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Vezetői összefoglaló

Adattengerben élünk, és ez a tenger egyre csak árad. Valószínűleg igazuk van

azoknak, akik ezt a jelenséget a villamosításhoz hasonlítják: ahogy a múlt században az

elektromos energia megjelent mindenütt, ahogy átalakította a társadalmi és a

gazdasági életet, a tömegek és az egyes emberek mindennapjait, azt a módot, ahogy

dolgozunk, szórakozunk, irányítjuk és szabályozzuk az életünket, gondoskodunk

magunkról, érintkezünk másokkal, ugyanúgy történik most mindez az adatokkal.

Adatrobbanás korában élünk, bár ez a hasonlat sántít kissé, hiszen egy robbanás

pillanatok alatt zajlik le, az adatok esetében viszont hosszú folyamatról van szó,

robbanásról annyiban beszélhetünk, hogy ez a folyamat pár évvel ezelőtt felgyorsult, az

adatok mennyiségének, változatosságának növekedése rendkívüli sebességre kapcsolt.

A hálózatok korában a legfontosabb és legérzékenyebb adat az egyénre vonatkozó,

ezel birtoklása, elemzése jelenti a jövő versenyelőnyét, ha nem hajtóanyagát. Azonban

az adatok, és főként a természetes személyek adatainak ilyen tömeges méretű

feldolgozása komoly kockázatot jelent az adatalanyok számára, ennek oka pedig abban

keresendő, hogy sokszor még azzal sem vagyunk tisztában, hogy ki és mit tud rólunk.

Fokozza az egyén, a személyiség alávetettségét, hogy ezen új informatikai eszközök

segítségével könnyen, gyorsan előállítható olyan személyiségprofil, amely alkalmas az

egyén "átvilágítására", személyes, és üzleti kapcsolatainak, múltjának és jelenének az

érintett tudta és beleegyezése nélkül való feltérképezésére. Következtetni lehet terveire,

jövőjére, érintve ezáltal szabad akaratát, méltóságát s komoly visszaélések lehetőségét

teremtve meg. E kérdés hazai és európai szabályozása előrehaladt, s azt követni is

tudjuk. A tudományos és üzleti elemzések pedig csak olyan adatokkal dolgoznak,
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amelynek birtoklásához és felhasználáshoz jogosításuk van. De ezen érzékeny kérdés

megválaszolására is felkészültünk.

A hálózatelemzést mindenhol lehet alkalmazni, ahol személyes adatok

keletkeznek. Az alkalmazási technikák terjedése a legjobban fizetett területektől terjed

a kevéssé tőkeképes területek felé; éppen ezért megfigyelhető, hogy a banki és

gyógyszerészeti alkalmazásoktól az autógyártáson át vezet az út a mezőgazdaság és az

oktatás felé. Példák alkalmazási területekre:

Telekommunikáció: Elvándorlás előrejelzés; Díjcsomagok ajánlása;

Keresztértékesítési ajánlatok; Közösségképzés; Árazás; Ügyfélszolgálat optimalizálása

Pénzügy: Kockázatkezelés; Hitelbírálat; Biztonsági pénzkihelyezési (pl. BASEL

II/III) követelményeinek való megfelelés; Tőzsdei előrejelzés

Kereskedelem: Kampányoptimalizáció; Vásárlói kosár elemzése; Direkt

reklámok; Vásárlói útvonalak feltérképezése; Vásárlói viselkedés-feltárás

Orvostudományok: Gépi diagnosztika (betegség-feltárás); Génkutatás

Gyógyszeripar: Gyógyszerkutatás; Hatásfok-kutatás; Gyógyszerterítési és -

fogyasztási predikció

Állatorvosi alkalmazások: Félautomatikus etológiai vizsgálatok

(mintázatkeresés); Betegség-felderítés

Biztonságtechnika: Epizódkutatás; Csalásdetekció; Bűncselekmény-felismerés;

Mezőgazdaság: Viselkedés-elemzés; Távérzékelés; Génjavítás; Élőkörnyezeti

hatáselemzés

Autóipar: Gyalogos-felismerés; Táblafelismerés; Baleseti helyzet-felismerés
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Sport: Teljesítmény-elemzés

Katonai alkalmazások: Objektumazonosítás (pl. barát-ellenség)

Oktatás: Ideális tanulási menetrend készítése; Teljesítmény-predikció

Régészet: Lelőhely-keresés; Tárgydetekció; Korbecslés
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Az információ szerepe a gazdasági szférában
A XXI. századra az információ kulcsfontosságú erőforrássá vált, amint egyre több

ember munkája, kikapcsolódása és mindennapi élete kapcsolódik szorosan az

adatfeldolgozáshoz és az adattovábbításhoz, az információs és kommunikációs

technológiák alkalmazása a társadalom egyre nagyobb részét járja át. A piaci verseny a

globalizációnak, az egyre hatékonyabb termelésnek köszönhetően folyamatosan nő

szerte az egész világon, alig maradt olyan termelési tényező, legyen szó természeti

kincsről, olcsóbb gyártási technológiáról, képzett, avagy olcsóbb munkaerőről, ami

elérhetetlen lenne a gazdasági világ számára, azaz az extenzív piaci stratégiák már nem

alkalmazhatók hosszú távon. Minden vállalat piacnyerése általában egy versenytárs

veszteségével jár együtt, mivel szinte minden piac telített, gyakran többszörösen is. Az

információs technológiák alkalmazása minden jel szerint radikálisan átformálja a

szervezetek, kicsik és nagyok életét, működését. Ha valamely szervezet mindennapi

működésének megszervezéséhez és fenntartásához jól alkalmazza az információs és

kommunikációs technológiát, akkor képessé válik arra, hogy lényegesen jobb

hatásfokkal használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, mint azt megelőzően.

