
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT  

A Mapsolutions Zrt. ingatlanhirdetési tevékenységének fejlesztése magánhirdetők célzott 
megkeresése által 

 
Az Adatkezelő neve 
 

cégnév: Mapsolutions Zrt. 
székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 46/b 
cégjegyzékszám: 0610000475 
nyilvántartó hatóság: Szegedi Törvényszék 
Cégbírósága (a továbbiakban: Adatkezelő) 

 
Az érdekmérlegelési teszt tárgya 

Az Adatkezelő ingatlanhirdetési tevékenységének 
hatékonyabbá tétele a hirdetők más forrásból 
származó elérhetőségein történő megkeresése 
által. 

 
A készítés időpontja 
 

 
2022.09.01 

 
Az Adatkezelő érdeke 

Az Adatkezelő által végzett hideghívásos 
értékesítési tevékenység eredményesebbé tétele, 
Adatkezelő ügyfélkörének kiterjesztése, 
ingatlanok hatékonyabb értékesítése. Adatkezelő 
gazdasági érdekeinek előmozdítása. 

Mi az adatkezelési művelet célja? Az adatkezelési művelet célja, hogy az érintettek 
(hirdetők) egyéb hirdetési platformokról 
beszerzett személyes adatai (név, telefonszám, 
esetleg email cím) felhasználásának segítségével 
ajánlják hirdetési platform szolgáltatásaikat a 
szóban forgó ingatlan hatékonyabb értékesítése 
céljából. 
 
Az adatkezelő telefonon megkeresi potenciális 
üzleti partnereit (B2B vagy B2C telemarketing) 
annak érdekében, hogy megállapodás esetén 
közte és a potenciális partner között szerződés 
jöhessen létre. 
 
Amennyiben a megkeresés során a kapott 
információk alapján a jövőre nézve is potenciális 
partnernek minősül a felkeresett érintett, akkor a 
hívott fél javaslatára/közös megegyezéssel 
megállapodnak az Adatkezelővel a következő 
telefonos megkeresés időpontjáról. 
Amennyiben a hívott fél másként nem rendelkezik 
(korábbi vagy későbbi időpontot megjelölve, vagy 
az adatok törlését kérve), akkor általánosságban 1 
hónap telik el két telefonos megkeresés között. Az 
adatkezelő kifejezetten törekszik arra, hogy 
leendő partnereit ne háborgassa, indokolatlanul 
ne zavarja, ezért általában 1 hónap elteltével kerül 
sor ismételt telefonos megkeresésre. 
A hirdetési konstrukciókat, szerződéses anyagot 
és elérhetőségeket kizárólag abban az esetben 



küld az adatkezelő a leendő partnere számára, ha 
a kontaktszemély ezt kifejezetten kéri, és ennek 
érdekében megadja kapcsolattartási e-mail címét. 
 

Tervezett adatkezelés jogalapja? A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az 
adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét 
teszik szükségessé. 

Személyes adatok forrása Az adatok nem közvetlenül az ügyfelektől 
kerülnek beszerzésre, így a GDPR. 14. cikkben 
foglaltak az irányadóak  

Az adatkezelés időtartama Az adatkezelés időtartama a potenciális üzleti 
kapcsolat lehetőségének fennálltáig tart: 
Amennyiben akár az első, akár későbbi 
kapcsolatfelvétel során úgy nyilatkozik, hogy ne 
keresse meg az Adatkezelő a jövőben vagy a róla 
kezelt személyes adatok törlését kéri, úgy ennek 
haladéktalanul eleget tesz, és erről a megkeresett 
érintettet tájékoztatja. Továbbá, ha érintett 
tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor a GDPR 21. 
cikk (2) illetve (3) bekezdése alapján a személyes 
adatokat nem kezeljük e célból tovább. 
Amennyiben a telefonhívás sikertelen volt, úgy 1 
hónapon belül újból megkíséreljük a 
kapcsolatfelvételt.  
A fentieken túl, ha a megkeresett fél beleegyezik, 
úgy 1 hónapon belül kerül sor a következő 
telefonhívásra. Hirdetési konstrukciókat, 
szerződéses anyagot és elérhetőségeket kizárólag 
abban az esetben küld az adatkezelő a leendő 
partnere számára, ha a kontaktszemély ezt 
kifejezetten kéri, és ennek érdekében megadja 
kapcsolattartási e-mail címét. Ebben az esetben a 
személyes adatok kezelésének időtartama a 
szerződés megvalósulását követően a Számviteli 
törvényben előírtakban foglaltak alapján 8 év. 
 

