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Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-én fogadta el az új uniós 
adatvédelmi csomagot, amelynek két eleme az adatvédelem általános keretét 
meghatározó rendelet (2016/679/EU rendelet – GDPR) és a bűnüldözési célból 
kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó irányelv (2016/680/EU irányelv –
bűnügyi irányelv).

Míg a GDPR 2018. május 25-től EU-szerte közvetlenül alkalmazandó, addig az 
irányelvet a tagállamoknak 2018. május 6-ig kell átültetniük nemzeti jogszabályaikba.

A reform célja a 95/46/EK adatvédelmi irányelvben, valamint a büntetőügyekben 
folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes 
adatok védelméről szóló 2008/977/IB tanácsi kerethatározatban lefektetett 
szabályok korszerűsítése.

A bűnüldözés során a tagállamok hatóságainak – a nemzetközi bűnözés és 
terrorizmus elleni küzdelem részeként – egyre gyakrabban kell személyes adatokat 
feldolgozniuk és továbbítaniuk. Ebben az összefüggésben az érintett hatóságok 
közötti együttműködés javításához elengedhetetlenül fontos, hogy az adatvédelemre 
uniós szinten világos és koherens szabályozás vonatkozzon.
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1.Tisztességes adatkezelés elve, gyermekek kiemelt védelme
2.Kiterjesztett és mellérendelt jogalapok 
3.Érintetti jogok („elfeledtetéshez”, adatkezelés korlátozásához, 
adatok hordozhatóságához, automatizált döntéshozatal egyedi 
ügyekben, beleértve a profilalkotást)
4.Álnevesített személyes adatokra kiterjedő hatály, genetikai adatok, 
biometrikus adatok
5.Beépített és alapértelmezett adatvédelem
6.Közös adatkezelők
7.Adatfeldolgozók (részletes szabályozás!)
8.Adatvédelmi incidens, az érintett tájékoztatása
9.Adatvédelmi hatásvizsgálat (különösen új technológiák vagy 
profilalkotás esetében)
10.Előzetes konzultáció
11.Adatvédelmi tisztviselő
12.Magatartási kódexek
13.Tanúsítás
14.Adattovábbítás harmadik országba (részletes szabályozás!)
15.Adatvédelmi hatóságok együttműködése (one-stop-shop)

GDPR – szabályozási pontok
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Elszámoltathatóság 
4. cikk

(1) A személyes adatok: 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
b)
c)
d)
e)
f)

(2) Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
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Fokozott felelősség
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• Hozzájárulás visszaszorul → esetek kb. 5-10 %-a

• Érdekmérlegelés lesz a leggyakoribb jogalap → 50-60 %

• Szerződéses jogalap szerepe is jelentősen nő a gyakorlatban 
(pl. munkavállalás)

Hozzájáruláson innen és túl



Érintetti jogok változásai
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Adatvédelmi incidens bejelentése 1. 
33-34. cikk 

Az adatvédelmi incidens jelentés három szintje

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, 
és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, 
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve.

[GDPR 33. cikk (1) bekezdés]

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve 
az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és 
az orvoslására tett intézkedéseket.

[GDPR 33. cikk (5) bekezdés]

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 
jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 
adatvédelmi incidensről.

[GDPR 34. cikk (1) bekezdés]

1

2

3
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Adatvédelmi incidens bejelentése 2.
33-34. cikk
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Adatvédelmi incidens bejelentése 3. 
33-34. cikk
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Adatvédelmi incidens bejelentése 4.
33-34. cikk 

Formanyomtatvány

Bejelentő adatai pl.: az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Időpontok
pl.: az incidens időpontja, az incidensről való tudomásszerzés időpontja, az 
esetleges késedelmes jelentés indokai

Az adatvédelmi incidens jellege 
pl.: eszköz elvesztése vagy ellopása, informatikai rendszer feltörése, 
rosszindulatú számítógépes programok (zsarolóvírus)

Az adatvédelmi incidenssel érintett 
személyes adatok bemutatása és 
mennyisége

Érintettek kategóriái pl.: alkalmazottak, ügyfelek, kiskorúak stb.

