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A Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda (továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) az Ügyvédi Iroda részére 
ügyvédi tevékenység folytatására megbízást adó ügyfeleire, mint érintettekre vonatkozóan 
személyes adatokat kezel.  Az Ügyvédi Iroda tevékenységét Dr. Forrai Judit egyéni ügyvéddel 
kötött társulási megállapodás alapján folytatja. A jelen Tájékoztató az ügyvédi társulás 
(„Ügyvédi Társulás”) által kezelt személyes adatokra vonatkozik. 
 
Az ügyfelek személyes adatainak kezelésére a jelen Tájékoztató, az ügyvédi tevékenységről 
szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Üttv.”), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik. 
 

1. Az adatkezelő adatai: 
 

Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda 
1146 Budapest, Hermina út 17/B. 8. em. 
Nyilvántartó hatóság: Budapesti Ügyvédi Kamara 
Nyilvántartási szám: 2159 
Telefon: +36 1 266 9168 
Email: nkovacs@fklaw.hu 
Honlap: www.fklaw.hu 

 
2. Az adatkezelés célja  

 
Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés célja az ügyvédi megbízás teljesítése (így 
különösen, de nem kizárólagosan okirat készítése, ellenjegyzése, jogi képviselet ellátása, jogi 
tanácsadás nyújtása során), kapcsolattartás, számlázás és ügynyilvántartás vezetése. 
 

3. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az ügyvédi megbízáshoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja az ügyvédi megbízási szerződés 
teljesítése a GDPR 6. cikk /1/ b) pontja alapján.  
 
A kapcsolattartási adatokat az Ügyvédi Társulás főszabály szerint az ügyfél hozzájárulása 
alapján kezeli. (GDPR 6. cikk /1/ a) pontja) 
 
Az Ügyvédi Társulást terhelő jogi kötelezettségeknek való megfelelés (GDPR 6. cikk /1/ c) 
pontja) az adatkezelés alapja az ügyfelek személyes adatai kezelésének bizonyos szerződések 
és okiratok készítése esetében, így különösen, de nem kizárólagosan ingatlan átruházási 
szerződések és cégmódosítások esetében. Az Ügyvédi Társulásra vonatkozóan ilyen 
kötelezettséget ír elő: 
 

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) 6-24/A. §-ai; 

- az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. §-a; 
- az Üttv. 32-33. §-ai; 



 

- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. 
törvény 10. §-a. 

 
A jogi kötelezettségeknek való megfelelés a jogalap a számlázási célokból történő adatkezelés 
esetében is; az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a pedig 
meghatározza, hogy számláinkon milyen adatokat kell feltüntetnünk.  
 
Jogos érdek (GDPR 6. cikk /1/ f) pontja) jogcímén kezeli az Ügyvédi Társulás a megbízás 
teljesítéséhez szükséges, harmadik személyek – például tanúk, szakértők – adatait. Megbízási 
szerződésünk megszűnése esetén illetve hozzájárulás visszavonása esetén a kapcsolattartási 
adatokat ugyancsak ezen a jogalapon kezeljük.  
 

4. A kezelt személyes adatok köre 
 
A kezelhető személyes adatok köre az ügy jellegétől függően változik (általában: természetes 
személyazonosító adatok, lakcím, okmányok azonosító száma, adóazonosító jel, adott esetben 
bankszámla adatok, kapcsolattartási információk). Az Ügyvédi Társulás – az adatminimalizálás 
elvét követve – nem kér ügyfeleitől az adott megbízás teljesítéséhez nem elengedhetetlenül 
szükséges személyes adatokat. A kezelt adatok körét a 3. pontban hivatkozott jogszabályhelyek 
írják elő. 
 
Jogi tanácsadás kivételével az Ügyvédi Társulás köteles az ügyfeleket azonosítani, melyre a 
személyazonosításra alkalmas okmány megtekintésével kerül sor. A Pmt. által meghatározott 
esetben ügyfélátvilágításra is sor kerül. 
 
Az Ügyvédi Társulás jogosult – a jogi képviseletet közhiteles nyilvántartásba (cégnyilvántartás, 
ingatlannyilvántartás stb.) való bejegyzésre irányuló eljárásban pedig köteles – a személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásból, a járművezetői engedély-nyilvántartásból, az útiokmány-
nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton adatokat 
igényelni. 
 
Ügyfeleinket minden esetben egyedileg is tájékoztatjuk az adott megbízás teljesítéséhez 
szükséges adatok köréről.  
 