Az adatkezelői érdek jogszerűségének 
konkrétságának, tényleges fennállásának 
bemutatása 

Az Adatkezelő alapvető érdeke, hogy az általa 
működtetett online hirdetőoldalak 
(otthonterkep.hu, ingatlantajolo.hu) a kitűzött 
célnak megfelelően működjön, az együttműködő 
partnerek, illetve hirdetők száma folyamatosan 
növekedjen. A jelenlegi kiélezett versenypiaci 
helyzetre is figyelemmel, a fentiek 
megvalósulásához nélkülözhetetlen a különböző 
fórumokon hirdetők megkeresése ún. 
hideghívással, illetve adott esetben tömeges SMS 
küldéssel (SMS kampány). Ennek során az 



adatkezelőnek lehetősége nyílik arra, hogy 
szélesebb körben érje el az embereket, ajánlja 
szolgáltatásait.  
 
Jogszabályhelyek: 

1) Alaptörvény M) cikk: „Magyarország 
gazdasága az értékteremtő munkán és a 
vállalkozás szabadságán alapszik”. 
 

2) GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 
14.cikk „rendelkezésre bocsátandó 
információk, ha a személyes adatokat 
nem az érintettől szerezték meg”. Az 
Adatkezelőnek jogszerű lehetősége van 
személyes adatokat gyűjteni más 
forrásból, akár nyilvánosan hozzáférhető 
forrásból is.  
 

3) GDPR (47) preambulum alapján a 
személyes adatok közvetlen üzletszerzési 
célú kezelése szintén jogos érdeken 
alapulónak tekinthető. 
 

Tekintettel a fentiekre, az Adatkezelő érdeke 
- egyértelműen meghatározott, 
- konkrét és 
- a jog által elismert, azaz jogszerű érdek. 
 

 
Az adatkezeléshez esetlegesen fűződő 
harmadik személy, társadalmi érdek 
bemutatása 

 
Az adatkezeléshez nem fűződik harmadik személy 
érdeke, társadalmi érdeke nincs. 
 

 
Az érintettek megjelölése, az adatkezelővel 
fennálló kapcsolatuk 

Az Adatkezelő és az érintettek között nincs 
kapcsolat, az érintettek személyes adatainak 
felhasználásával nyílik meg a lehetőség arra, hogy 
közöttük a későbbiek során szerződéses kapcsolat 
jöjjön létre.  
 

 
A kezelt személyes adatok meghatározása 

 
Az érintettek neve, telefonszáma, esetleg email 
címe. 
 

 
Az adatkezelés érintettekre gyakorolt hatása 

 
Az adatkezelés nincs jelentős hatással az 
érintettekre, csak az érintettek által szintén 
ingatlankereskedelmi célból megadott minimális 
személyes adatok kerülnek felhasználásra. 
Továbbá az érintettek számíthatnak arra, hogy az 
általuk használt online hirdetési platformon kívül 
más hasonló tevékenységet folytató szolgáltatók 
is megkereshetik őket, tekintettel arra, hogy a 



hirdetési oldalakon megadott személyes adatok 
nyilvánosak. 
 