Az incidens előtt alkalmazott 
intézkedések

Következmények megjelölése pl.: bizalmas jelleg sérülése, integritás sérülése, rendelkezésre állás sérülése

Az incidens valószínűsíthető
hatásai az érintettekre, valamint 
ezek súlyossága

pl.: az érintetteket ért fizikai, anyagi vagy nem vagyoni károk bemutatása

Megtett intézkedések, ideértve az 
érintettek tájékoztatását

pl.: a tájékoztatás időpontja, formája, tartalma, módja; az adatvédelmi 
incidens orvoslására tett intézkedések (password reset, patch, update)

Egyéb bejelentések 
pl.: a vezető hatóságnak bejelentett határokon átnyúló adatvédelmi incidens; 
az EU felügyeleti hatóságok megnevezése, amelyeket az adatvédelmi 
incidens érinthet; NIS irányelv szerinti jelentés történt-e 11



Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi 
incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az 
orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás 
lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze 
az e cikk követelményeinek való megfelelést.

33. cikk (5)

Nyilvántartás vezetése
az adatvédelmi incidensről

)]
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• 2018. májustól augusztus végéig:  136 bejelentés

• Incidensek megoszlása
• téves címre küldött küldemény (49)
• jogellenes közzététel (11)
• jogellenes megismerés (13)
• adathordozó elveszítés (4)
• személyiséglopás (3)
• adathalászat (6)
• egyéb 

Az adatvédelmi incidensek



• Az Infotv. nem állapít meg az Ákr. VI. fejezetében foglalt szabályoktól való
eltérést, külön nem is nevesíti az eljárást

• Főként a GDPR 33. cikke és az Infotv. 25/J. § szerinti adatvédelmi 
incidens bejelentések kapcsán indul a bejelentésben foglaltak és az 
adatkezelő által megtett intézkedések ellenőrzésére

• Ákr. 99. §-ban foglalt célból a 100. § (1) bekezdése alapján hivatalból
indul, ha az eljárás megindítására okot adó körülmény jut a tudomására 
[Ákr. 104. § (1) bek. a) pont]

• Az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi 
döntéshez szükséges adatokat, a Hatóság a hivatalbóli eljárások 
valamennyi Ákr.-ben rögzített eszközével élhet.

• Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal,
a) megindítja az eljárást, vagy
b) ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv illetékességébe 

tartozik, annak eljárását kezdeményezi.

• A hivatalból folytatott hatósági ellenőrzés eredményéről a hatóság az 
ügyfél kérelmére állít ki hatósági bizonyítványt.

• Az ügyintézési határidő 60 nap.

Hatósági ellenőrzés
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2018. július 26-ig
Vizsgálati eljárások

A GDPR 2018. május 25-től alkalmazandó, azonban hatósági 
ellenőrzés, hatósági eljárás (és ezzel együtt 
szankcionálás) a július 26-ig tartó időszakban nem folyt –
ennek indoka, hogy a NAIH eljárásának szabályozása az 
Infotv-ben július 26-i hatállyal került módosításra a GDPR-ra 
való tekintettel (vagyis szabályozási problémák miatt a NAIH 
hatósági eljárást nem tudott lefolytatni).

A NAIH július 26-ig vizsgálati eljárásokat folytatott le, 
nagyságrendileg kb. 400 ügyben, és ezekben 
bírságkiszabásra nem került sor.
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2018. július 26. után
Hatósági eljárások is

A 2018. július 26. utáni panaszok tekintetében már indultak 
hatósági eljárások (aug. 31-ig szám szerint 6, az előadás 
időpontjáig újabbak is), ezek folyamatban lévő ügyek.

