
 

 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a sajtóból arról 

értesült, hogy az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának listája a gólyatáborba jelentkező 

hallgatók világnézetéről, pártszimpátiájáról, felekezeti hátteréről és vélt származásáról felkerült az 

internetre – névvel, lakcímmel, e-mail címmel és telefonszámmal együtt. 

 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) értelmében a listán szereplő adatok személyes és egyes esetekben különleges 
adatnak minősülnek. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az 
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. A 
lista ilyen módon történő nyilvánosságra hozatala egyértelműen megteremti az érintett és az adat 
közötti kapcsolat helyreállításának lehetőségét, – azaz az érintettek azonosítását – bárki részéről.  
 
Az Infotv. alapján a nyilvánosságra hozatal már önmagában önálló adatkezelési tevékenységnek 
minősül, így ahhoz külön hozzá kell járulnia minden egyes érintettnek, és mivel a különleges adatok 
az Infotv. értelmében fokozottan védett személyes adatok, ezért azok közzétételéhez törvényi 
felhatalmazás hiányában az érintettek írásbeli hozzájárulása szükséges. A nyilvánosságra hozatalnak 
meg kell felelnie a célhoz kötött adatkezelés elvének, azonban jelen esetben nincs olyan jogszerű cél, 
amely teljesítené ezt a követelményt. Az internetes közzététel ezen felül a tisztességes adatkezelés 
elvébe is ütközik, és súlyosan sérti az adatbiztonság követelményét is.  
 
A Hatóság ezért felszólítja valamennyi, az adatbázist nyilvánosságra hozó adatkezelőt, hogy a listát 
haladéktalanul törölje honlapjáról. A Hatóság a letöltő személyek figyelmét pedig nyomatékosan 
felhívja arra, hogy a lista Infotv.-ben foglalt feltételekkel ellentétes felhasználása jogellenes. 
 
A Hatóság ismételten hangsúlyozza, hogy a lista nyilvánosságra hozatala önmagában is megvalósítja 

az érintettek emberi méltóságának, jóhírnevének sérelmét, valamint önmagában kimeríti a jogsértés 

súlyára tekintettel a Btk.  177/A. §-ába ütköző, visszaélés személyes adattal vétsége törvényi 

tényállását, amely bűncselekmény minősített esete a különleges személyes adatokkal való visszaélés. 
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