Figyelembe szükséges továbbá venni azt is, hogy 
alapvetően az érintettnek is előnyös lehet, ha a 
megkeresés révén kedvezőbb kondíciókkal tudja 
igénybe venni az adatkezelő szolgáltatásait, 
ezáltal szélesebb körben tudja hirdetését az 
érdeklődőkkel megosztani, anyagi és időbeni 
előnyökhöz juthat, a szóban forgó ingatlant 
gyorsabban értékesítheti. 
 
Továbbá az adatkezelő ajánlatának 
megküldésével a megkeresés céljából beszerzett 
adatokat törlik, amennyiben az ajánlatban kínált 
lehetőséggel él a megkeresett fél, úgy az általa 
immár hirdetés céljából a szolgáltatónak 
megadott adatai kezelésére kerül sor. 
 
Jogszabályhelyek, érintett alapvető jogai: 
 
Alaptörvény VI. cikk szerinti magánélet 
gyakorlásához fűződő alapjog, (3) bekezdés 
alapján mindenkinek joga van a személyes adatai 
védelméhez 
 
Az érintett információs önrendelkezési joga, 
 
GDPR preambulum bekezdések 
(47) preambulum A jogos érdek fennállásának 
megállapításához mindenképpen körültekintően 
meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az 
érintett a személyes adatok gyűjtésének 
időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-
e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott 
célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és 
alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az 
adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes 
adatokat olyan körülmények között kezelik, 
amelyek közepette az érintettek nem számítanak 
további adatkezelésre.  
(60) A tisztességes és átlátható adatkezelés elve 
megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon 
az adatkezelés tényéről és céljairól. 
(61) Az érintettre vonatkozó személyes adatok 
kezelésével összefüggő tájékoztatást az 
adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére 
megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, 
hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy 
körülményeit figyelembe véve, észszerű 
határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.  
(70) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 



üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
számára biztosítani kell a jogot arra, hogy 
bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó 
személyes adatok e célból történő – eredeti vagy 
további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a 
profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Az érintett figyelmét e jogra 
kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó 
tájékoztatást egyértelműen és minden más 
információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 
 
GDPR 21. cikk (2) Ha a személyes adatok kezelése 
közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az 
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a 
rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. (3) Ha az érintett tiltakozik a 
személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a 
személyes adatok a továbbiakban e célból nem 
kezelhetők. 
 
Infotv. 14. § Az érintettet megillető 
jogosultságok 
14. § Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő 
és az annak megbízásából vagy rendelkezése 
alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt 
személyes adatai vonatkozásában az e 
törvényben meghatározott feltételek szerint 
 
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az 
adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes 
tájékozódáshoz való jog), 
 
b) kérelmére személyes adatait és az azok 
kezelésével összefüggő információkat az 
adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a 
továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 
 
c) kérelmére, valamint az e fejezetben 
meghatározott további esetekben személyes 
adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve 
kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való 
jog), 
 
d) kérelmére, valamint az e fejezetben 
meghatározott további esetekben személyes 
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a 
továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való 
jog), 



 
e) kérelmére, valamint az e fejezetben 
meghatározott további esetekben személyes 
adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: 
törléshez való jog). 
 
Btk. 219.§ Személyes adattal visszaélés 

(1) Aki a személyes adatok védelméről vagy 
kezeléséről szóló törvényi rendelkezések 
megszegésével haszonszerzési célból vagy 
jelentős érdeksérelmet okozva 

a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes 
adatot kezel, vagy 

b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést 
elmulasztja, vétség: 1 év. 

(2) (1): aki a személyes adatok védelméről v. 
kezeléséről szóló tv-i rendelkezések 
megszegésével az érintett tájékoztatására 
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és 
ezzel más v. mások érdekeit jelentősen sérti. 

2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól 

6. § (1) Ha külön törvény eltérően nem 
rendelkezik, reklám természetes személynek, 
mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése 
módszerével (a továbbiakban: közvetlen 
üzletszerzés), így különösen elektronikus 
levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni 
kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – kizárólag akkor 
közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje 
előzetesen egyértelműen és kifejezetten 
hozzájárult. 

