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Adatvédelmi bevezető I.
Az adatvédelem korábbi szabályozása
1949. évi XX. törvény 59. §
1992. évi LXXIII. törvény

Az adatvédelem új szabályozása
Alaptörvény VI. cikk
2011. évi CXII. törvény
95/46/EK irányelv

Adatvédelmi bevezető II.
Egyéb szektorális szabályok:
[Elkertv., Eht., Mt., Hpt., Grt., Kkt., stb.]
• az adatvédelmi törvénynél részletesebben
• egy-egy speciális területre vonatkozóan
Piackutatás:
•a kutatás és a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó
név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi
CXIX. törvény
•az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény

Az adatvédelem a magánszféra védelmének
eszköze
Alaptörvény VI. cikk:
(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét,
otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok
megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel
létrehozott, független hatóság ellenőrzi.
Új adatvédelmi törvény 38. § (2) §:
„A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való
jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.”

Az adatvédelemi jog változásai I.
6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna , és a személyes adat
kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges,
vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll.
6. § (2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból
nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú
érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait
fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges
mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek. [vészhelyzet]

6.§ (3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulásának érvényességéhez
törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.

Az adatvédelemi jog változásai II.
6. § (4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel
írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell
minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából
- e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének
tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az
érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.
6. § (5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával
került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének
hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő
jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint
az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
 Autonóm államigazgatási szerv
 Független
•
•
•
•
•

Csak a törvényeknek alárendelt
Feladatkörében nem utasítható
Államigazgatásban szervezetileg is elkülönült
Feladatot számára csak törvény állapíthat meg
Fejezeti
jogosítványokkal
felruházott
központi
költségvetési szerv
• Országgyűlés fejezetén belül önálló cím
• Költségvetésének kiadási, bevételi főösszegei csak
az Országgyűlés által csökkenthetők

A Hatóság elnöke
 A miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi
ki, előtte esküt tesz
 Mandátuma 9 év, választási ciklusokon átívelő
 Elnökkel szembeni követelmények
 Kizáró feltételek
 Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megegyező az
országgyűlési képviselőkével
 Miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult
 Kinevezi helyettesét és vizsgálóit határozatlan
időtartamra, őket indokolás nélkül bármikor felmentheti
 Munkáltatói jogkör gyakorlója hatóság személyi
állománya felett

A Hatóság eljárásai





Vizsgálati eljárás
Adatvédelmi hatósági eljárás
Titokfelügyeleti eljárás
Nyilvántartási eljárás

Vizsgálati eljárás
 Bárki kezdeményezheti
 Ket. nem alkalmazandó
 Vizsgálati jogosítványok:
• Betekintés, másolatkészítés
• Adatkezelés helyszínére belépés

• A felügyeleti szerv felkérése vizsgálatra
• Írásbeli és szóbeli felvilágosítás-kérés
 az adatkezelőtől,
 az adatkezelő bármely munkatársától,
 bármely személytől vagy szervtől
írásban

–

Vizsgálati eljárás
 2 hónapos határidő
 Vizsgálati eljárás eredménye:
• Intézkedés
 Adatkezelő felszólítása
 Ajánlás a felügyeleti szervnek
 Ajánlás jogszabályalkotásra, módosításra
• Hatósági eljárás indítás
• Titokfelügyeleti eljárás
• Elutasítás

Vizsgálati eljárás
A jogsérelem orvoslásának elmaradása esetén:
 Jelentés – nyilvános
 Hatósági, titokfelügyeleti eljárás indítása
 Bírósági eljárás indítása
• Ha a felszólításnak a kézhezvételtől számított 30 napon
belül nem tesz eleget az adatkezelő,
• A közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatokkal
kapcsolatos jogsértés miatt újabb 30 napon belül keresettel
kérheti a Hatóság a bíróságtól a felszólításban foglaltaknak
megfelelő magatartásra való kötelezést (személyes adatok
védelmével kapcsolatos jogsértés miatt nem)
• Hatáskör: országos illetékességű szerv esetén törvényszék,
egyébként a törvényszék székhelyén levő helyi bíróság
(PKKB)
• A perben az is lehet fél, akinek nincs jogképessége (például
egy szerkesztőség)
• A bíróság kérelemre elrendelheti az ítélet nem anonim
közzétételét

Adatvédelmi hatósági eljárás
 Kizárólag hivatalból indítható – értesítés
 Feltétele: valószínűsíthető a jogellenes adatkezelés
és
• személyek széles körét érinti
• különleges adatokat érint, vagy
• nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet
elő
 Ket. szabályai
 Ügyintézési határidő: 2 hónap (Ket. szerinti
felfüggesztés hozzáadódik)

Adatvédelmi hatósági eljárás
Határozat
 Helyesbítés
 Zárolás, törlés, megsemmisítés
 Adatkezelés megtiltása
 Külföldre továbbítás megtiltása
 Tájékoztatás elrendelése
 Bírság:
• Csak a hatósági eljárásban szabható ki
• Kiszabása: az eset körülményeitől függően, de
különösen: érintetti kör nagysága, jogsértés súlya
és ismétlődő jellege
• A bírság mértéke: 100.000 - 10.000.000 Ft
• Ket. szerinti eljárási bírság is
 A határozat nem anonim nyilvánosságra hozatala

Adatvédelmi hatósági eljárás
 A hatósági eljárást lezáró határozat ellen
közigazgatási úton van jogorvoslatnak helye
(egyfokú, országos hatáskörű szerv)
 Bizonyítási teher: az adatkezelőn van
 A bíróság a határozatot nem változtathatja meg
 Nincs halasztó hatálya, azonban a bírósági
felülvizsgálat
kezdeményezésére
irányadó
keresetindítási
határidő
lejártáig,
illetve
felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság
jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett
adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők
meg.

Adatvédelmi nyilvántartás





A nyilvántartásba-vétel új eljárási rendje
Igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött
8 nap (kivéve: Hatóság hallgatása)
Ügyfélkapcsolati kivételi kör szűkült:
• pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók,
elektronikus hírközlési szolgáltatók
ügyfélkapcsolati nyilvántartásaikat is be kell
jelenteni

Titokfelügyeleti hatósági eljárás
Ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy
egyébként valószínűsíthető, hogy a nemzeti minősített
adat minősítése jogellenes, a Hatóság titokfelügyeleti
hatósági eljárást indíthat. A Hatóság titokfelügyeleti
hatósági eljárása a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a
minősített
adat
védelméről
szóló
törvényben
meghatározott feladatait nem érinti.

Hatóság által indítható per
Ha az adatkezelő a vizsgálati eljárásban a jogsértés
orvoslására tett felszólításnak nem tesz eleget, a
közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatokkal
kapcsolatos jogsértés miatt a Hatóság keresettel kérheti a
bíróságtól az adatkezelőnek a Hatóság felszólítása
szerinti magatartásra való kötelezését.

Köszönöm a figyelmet!
dr. Árvay Viktor
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