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Tisztelt […]!
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton küldött
levelében a GDPR alkalmazására való felkészülés érdekében több témát illetően is a
várható szabályozás iránt érdeklődik, amellyel összefüggésben az alábbiakat hozom
szíves tudomására.
Ugyan a GDPR valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó szabályozást
tartalmaz, az uniós adatvédelmi reform végrehajtása több tekintetben is igényli a
nemzeti jogszabályok módosítását. Magyarországon ez elősorban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a
továbbiakban: Infotv.) érinti, amelynek módosításáról szóló tervezet közigazgatási és
társadalmi egyeztetése a tavalyi év végén történt meg, és a törvényjavaslat várhatóan
hamarosan benyújtásra kerül az Országgyűlés elé. Tájékoztatom, hogy a kérdéseivel
kapcsolatos válasz kialakítása során e tervezetre voltam figyelemmel, amely egyébként
nyilvánosan is elérhető a következő linkről:
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=5&source=5&type=302&year=2017#!DocumentBr
owse
A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy a GDPR-ral való összhang megteremtése
érdekében az Infotv. mellett várhatóan az egyéb, adatkezelési rendelkezést tartalmazó
(szektorális) törvények is módosításra kerülnek; tudomásunk szerint az ezzel
kapcsolatos jogszabály-előkészítő munka folyamatban van az adott szakterület ágazati
felügyeletéért felelős szakminisztériumban.
1./ A közérdekű adatok igénylésének jogi szabályozása tekintetében várható
változásokkal kapcsolatos kérdésére tájékoztatom, hogy az Infotv. módosításáról szóló
tervezet az Infotv. III. és IV. Fejezetét egyáltalán nem érinti, így e rendelkezések
feltételezhetően nem változnak majd.
2./ Az Infotv. 65. §-ában írt adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatban megerősítem a
levelében foglaltakat: az adatkezelési tevékenységek Hatóság részére szóló
bejelentésére vonatkozó adatkezelői kötelezettség május 25. napjától megszűnik, a
GDPR ugyanis nem tartalmaz a tagállami felügyeleti hatóságok által vezetendő
országos adatvédelmi nyilvántartásra vonatkozó szabályozást.

Ezen időpontot követően a GDPR 30. cikke alapján valóban az adatkezelőknek
(adatfeldolgozóknak) kell majd nyilvántartást vezetniük a saját adatkezelési
tevékenységeikről; a nyilvántartás vezetésének szabályait a rendelet 30. cikke
tartalmazza.
Tájékoztatom, hogy a Hatóság új típusú, adatkezelési engedélyezési eljárásai nem
érintik a GDPR 30. cikke szerinti nyilvántartás vezetését. A GDPR 30. cikke (4)
bekezdése alapján ezt a nyilvántartást a Hatóság megkeresésére kell csak
rendelkezésre bocsátani; erre jellemzően a Hatóság vizsgálata, hatósági eljárása során
kerülhet majd sor. Ezzel szemben az új, un. adatkezelési engedélyezési eljárásokról a
fentebb is hivatkozott tervezet szerint az Infotv. új 64/A-64/D. §-ai rendelkeznek majd.
Ezek értelmében az adatkezelési engedélyezési eljárások fogalma alá a GDPR-ben
meghatározott magatartási kódexekkel, tanúsítási szempontokkal, adattovábbításra
vonatkozó szerződéses rendelkezésekkel és a kötelező vállalati szabályozással
kapcsolatos hatósági engedélyezési hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások
tartoznak.
3./ A bírságolásra és egyéb szankció kiszabására vonatkozó szabályokat a GDPR 83.
cikke tartalmazza. Tájékoztatom, hogy az egységes jogalkalmazás biztosítása
érdekében a közigazgatási bírság alkalmazásáról és megállapításáról az Adatvédelmi
Irányelv 29. cikke alapján létrejött Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatást bocsátott ki
(253. számú iránymutatás), amelyben részletesen foglalkozik a szankció kiszabása
során értékelendő körülményekkel, így e témával kapcsolatban elsősorban ezt
szeretném a figyelmébe ajánlani. A GDPR szerinti bírságolásra vonatkozó gyakorlatról
jelenleg még nem áll módomban tájékoztatást nyújtani, miután e szabályok szintén
csak május 25. napjától lesznek alkalmazandóak. Az említett iránymutatás egyébként
magyarul is elérhető a Hatóság honlapjáról: http://www.naih.hu/29-es-munkacsoportiranymutatasai.html
Budapest, 2018. április „

.”
Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

2