(4) Címzett reklámküldemény természetes 
személy, mint a reklám címzettje részére 
közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és 
kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, 
a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban 
köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a 
reklám küldését bármikor ingyenesen és 
korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén 



az érintett személy részére reklám közvetlen 
üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető. 

E-Privacy Irányelv 13. cikke alapján az 
elektronikus levelek közvetlen üzletszerzési célból 
történő kezelése 

1) Az emberi beavatkozás nélküli automatizált 
hívórendszerek (automatikus hívóberendezések), 
telefax (fax) berendezések, illetve elektronikus 
levelek közvetlen üzletszerzési célból történő 
használata kizárólag az ahhoz előzetesen 
hozzájáruló előfizetők vonatkozásában 
lehetséges. 

(2) Az (1) bekezdés ellenére, 
amennyiben egy természetes vagy jogi 
személy – a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban – elektronikus levelezés 
céljából megszerzi ügyfeleitől 
elektronikus elérhetőségi adataikat egy 
termék vagy szolgáltatás értékesítése 
során, ugyanaz a természetes vagy jogi 
személy ezeket az elektronikus 
elérhetőségi adatokat felhasználhatja 
saját hasonló termékeivel vagy 
szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen 
üzletszerzési célra, feltéve, hogy az 
ügyfelek számára – az adatok 
gyűjtésekor és minden egyes üzenet 
küldésekor, amennyiben az ügyfél az 
ilyen felhasználást első alkalommal nem 
tagadta meg – egyértelműen és 
kifejezetten lehetőséget biztosít arra, 
hogy az elektronikus elérhetőségi adatok 
ilyen célú felhasználása ellen díjmentes 
és egyszerű módon kifogással 
élhessenek. 

 
 
Az érintetteknek az adatkezeléssel összefüggő 
érdekei, ésszerű elvárásai 
 

 
Az érintett ésszerű elvárása, hogy az 
ingatlanértékesítési célból megadott 
elérhetőségeit (kezelt személyes adatok) más 
célra ne használják fel. Jelen esetben az 
adatkezelő által folytatott tevékenység ugyanazt a 
célt szolgálja, ingatlanhirdetési platformot 
működtet, így számíthat ezzel kapcsolatos 
megkeresésre.  
 
Ugyancsak érintetti elvárás, hogy az adatkezelés 
megfelelően kialakított, biztonságos informatikai 



környezetben történjen. 
 
Az érintettekre nézve az adatkezelés által 
megvalósuló esetleges kockázatok 
meghatározása 

Az érintettek tekintetében az adatkezelés 
kockázatai abban mutathatók ki, ha esetlegesen 
az adatkezelés céljától eltérő célból kerülnek 
felhasználásra a személyes adataik, illetve az 
adatkezelés időtartamában túlnyúlik az eredeti 
kereteken.  

 
Az Adatkezelő által alkalmazott, a fenti 
kockázatokat mérséklő intézkedések 

Az Adatkezelő a fenti kockázatok kizárása 
érdekében nem használja fel a kezelt személyes 
adatokat más célra, azok a kapcsolatfelvételt 
követően - az érintett elutasító válasza, 
tiltakozása esetén – törlésre kerülnek. A hirdetési 
konstrukciókat, szerződéses anyagot és 
elérhetőségeket kizárólag abban az esetben küld 
az adatkezelő a leendő partnere számára, ha a 
kontaktszemély ezt kifejezetten kéri, és ennek 
érdekében megadja kapcsolattartási e-mail címét.  
 
Érintett bármikor jogosult tiltakozni, érintetti 
jogát gyakorolhatja, erre rendszeresített 
formanyomtatványt használ az Adatkezelő.  
 