Ezek a folyamatok azt eredményezték, hogy megjelent egy komplex, információ-

központú törekvés, melynek alapvetően három irányát jelölhetjük meg. A vállalatok

célja, hogy ügyfél- és partnerkörüket megtartsák, igényeiket, szokásaikat alaposan

megismerjék, folyamatosan terjeszkedjenek a még ki nem aknázott piacok

feltérképezésével, termelési és más külső és belső információs folyamataikat még

(költség)hatékonyabbá tegyék, kockázataikat csökkentsék.

Ezeket a célokat az informatikai fejlődés képes kiszolgálni, így világszerte

terjednek az olyan szoftver- és hardvermegoldások, amelyek lehetővé teszik a vállalat
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működése során összegyűlt adatok és információk gyűjtését, tárolását, kiértékelését és

az ennek megfelelő döntések meghozatalát.

Azonban az adatok, és főként a természetes személyek adatainak ilyen tömeges

méretű feldolgozása komoly kockázatot jelent az adatalanyok számára, ennek oka

pedig abban keresendő, hogy sokszor még azzal sem vagyunk tisztában, hogy ki és mit

tud rólunk. Fokozza az egyén, a személyiség alávetettségét, hogy ezen új informatikai

eszközök segítségével könnyen, gyorsan előállítható olyan személyiségprofil, amely

alkalmas az egyén "átvilágítására", személyes, és üzleti kapcsolatainak, múltjának és

jelenének az érintett tudta és beleegyezése nélkül való feltérképezésére. Következtetni

lehet terveire, jövőjére, sértve ezáltal szabad akaratát, méltóságát s komoly visszaélések

lehetőségét teremtve meg.

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy nem helytálló, vagy nem teljes körű ismeretek

birtokában építik fel az adott alanyról készített személyiségprofilt, vagy olyan adatokat

kezelnek az egyénről, amelyek különösen sértik érdekeit. Ilyen különösen érzékeny

adatok az egészségi állapotra, a szexuális életre, illetőleg szokásokra, a kóros

szenvedélyre, faji eredetre, nemzeti, etnikai hovatartozásra, a vallási vagy más

ideológiai, politikai meggyőződésre és a büntetett előéletre vonatkozó adatok. Ezek a

körülmények pedig könnyen eredményezhetnek diszkriminatív, vagy indokolatlanul

terhes eljárásokat (pl. hitelkérelmek elbírálásánál, biztosítások megkötésénél). A

jognak tehát fontos feladata, hogy kiküszöbölje az egyenlőtlen kommunikációs

helyzeteket, amelyek így az érintett rovására létrejönnek, csak így lehet megfelelni a

jogállamiság elvárásainak.

Az információmenedzsment és adatvédelmi kockázat
A vállalatirányítási rendszerek tudásfeltáró folyamatai során tehát személyes

adatokat tömegesen dolgoznak fel, így ez a terület az adatvédelmi jog számára új és
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jelentős kihívás. Az adatgyűjtés és adatraktározás, majd ezt követve az adatbányászat

számos kockázatot rejt, illetve rejthet, hiszen a műveletek, eljárások, az alkalmazott

technikák és technológiák éppen az információs önrendelkezési jog alapjait kezdik ki.

A jelentősebb kockázatok többek közt az alábbiak lehetnek.

Adatraktározás meghatározatlan időre, és célokra: Ez az adattárház-koncepció

alapja, lényegében minden elérhető forrásból, minél több és minél értékesebb

(érzékenyebb!) adatok és információk gyűjtése a cél, hiszen sosem tudható milyen

piaci, illetve fogyasztói szegmensek válhatnak meghatározóvá a jövőben egy vállalat

számára. A raktározás egy további jelentősége, hogy a piaci folyamatokra komoly

történeti rálátást ad, és lehetővé teszi a trendek kimutatását, illetve a stratégiai

tervezéshez elengedhetetlen előrejelzések elkészítését.

