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1. sz. melléklet 
 

Érdekmérlegelési teszt 
Az MTSZ tagjainak nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelése 

 
1. Érdekmérlegelési teszt tárgya és körülményei 

 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:67. § (1) bekezdése alapján az 
egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 
kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A Ptk. 3:80. § j) pontja alapján az ügyvezetés 
feladatkörébe tartozik a tagság nyilvántartása. 
 
A fentiekkel összefüggésben a Magyar Tájépítészek Szövetsége Közhasznú Egyesületnek (MTSZ) tagsági 
jogviszonyból és az egyesület alapszabályából származó feladatok ellátása, kötelezettségek teljesítése, jogok 
gyakorlása, tagokkal való kapcsolattartás, tagdíjak számlázása, követelések érvényesítése céljából a 
személyes adatok következő kategóriáinak kezelését végzi: 
 
    1. Tag neve; 
    2. Tag lakcíme; 
    3. Tag aláírása; 
    4. Tag telefonszáma; 
    5. Tag e-mail címe; 
    6. Tagság típusa; 
    7. Tag státusza a tagdíjfizetés alapján; 
    8. Tag végzettsége; 
    9. Tag munkahelye és munkahelyének címe; 
    10. Tag tagsági díjának mértékére és annak befizetésére vonatkozó adatok; 
 
Érintettek kategóriái: Az Adatkezelő természetes személy tagja. 
 
Az adatokat az egyesület szakmai szervezetként az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében 
kezeli. A munkahelyre vonatkozó adatokat az egyesület a tájépítészet szakterület és képviselői 
tevékenységének összehangolása érdekében, valamint a tagdíjbefizetések munkáltatói teljesítése érdekében 
kezeli, ezen adat megadása a tagsági jogviszony létrejöttének nem feltétele. 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, az adatkezelés az adatkezelő Ptk. 3:67.§ és 3:80.§ 
i) pontjaiban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az egyesület alapszabályában 
meghatározott célok és közhasznú feladatok figyelembevételével. Az adatkezelés jogalapja másodlagosan a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke figyelemmel arra, hogy az 
Adatkezelő méltányolható jogos érdeke és az adatkezelés célja, hogy a Ptk. 3:67.§ és 3:80.§ i) pontjaiban 
meghatározott jogi kötelezettségének eleget tegyen, ezzel alátámasztva működésének törvényességét. 
 

2. Adatkezelés szükségességének vizsgálata 
 
Az adatkezelő fenti, jogszabályban és alapszabályában részletezett kötelezettségeinek történő megfelelés 
érdekében kerül sor a fent részletezett adatkezelésre. Az adatkezelést jogi norma írja elő. A tag az 
adatkezeléshez nem elengedhetetlenül szükséges, de a tagsági jogviszony céljának elérése érdekéből 
célszerű adatokat (munkahely) nem köteles megadni. 
 

3. Az adatkezelő jogos érdekének meghatározása 
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Az adatkezelő jogos érdeke a fent részletezett – alapszabályban is megjelenő - jogszabályi rendelkezések 
által előírt kötelezettségek teljesítése. 
 
 

4. Az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak és az adatkezelés időtartamának 
meghatározása 

 
Az adatkezelés célja, hogy biztosított legyen az Adatkezelő jogszabálynak megfelelő működése, a fent 
részletezett jogszabályi kötelezettségek betartása. A jogszabályi rendelkezések alapján a tagok adatait a 
tagsági jogviszony alatt tárolni szükséges. Továbbá a tagsági jogviszonnyal összefüggésben a tagdíjfizetési 
kötelezettség érvényesítése érdekében a fizetési kötelezettség keletkezésétől a polgári jogi igény elévülési 
idejéig. 
 

5. A tag jogos érdekének meghatározása 
 
Az egyesületi tag érdeke az adatkezeléssel szemben egyrészt a kezelt adatok körének szükségesre történő 
korlátozása, továbbá információs önrendelkezési joga gyakorlása. 
 

6. Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan a munkáltatói jogos érdek a 
munkavállalói jogokat, várakozásokat. 

 
Az adatkezelőnek a fent kifejtettek és azok összevetése alapján lényeges és jogos érdeke fűződik az 1. 
pontban körülírt adatok kezeléséhez és a munkavállaló jogai arányosan kerülnek korlátozásra az alábbiak 
szerint: 

a) Az adatkezelést a Ptk. hivatkozott szabályai, valamint az Adatkezelő alapszabálya határozza meg, az 
az Adatkezelő kötelezettsége. 

b) Az adatkezelő az adatkezelés megkezdését megelőzően a tagnak lehetőséget biztosít az adatkezelés 
szempontjából nem elengedhetetlen adatok (munkahely) megadásának megtagadására.  

c) A munkavállaló érdekei megfelelően érvényesülnek a Munkavédelmi szabályzat rendelkezéseiben, 
tekintettel arra, hogy az Adatkezelő kizárólag az adatkezeléshez szükséges adatokat kezeli: 

◦ Tag neve, Tag lakcíme; Tag aláírása feltétlenül szükséges a tagsági jogviszony létrejötte, 
nyilvántartása, tagdíj számlázása vonatkozásában 

◦ Tag telefonszáma; Tag e-mail címe feltétlenül szükséges az egyesület és a tag közötti 
kapcsolattartás, a tagság lényegének teljesítése céljából; 

◦ Tagság típusa; Tag státusza a tagdíjfizetés alapján; Tag végzettsége feltétlenül szükséges a tagdíj 
meghatározásához 

◦ Tag tagsági díjának mértékére és annak befizetésére vonatkozó adatok feltétlenül szükségesek a 
tagdíj befizetéséhez; 

◦ Tag munkahelye és munkahelyének címe a tagsági jogviszony vonatkozásában célszerű adat, 
amelynek megadása nem kötelező. 

 
7. Az érdekmérlegelési teszt eredményének megállapítása 

 
Az érdekmérlegelési teszt eredményeként tehát megállapítható, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott jogalap az 1. pontban körülírt adatok vonatkozásában fennáll. 