5. Adattovábbítás 
  

Az adatok adatfeldolgozás céljára átadásra kerülnek az Ügyvédi Társulás archiválási, továbbá 
számviteli és – elektronikus kapcsolattartás esetén – IT szolgáltatója részére. A címadatok 
postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A 
számlázási adatok megosztásra kerülnek az Ügyvédi Társulás könyvelését végző céggel 
(Happy TaxSoul Pénzügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-283481; 
adószám: 24341679-2-43; székhely: 1202 Budapest, Lőcse utca 19.). 
 
Az Ügyvédi Társulás a megbízás teljesítése során más helyettesítő ügyvédet (Üttv. 17. §) is 
vehet igénybe, az adatok átadhatók a helyettesítő ügyvéd részére is. 
 
A megbízás jellegétől függően a személyes adatok továbbításra kerülnek az illetékes hatóságok, 
bíróságok és egyéb harmadik felek részére. Olyan esetekben, mikor a megbízás alapján 
közhiteles nyilvántartásokba történik bejegyzés, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
személyes adatok publikusan elérhetővé válnak. 



 

 
Munkavállalóinknak is rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz. 
 
A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb 
személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb 
személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta. 
 
Amennyiben a területi ügyvédi kamara az Üttv. 85. §-a alapján irodagondnokot jelöl ki, az 
irodagondnok jogosult az ügyvéd képviseletére és az iratokba betekinteni. Az ügyvédi kamara 
emellett ellenőrzést folytathat az Ügyvédi Társulásnál, mely esetben a kamarai hatósági 
ellenőrzést folytató személyzet vagy szerv is igényelhet adatot. 
 

6. A személyes adatok tárolásának időtartama 
 
A személyes adatokat a megbízás megszűnését követő 5 évig, okirat ellenjegyzése esetén az 
okirat ellenjegyzését követő 10 évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való 
bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig őrizzük meg. (Üttv. 53. §) 
 
Okirat ellenjegyzése esetén az Ügyvédi Társulás tagjai által ellenjegyzett okiratot, valamint az 
okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb 
megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem 
egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig kell megőriznünk. (Üttv. 53.§ (5) 
bekezdés). Amennyiben az ügyfélazonosítást digitálisan folytatjuk le, úgy az elkészült 
videófelvételt az okirat keltétől számított 10 évig vagyunk kötelesek megőrizni. 
 
Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, 
adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, 
azaz nyolc (8) évig őrizzük meg.  
 
Az Ügyvédi Társulás a személyes adatokat tartalmazó iratainak körét az észszerűség diktálta 
rendszerességgel vizsgálja felül, selejtezi iratait és törli a személyes adatokat, minden esetben 
a kötelező megőrzési időt követően. A kötelező megőrzési idő leteltével tehát automatikusan 
nem kerülnek törlésre az adatok, így előfordulhat olyan eset, hogy a személyes adatok 
kezelésére a jogszabályban kötelező minimumként meghatározott időtartamon túl is sor kerül.   
 

7. Adatbiztonság 
 
A személyes adatok ügyvédi titoknak minősülnek, azok megőrzésére az Ügyvédi Társulás 
fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Az Ügyvédi Társulás az iratokat zárható 
iratszekrényben őrzi, a számítógépeink biztonságos jelszóval védettek, a digitalizált fájlok 
pedig a Microsoft GDPR megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező onedrive felületén kerülnek 
tárolásra. 
 

8. Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Személyes adataik kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az 
Ügyvédi Társulás képviselői meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), 
és válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel 



 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
az ügyfelek adatait. 
 
Az ügyfél ugyancsak jogosult – a Pmt. által meghatározott esetben pedig: köteles – adatainak 
helyesbítését kérni.  
 
A kizárólag a megbízó hozzájárulásának jogalapján kezel személyes adatainak törlését az 
ügyfél bármikor kérheti az Ügyvédi Társulástól. 
 
A 6. pontban leírt időtartamokon belül, a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének jogalapján 
kezelt adatok törlése nem kérhető. Ilyen esetben a személyes adatok felhasználása 
korlátozásának lehetősége áll ügyfeleink rendelkezésére.  
 

9. Jogorvoslat 
 
Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt az 
Ügyvédi Társulás minden törekvése ellenére nem orvosolta, Ön jogosult a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: 
 

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL http://naih.hu 

 
Ön dönthet továbbá úgy, hogy jogi igényét bírósági úton érvényesíti. Az eljárásra főszabály 
szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes, de Ön – választása szerint – a keresetet a lakóhelye 
ill. tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
 
 
 


