
Harmincadik plenáris ülés: Az EDPB válasza a civil szervezetek részére a magyar 

rendeletet érintően és nyilatkozat a GDPR 23. cikkéről 

 

 
Az EDPB 30. plenáris ülésén nyilatkozatot fogadott el az érintettek jogainak gyakorlását érintően a 

tagállamokban kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben. A Testület továbbá elfogadta a Civil 

Liberties Union for Europe, az Access Now és a Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) megkeresésére 

reagáló választ is, amely a május 4-i 179/2020. Kormányrendeletet érinti. 

 

Az EDPB emlékeztet arra, hogy még e rendkívüli időkben is, a személyes adatok védelmét a 

veszélyhelyzet idején hozott minden intézkedésnél fenn kell tartani, hozzájárulva ezzel a demokrácia, 

a jogállamiság és az Unió alapjául szolgáló alapvető jogok átfogó értékeinek tiszteletben tartásához. 

 

Az EDPB mind a nyilatkozatban, mind a levélben megismétli, hogy a GDPR továbbra is alkalmazandó, 

és hatékony eszköz a világjárvány elleni küzdelemben, ugyanakkor védi az alapvető jogokat és 

szabadságokat. A GDPR ugyanis lehetővé tesz olyan adatkezelési műveleteket, amelyek hozzájárulnak 

a COVID-19 világjárvány elleni küzdelemhez. 

 

A nyilatkozat kiemeli az érintetti jogok gyakorlásának korlátozását megengedő fő alapelveket a 

veszélyhelyzettel összefüggésben, melyek a következők: 

- Nem elfogadhatóak azok a korlátozások, melyek túl általánosak, kiterjesztőek, vagy 

zavartkeltőek, mert alapvető jogokat sértenek.  

- Különleges feltételek megléte esetén a GDPR 23. cikke lehetővé teszi a nemzeti jogalkotók 

számára, hogy jogalkotási intézkedéssel korlátozzák az adatkezelők és adatfeldolgozók 

kötelezettségeinek hatályát és az érintettek jogait, ha ezen korlátozás tiszteletben tartja az 

alapvető jogok és szabadságokat, és szükséges, illetve arányos intézkedésnek minősül egy 

demokratikus társadalomban az Unió vagy a tagállam általános közérdekből fontos 

célkitűzéseinek, különösen a népegészségügyi intézkedések megvalósítása érekében. 

- Az érintettek jogai képezik az adatvédelemhez való jog alapját, így a GDPR 23. cikkét annak 

szem előtt tartásával kell értelmezni és olvasni, hogy alkalmazásuknak általános szabálynak 

kell lennie. Mivel a korlátozások kivételek az általános szabály alól, azokat csak korlátozott 

körülmények között lehet alkalmazni. 

- A korlátozásokat „jogszabályban” kell előírni, és a korlátozásokat megállapító jogszabálynak 

egyértelműnek kell lennie, hogy a polgárok megértsék azokat a feltételeket, amelyek esetén 

az adatkezelők alkalmazhatják azokat. Ezenkívül a korlátozásoknak előre láthatónak kell 

lenniük azok számára, akik a hatálya alá tartoznak. Az időben nem határozott időtartamra 

előírt korlátozások, amelyeket visszamenőleges hatállyal is lehet alkalmazni, vagy amelyek 

meghatározatlan feltételekhez kötöttek, nem felelnek meg az előreláthatóság kritériumának. 

- A világjárvány vagy bármilyen más vészhelyzet pusztán önmagában nem elegendő ok az 

érintettek jogainak bármilyen korlátozására; minden korlátozásnak egyértelműen hozzá kell 

járulnia az EU vagy a tagállam közérdekből fontos céljának biztosításához. 

- A pandémia idején kihirdetett veszélyhelyzet olyan jogi feltétel, amely jogszerűvé teheti az 

érintettek jogainak korlátozását, feltéve, hogy ezek a korlátozások csak annyiban 

alkalmazandók, amennyiben szigorúan szükséges és arányos a népegészségügyi cél védelme 

érdekében. Ezért a korlátozásoknak szigorúan meg kell határozni a hatályát és időtartamát, 



hiszen az érintettek jogait korlátozni lehet, de nem lehet megtagadni. Ezenkívül a GDPR 23. 

cikkének (2) bekezdésében előírt garanciákat teljes mértékben alkalmazni kell. 

- A veszélyhelyzet ideje alatt az érintettek jogainak alkalmazását felfüggesztő vagy elhalasztó, az 

adatkezelők és adatfeldolgozók kötelezettségeit érintő korlátozások egyértelmű időbeli 

behatárolás nélkül e jogok tényleges, teljes mértékű felfüggesztésével egyenértékűek, és nem 

összeegyeztethetők az alapvető jogok és szabadságok lényegével. 

Mindezeken túl az EDPB bejelentette, hogy az elkövetkező hónapokban iránymutatásokat fog 

kiadni a GDPR 23. cikkének végrehajtásáról. 

 

 

  

 

 