Az Adatkezelő a munkavállalóinak oktatás tart a 
releváns adatkezelési műveletekről, a hideghívást 
végző munkatársak tekintetében kifejezetten 
felhívja a figyelmüket arra, hogy milyen jogok 
illetik meg az érintetteket, hogy bármikor 
tiltakozhatnak az adatkezelés ellen, mely alapján 
a személyes adataik törlésre kerülnek. 
 
Az Adatkezelő továbbá megfelelően védett 
informatikai környezetet alakított ki az 
adatkezelés számára, a kezelt adatok védelme 
érdekében. 
 

Automatikus döntéshozatal, profilalkotás Automatikus döntéshozatali mechanizmus nem 
valósul meg, az adatbázisokból a kapcsolati 
adatokat manuálisan nyerik ki, humán erőforrás 
igénybevételével, így könnyű szerrel kiszűrhetőek 
az “az ingatlanos ne keressen” típusú tiltások is. 
Profilalkotás a fentiek figyelembevételével szintén 
nem történik. 

Alternatív más megoldások felsorolása, melyek 
segítségével megvalósítható a cél? 

Az érintettek megkeresésére olyan alternatív 
módszer nem létezik, mely személyes adatok 
felhasználása nélkül biztosítaná az adatkezelés 
célját.  

Átfedő érdekek 
Érintettnek és adatkezelőnek is elemi érdeke, 
közös érdeke, hogy a személyes adatok 
felhasználásával, kapcsolatba tudjanak lépni 
egymással, információt adva a kedvező 

Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése 
során olyan személyes adatokat szerez be, melyek 
nem közvetlenül az érintettől származnak, így a 
felhasználásuk során sokkal körültekintőbben, a 
GDPR szigorúbb elvárásainak kell megfelelnie. Az 



hirdetési feltételekről, így az ingatlant is 
hamarabb tudja majd értékesíteni. Nagyobb 
elérés, kedvezőbb áron.  

adatkezelőnek fel kell tüntetnie a személyes 
adatok forrását, illetve azt, hogy ezek az adatok 
nyilvános forrásból származnak-e. Az Adatkezelő 
érdeke, hogy tevékenysége a jogszabályoknak 
megfelelő legyen, a személyes adatok kezelése az 
általános adatvédelmi rendeletben 
meghatározottak mentén történjen, 
minimalizálva ezáltal az érintettek 
magánszférájába történő beavatkozást. Az 
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a GDPR 5. cikk 
2) bekezdésére, az elszámoltathatóság elvére. 
Ugyan az Adatkezelő fenti tevékenysége 
beavatkozást jelent az érintettek 
magánszférájába, az adatkezelő hivatkozott 
érdekei, eljárási módszerei, adatvédelemre 
vonatkozó rendelkezései által az okozott sérelem 
súlya csekély, alacsony kockázatú. Továbbá adott 
esetben az érintettek az adatkezelő megkeresése 
által előnyre is szert tehetnek, anyagi hasznuk 
származhat belőle.  

Az adatkezelés szükségességének, 
arányosságának vizsgálata 

 
Az adatkezelés a fent kifejtettek alapján: 
 
a) jogszerű, mivel a magyar jogrendszer 
alaptörvényi szinten biztosítja a vállalkozás 
szabadságát, illetve a tisztességes piaci verseny 
szabályai lehetővé teszik 
b) szükséges, mivel annak hiányában az 
Adatkezelő által biztosított szolgáltatás 
működése nem lenne ugyanolyan hatékony 
módon biztosítható, más kommunikációs 
csatornák alkalmazása lényegesen lassabb lenne, 
illetve nem biztos, hogy eredményre vezetne.  
c) arányos, mivel csak a fenti célok hatékony 
megvalósításához szükséges minimális adatkörre 
terjed ki, és csak az ehhez feltétlenül szükséges 
időbeli keretekre korlátozódik 
 

Az érdekmérlegelés eredményeként megállapítható, hogy az érintett személyes adatai védelméhez 
fűződő joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő jogos érdekével szemben. 

 


