
 

 

Tájékoztató az adatvédelmi tisztviselő kinevezésével kapcsolatban 
 

1.  Mely esetekben kell adatvédelmi tisztviselőt kinevezni? 
 

 Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetén Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatálya alá tartozó adatkezelések 
esetén 

 

• Az adatkezelő vagy feldolgozó állami feladatot vagy 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot lát el. 
Ez alól kivételt képeznek a bíróságok. 
 

• Törvény vagy az Európai Unió jogi aktusa azt előírja. 
 
 
 
 
 
 
 

• Az adatkezelést közhatalmi vagy egyéb közfeladatot ellátó szerv végzi. Ez 
alól kivételt képeznek a bíróságok. 

• Az olyan adatkezelések esetében, amikor az érintettek rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelése történik. Nagymértékű 
megfigyelésnek minősülnek az általános adatvédelmi rendelet (91) 
preambulum-bekezdése szerint például: 

• ha jelentős mennyiségű személyes adat kezelése történik regionális, 
nemzeti vagy szupranacionális szinten,  

• ha az érintettek száma jelentős,  
• új technológia nagy arányú alkalmazása valósul meg, 
• amennyiben a profilalkotás alapján az érintettek értékelése történik, stb.  

• A személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az 
adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegei vagy egy 
adott ügyvéd ügyfelei személyes adataira vonatkozik. A rendszeres, 
szisztematikus és nagymértékű megfigyelés alatt nem csupán a szó 
hétköznapi értelmében vett megfigyelést, például kamerázást kell érteni, 
hanem a felhasználói magatartást nagy részletességgel rögzítő, naplózó 
tevékenységeket is, mint például a számlázási célból végzett tevékenység. 

 
• Akkor, amikor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó fő tevékenysége során 

nagy számban kezel különleges vagy bűnügyi személyes adatokat.  
 

• Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésével kapcsolatosan segítségül szolgálhat 
az Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi 
Munkacsoport iránymutatása az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, 
mely a Hatóság honlapjáról is elérhető magyar nyelven: 
http://naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-
kapcsolatban.pdf  

2.  Milyen esetben áll(hat) fenn összeférhetetlenség? 

 Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetén GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén 

 • Adatvédelmi tisztviselő olyan személy lehet, aki ”a 
személyes adatok védelmére vonatkozó jogi előírások és 
jogalkalmazási gyakorlat megfelelő szintű ismeretével 
rendelkezik és alkalmas a 25/M. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatok ellátására.” 

• Az Infotv. az összeférhetetlenség kérdéséről nem 
rendelkezik. 

 
 
 
 
 
 

• Az általános adatvédelmi rendelet 38. cikk (3) bekezdése szerint a tisztviselő 
jogállását úgy kell kialakítani, hogy senkitől ne fogadhasson el utasításokat a 
tisztviselői feladatának ellátásával kapcsolatban. Az adatvédelmi tisztviselő 
közvetlenül az adatkezelő legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.  

• Az általános adatvédelmi rendelet 38. cikk (6) bekezdése alapján az 
adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, azonban a szervezetnek 
biztosítania kell, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség. Az 
összeférhetetlenség szempontjából kiemelendőek azok a munkakörök, 
feladatok, ahol a tisztviselőnek az adatkezelés célját és eszközeit illetően 
kellene döntést hoznia, például összeférhetetlenséget okozhat a szervezeten 
belüli felsővezetői pozíció betöltése. Ezek mindenképpen összeférhetetlenek 
a független tanácsadói, megfigyelői, illetve ellenőrző funkciójával. Így tehát az 
összeférhetetlenséget okozó szervezeten belüli pozíciók lehetnek a 
felsővezetői pozíciók (például vezérigazgató, ügyvezető igazgató, pénzügyi 
igazgató, marketing osztályvezető, főorvos, IT vagy HR vezető). 

• Az egyes szervezetek sajátos szervezeti felépítése miatt ezt eseti alapon kell 
meghatározni.  

• A tisztviselői feladattal tehát összeegyeztethetetlen az adatkezelést érintő 
döntések meghozatala, illetve az ezekért viselt felelősség. Azon szervezetek, 
amelyek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére kötelesek, csak olyan személyt 
nevezhetnek ki, aki ezt a feladatát minden külső befolyás nélkül tudja ellátni. 

• Az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan szintén segítségül szolgálhat az 
Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 
iránymutatása az adatvédelmi tisztviselőkkel kapcsolatban, mely a Hatóság 
honlapjáról is elérhető magyar nyelven: http://naih.hu/files/Iranymutatas-az-
adatvedelmi-tisztvisel-kkel-kapcsolatban.pdf 

 