Ezen ügyek témakör szerint: 
• munkahelyi e-mail-fiók kezelése
• hozzáféréshez való jog biztosítónál
• egészségügyi adatkezelés
• követelés engedményezésével kapcsolatos adatkezelés
• törléshez való jog egy alapítványnál
• társasházi kamerázás
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A Hatósághoz e-mailen érkezett érintetti beadványokat az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 26. §
és 35. § (2) bekezdésére figyelemmel a Hatóság továbbra is csak vizsgálati eljárás 
keretében tudja megvizsgálni az alábbi okok miatt:

Az Ákr. 26. § alapján a hatóság 
•írásban, 
•az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus 
úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy 
•személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 
szóban) 
tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.

Tekintettel arra, hogy az e-mailen keresztül elektronikus aláírással ellátott beadvány 
nem minősül az Eüsztv. 18-19. §-ban meghatározott azonosítási feltételeknek 
megfelelő elektronikus útnak, ezért az nem tekinthető Ákr. szerinti kérelemnek.

Vagyis nem minden beérkező panasz alapján indul hatósági eljárás, hanem csak a 
papír alapú beadványok esetében, mert az e-mail-en küldött beadványok nem 
tekintendőek az Ákr. szerinti kérelemnek – ezen esetekben továbbra is vizsgálati 
eljárás lefolytatására kerül sor (és ez csökkenti a megindult hatósági eljárások 
számát)

17



• Hiányos beadványok esetén nem indul meg a hatósági eljárás, 
csak ha a hiányzó adatokat pótolta a panaszos (ez is csökkenti a 
meginduló hatósági eljárások számát).

• Mind vizsgálati eljárás, mind hatósági eljárás indulhat bejelentés 
alapján és hivatalból is. Vizsgálati eljárásban az Infotv. és a 
GDPR, hatósági eljárásban az Infotv., a GDPR és az Ákr. 
együttesen alkalmazandó.

• Határozatok még nem készültek, bírságolás még nem történt.
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Adatvédelmi Főosztály új ügyei

Adatvédelmi Főosztály új ügyei

2018.05.25 - 2018.07.25-ig 2018.07.26 - 2018.08.31-ig

840 ügy 297 ügy

ebből
az áttekintett 
beadványok 

alapján

konzultációs
típusú

vizsgálati
típusú

ebből
az áttekintett 
beadványok 

alapján

konzultációs
típusú

vizsgálati
típusú

hatósági
ügy

50% 50% 25% 74% 1%
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•2018-ban januártól júniusig fokozatosan emelkedett az érdeklődő, tájékoztatást 
kérő, állásfoglalást kezdeményező beadványok száma, és ez a szám kiemelkedő
volt a május 25. körüli hetekben – ez jelentős leterheltséget jelentett a NAIH 
számára, továbbá azt mutatja, hogy jelentős bizonytalanság volt a 
jogalkalmazókban a GDPR-ral kapcsolatban.

•A tájékoztatást kérő, konzultációs ügyek júliustól csökkenő tendenciát mutatnak.

•GDPR-ral kapcsolatos jogértelmezés adása a NAIH-nak nem feladata és arra 
nem jogosult – csak korlátozott körben, pl. nemzeti jog vonatkozásában -, a 
jogértelmezés és az egységesség elvének érvényesítése a Board hatásköre, 
konkrét adatkezeléseket a NAIH korábban sem és ezután sem véleményez, nem 
ítél meg, ezekről nem konzultál, az adatkezeléseket csak ellenőrzés, eljárás 
keretében vizsgál meg és tekint jogszerűnek vagy jogellenesnek (ide nem értve 
korábban az audit-szolgáltatást, jelenleg pedig a tanúsítást).

