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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton küldött
levelében azzal összefüggésben kér tájékoztatást, hogy „a GDPR rendelettel kapcsolatban
az annak 40. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott kkv-kre vonatkozó magatartási kódex
készült-e Magyarországon, vagy előkészületben van-e ehhez kapcsolódóan jogszabály"?
A GDPR 40. cikke értelmében az adatkezelők (adatfeldolgozók) kategóriáit képviselő
egyesületek és egyéb szervezetek magatartási kódexeket dolgozhatnak ki annak érdekében,
hogy a rendelet alkalmazásában a különböző adatkezelők egyedi ágazati jellemzői, valamint
a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényei érvényesülni tudjanak. A felügyeleti
hatóságok e folyamatban ösztönzőként vesznek részt, és ha a magatartási kódex megfelel a
rendelet szabályainak, a magatartási kódexet jóváhagyják és nyilvántartásba veszik; a
felügyeleti hatóságok a magatartási kódex kiadására nem rendelkeznek hatáskörrel.
Tájékoztatom, hogy a GDPR-t 2018. május 25. napjától kell valamennyi tagállamban
kötelezően alkalmazni, így a magatartási kódex-szel kapcsolatos szabályok is csak ettől az
időponttól lépnek életbe, ezt megelőzően a Hatóságnál magatartási kódex jóváhagyására és
nyilvántartásba vételére nem kerülhet sor. Figyelemmel kell továbbá lenni arra, hogy a
Hatóságnak a magatartási kódexek nyilvántartására irányuló eljárási rendjét a magyar jognak
kell szabályoznia (erre vonatkozóan a rendelet nem tartalmaz előírást), így a GDPR
végrehajtása e tekintetben hazai jogalkotást igényel. Mint talán az Ön előtt is ismert, az uniós
adatvédelmi reformhoz kapcsolódóan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosításához szükséges
tervezet már el is készült, annak közigazgatási és társadalmi egyeztetése 2017.
szeptemberében történt meg. A törvénymódosítási javaslat várhatóan hamarosan
benyújtásra kerül az Országgyűlés elé.

Mindezekből következően kész vagy tervezett magatartási kódex jelenleg nincs a
Hatósághoz benyújtva, a nyilvántartásba vétel iránt jelenleg – alkalmazandó jogszabály
hiányában – nem is lehet eljárás folyamatban, így magatartási kódexekkel kapcsolatban
Hatóságunk csak a GDPR kötelező alkalmazásának kezdetét és az Infotv. módosításának
elfogadását követően áll módjában tájékoztatást nyújtani.

Budapest, 2018. február „

.”

Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila
elnök
c. egyetemi tanár

2

