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[…] részére 
f…] 
 
 
Tisztelt […]! 
 
Elektronikus úton küldött levelében azzal kapcsolatban érdeklődik a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, hogy „az EU 2016/679 rendelete 
közvetlenül érinti-e ügyfeleit, vagy ehhez a hivatkozott EU-s rendelet implementálása 
is szükséges". Ezzel összefüggésben a következőket hozom szíves tudomására. 
 
Az uniós adatvédelmi reform nem csupán a megkeresésében is hivatkozott 2016/679 
rendelet (a továbbiakban: GDPR) új szabályait jelenti, hanem része egy irányelv is, 
amely a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás 
lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett adatkezelések 
tekintetében célozza a tagállami jogszabályok harmonizálását [az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve]. Mint ahogy az ügyvédként bizonyára Ön előtt 
is ismert, az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek az unió másodlagos jogi 
aktusairól szóló 288. cikke úgy rendelkezik, hogy a rendelet általános hatállyal bír, 
teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Az 
irányelv pedig az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, 
azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja. 
 
A rendelet tehát olyan jogi aktus, amely minden további nemzeti jogalkotási lépés 
nélkül érvényesül Magyarországon, ahogy a többi uniós tagállamban is. A hazai 
jogalkotónak ebből fakadóan a rendelettel kapcsolatban olyan kötelezettsége van, 
hogy a megfelelő jogi környezet megteremtésével biztosítsa a rendelet szabályainak 
érvényesülését. Az irányelv szabályai pedig nem kötelezően alkalmazandóak, hanem 
azokat a nemzeti jogalkotónak át kell ültetnie a hazai jogba. Az új uniós adatvédelmi 
szabályozás tehát az előzőek szerint jelent jogalkotást Magyarországon, ennek 
érdekében készült el az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) módosítása, amely 
várhatóan hamarosan benyújtásra kerül az Országgyűlés elé. Tájékoztatom, hogy ez 
a tervezet (amely a GDPR esetében elsősorban eljárási rendelkezéseket tartalmaz) 
az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról jelenleg is elérhető a „Társadalmi 
egyeztetés” menüpont alatt; az Országgyűléshez való benyújtást követően pedig 
megtalálható majd a www.parlament.hu oldalon az „Irományok” cím alatt a 
törvényjavaslatok között. 
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A kérdésére válaszolva tehát: a GDPR közvetlenül érinti ügyfeleit, ha az adatkezelési 
tevékenységük a GDPR hatálya alá tartozik, ehhez pedig a GDPR 1-3. cikkei 
nyújtanak eligazítást. 
 
 
Budapest, 2018. április „           .” 
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