•A korábbiakhoz hasonlóan sok bejelentés érkezik az alábbiak kapcsán: 
- kamerás adatkezelés
- munkahelyi adatkezelés
- követeléskezelők, bankok
- webáruházak 20



Az IMI-rendszer használatával 
összefüggő tapasztaltok összefoglalása
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GDPR 56. cikke szerinti: 
a fő- és érintett felügyeleti hatóságok 
azonosítására vonatkozó megkeresés

A magyar felügyeleti hatóság által az IMI-n keresztül fogadott ügyek jelentős 
része a GDPR 56. cikke szerinti, a fő- és érintett felügyeleti hatóságok 
azonosítására vonatkozó megkeresés. 2018 augusztusának végéig kb. 200 ilyen 
megkeresés érkezett hatóságunkhoz. 

A GDPR 56. cikke szerinti eljárások lényegében a fő- és érintett felügyeleti 
hatóságok által a 60. cikk szerint lefolytatandó eljárás előkérdésének tekinthetők, 
hiszen a fő- és érintett hatóságok meghatározása után kerülhet sor a 60. cikk 
szerinti, és ennek keretében a 61. és 62. cikk szerinti eljárásra. 

A GDPR 56. cikke szerint eljárásokban a hatóság abban az esetben vesz részt, 
ha az adatkezelés jellegét tekintve ún. határon árnyúló adatkezelés, és a magyar 
hatóság érintett hatóságnak minősül, mivel az adatkezelő Magyarországon is 
rendelkezik tevékenységi hellyel, vagy az adatkezelés jelentős mértékben érint, 
illetve valószínűsíthetően jelentős mértékben érint Magyarországon lakóhellyel 
rendelkező érintetteket. Eddig néhány esetben került sor az érintetti minőség 
megállapítására arra hivatkozással, hogy a panaszt a magyar hatósághoz 
nyújtotta be az érintett.
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Az IMI-n keresztül érkezett, 56. cikk szerinti, nagyságrendileg 200 ügynek kb. a 
negyedében szerepel a magyar felügyeleti hatóság érintetti hatóságként, tehát 
ennyi ügyben lesz részese a döntéshozatalnak és fogja véleményezni a főhatóság 
által készített határozat-tervezeteket. 

A magyar hatósághoz érkezett, GDPR 56. cikke szerinti ügyek jelentős számban a 
népszerű közösségi média felületeket (Facebook, Instagram), keresőprogramokat 
(nagyrészt Google, elvétve Yahoo) üzemeltető adatkezelőkhöz kapcsolódnak: 
gyakoriak a szolgáltató által az érintetteknek nyújtott, az adatkezelés körülményeire 
vonatkozó tájékoztatás teljes vagy részleges hiányát kifogásoló panaszok (GDPR 
12-13. cikk), a törlési kérelmek (GDPR 17. cikk), valamint a tiltakozó nyilatkozatok 
teljesítésével kapcsolatos kifogások (GDPR 21. cikk). A bejelentők több esetben 
sérelmezték, hogy - különösen a közösségi oldalak adatkezelői, néhány esetben 
okostelefonok szoftveres támogatását biztosító adatkezelők – az érintett 
hozzájárulására alapozzák (kívánják alapozni) adatkezelési tevékenységüket olyan 
esetekben is, amikor az érintetteknek ténylegesen nem volt lehetősége a GDPR 4. 
cikk 11. pontja szerint elkülönült hozzájáruló nyilatkozatot tenni sem az adatkezelési 
célok, sem a kezelt adatok köre tekintetében (pl. „a szolgáltatás használatával 
hozzájárulsz ahhoz, hogy XY adatkezelő hozzáférjen a böngészési adataidhoz ”). 
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Érdekes módon az adathordozhatóság jogával kapcsolatos panasz egyelőre nem 
érkezett 56. cikk szerinti ügyekben a hatósághoz, több alkalommal érkezett azonban 
olyan bejelentés, amely a szolgáltató által az érintetti jogok gyakorlásának 
előfeltételeként szabott (személy)azonosítás érdekében kért adatokkal kapcsolatos, pl. 
több szolgáltató szkennelt személyazonosító okmányt kér ebből a célból. 
Az 56. cikk szerinti eljárások alkalmazhatók adatvédelmi incidens kezelésével 
kapcsolatos ügyekben akkor is, ha az incidenssel érintett tagállamok felügyeleti 
hatóságok azonosítása szükséges. 
A NAIH-nál indult, az IMI-n keresztül történő kommunikációt igénylő ügyek közül a 
magyar hatóság 5 alkalommal kezdeményezett 56. cikk szerinti eljárást. 
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GDPR 60. cikke szerint:
Együttműködés a fő felügyeleti hatóság és a 

többi érintett felügyeleti hatóság között

Néhány esetben a GDPR 56. cikke szerinti eljárás már lezárult, a 
60. cikk szerinti eljárás pedig megindításra került a fő felügyeleti 
hatóság által, de egyetlen eljárás sem jutott olyan szakaszba, 
hogy a magyar hatóságnak érintett hatóságként lehetősége lett 
volna más hatóság által készített határozat-tervezetet 
véleményeznie a 60. cikk (3-(6) bekezdései szerint. A hatóságnak 
ezen túlmenően sincs tudomása arról, hogy határon átnyúló
ügyben sor került volna érdemi határozat meghozatalára a 2018. 
május 25. napját követő időszakban.
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GDPR 61. cikke szerint:
Kölcsönös segítségnyújtás

A GDPR 61. cikke szerinti eljárás (ún. kölcsönös segítségnyújtás) 
a hatóság tapasztalatai szerint felhasználható egyrészt arra, hogy 
a hatóságok egyes konkrét ügyekkel, adatkezelőkkel 
kapcsolatban felhívják egymás figyelmét bizonyos lényeges 
információkra, másrészt alkalmas tapasztalatcserére a GDPR 
alkalmazásával összefüggő jogkérdéseket illetően is (pl. 
szükséges-e DPO-t kinevezése szakszervezetek esetében; 
szomszédkamerás adatkezelés és háztartási célú adatkezelés 
értelmezése). 
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Az IMI rendszeren keresztül érkezett a NAIH-ot is 
érintő ügyek statisztikája

Hatósági tapasztalatok számokban
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Az IMI rendszeren keresztül érkezett a NAIH-ot is 
érintő ügyek statisztikája

Érintett szervezeti egységek:
•Adatvédelmi Főosztály
•Engedélyezési és Incidensbejelentési Főosztály
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Az IMI rendszeren keresztül érkezett a NAIH-ot is 
érintő ügyek statisztikája



Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer



Tisztviselő bejelentő rendszer
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Érkeztetés, iktatás, 
ügyintézés, tájékoztató 
levelek kiküldése 

Bejelentő adatainak rögzítése 

Adatkezelő / Adatfeldolgozó adatainak rögzítése 

Adatvédelmi tisztviselő bejelentés tartalma 
  

Bejelentő 
 

Adatkezelő vagy 
Adatfeldolgozó 

 
Adatvédelmi 
tisztviselő 

 

Regisztráció             Belépés 

Adatvédelmi tisztviselő adatainak rögzítése 

Automatizált folyamatok 
 Ügykezelés  Ügyintézés 

 
 

Adatkezelő 
tájokoztatása 

 
Tisztviselő 

tájokoztatása 

 
Nyilvántartásba 

vétel 
 

Közzététel,  kereshető adatbázisba mentés ( Keresés, az adatkezelő / adatfeldolgozó neve alapján lehetséges ) 

Feldolgozó 
rendszer 

Bejelentő rendszer Regisztráció és bejelentkezés 

Adatvédelmi tisztviselő 
bejelentésének lépései: 

Bejelentés beküldése 

Bejelentést aktiváló e-mail 
elfogadása 

Bejelentett Adatvédelmi Tisztviselő jóváhagyása 

Módosítás, törlés a regisztrációkor létrehozott funkcionális account segítségével. A regisztrált felhasználó látja a 
beküldött AVT bejelentéseket. 
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer



35

Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer
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Adatvédelmi tisztviselő bejelentő rendszer



Köszönöm a figyelmet!
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