Adatintegráció: Az igazán értékes üzleti információk alapja, amelyben különböző

forrásokból származó, de egy adatalanyi körre vonatkozó információkat egy

adatbázisban dolgozzák fel. Ennek segítségével válik lehetővé az ügyfélkör igényeinek,

szokásainak, elvárásainak megismerése, ami rengeteg fölösleges kiadástól óvhatja meg

a vállalatot. Segítségével jól időzítetté és célzottá válhat a termékek fejlesztése és piaci

bevezetése, a marketingkampányok, és minden jelentős piaci lépés. Az adatok

integrálásával azt is megtudhatják az elemzők kik a legértékesebb és kik a veszteséges

ügyfelek, előbbiekre nagyobb odafigyeléssel jobban tud vigyázni, utóbbiakkal szemben

pedig szigorúbban léphet fel, illetve megpróbálhatja leépíteni. A lényeg tehát az, hogy

egy személyiségprofil készítésével minél átláthatóbb legyen az egyén, ami feltétlenül

nem érdeke, mivel sérti törvény által biztosított átláthatatlanságát”, valamint az״

egyenlő lehetőségek és szolgáltatás elveit.

"Korlátlan" vállalati adatkezelési rezsimek kialakítása: Önmagukban

természetesen nem az információ-menedzsment rendszerek okozzák a problémát.
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Olyan eszközökről van szó, amelyeket az adott gazdasági környezetben a vállalatok

közgazdasági szempontok miatt (elsősorban a költségek visszaszorítása) nem tudnak

nem használni. A hatékony alkalmazáshoz viszont olyan mennyiségű adattömegre és

olyan feldolgozási eljárásrendre van szükség, amelyek nagyon gyakran feszítik szét a

törvényi kereteket. Így előfordulhat a célhoz kötött, illetve adatalany által engedélyezett

mértékű felhasználási lehetőségek figyelmen kívül hagyása. Ezzel párhuzamosan pedig

növekszik a személy kiszolgáltatottsága, érdekérvényesítési lehetőségei emellett

viszont egyre szűkülnek, követhetetlenné válik, hogy ki, milyen adatokat, meddig

kezelhet.

Néhány konkrét cél, illetve alkalmazási terület, amelyet a specializált és nagy

teljesítményű informatikai eszközök tesznek lehetővé:

• Ügyfélelvándorlás elemzése és előrejelzése

• Marketingakciók tervezésének támogatása, hatáselemzés

• Kereskedelmi forgalomváltozás elemzése

• Keresleti előrejelzés

• Hűségprogram elemzés

• Logisztikai problémák megoldása, optimalizálása

• Ügyfél-szegmentáció, ügyfél-értékképzés

• Pénzügyi kockázatelemzés

• Hitelelbírálás automatizálása

• Termék használati, vásárlási, előfizetési szokáselemzés

• Munkavállalók értékelése - humán erőforrás menedzsment támogatása

Az eddig vázolt problémák és kérdések mögött egyetlen alkotmányos alapjog áll -

az adatvédelem jogintézménye, melyet az Alkotmány 59. § (1) bekezdése tartalmaz:
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"A Magyar Köztársaságban megillet a jó hírnévhez, a magánlakás

sérthetetlenségéhez, valamint a személyes adatok védelméhez való jog."

Ezt az alapjogot jobban megvizsgálva megállapíthatjuk, hogy a személyes adatok

védelme a klasszikus védelmi jogokhoz tartozik, így tartalma a passzív távolságtartás.

Azonban az automatizált adatfeldolgozó és az ezzel kombinált kommunikációs

rendszereket használó társadalomban az adatvédelemhez való jog a nem kívánt

beavatkozás kirekesztésénél többet kell, hogy jelentsen. Tehát a személyes adatok

védelméhez való jog kettős természetű. Része egyrészt a passzív kizárás, mintegy ez

alkotja a jog "hátországát", és ha ez már nem ad kellő védelmet, másik alkotója a

cselekvés, az egyéni információgazdálkodás is, ami az adatfelvételtől kezdve, a

feldolgozáson keresztül, az adat törléséig érvényesül. Ezt a kettős tartalmú jogot bevett

terminológiával információs önrendelkezési jognak nevezzük.

Adatkezelés, anonim és pszeudonim eljárások
Adatkezelési művelet az adatok gyűjtése, tárolása, rendezése, válogatása,

módosítása, hasznosítása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, s végül törlése.

Különleges adatkezelési műveletnek számít az adattovábbítás (pl. távadatfeldolgozásra

- telematika) és a nyilvánosságra hozatal, e két utóbbi művelet külön szabályozást is

igényel.24 Az általános adatvédelmi szabályozás szerint személyes adatról beszélünk

mindaddig, amíg a kapcsolat egy adat és egy természetes személy közt helyreállítható.

Az egyes szektorális szabályozásokban pedig (pl. Eht.) gyakran találunk az adatok

kezelésére konkrét határidőket. Ezeket a korlátozásokat az adatkezelők képesek

lehetnek az adatalanyok anonimizálásával, vagy pszeudonimizálásával átlépni, mivel

az adott kiértékelésekhez, csoportosításokhoz szükséges matematikai úton képzett új

azonosítókkal ugyanolyan eredmények érhetők el, az adatvédelmi előírások megsértése
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nélkül. Ezért fontos volna az információ-menedzsment rendszerek ilyen szellemben

való kialakítása.

Az Avtv. 8. § szerint adattovábbításra és adatkezelések összekapcsolására csak az

érintett hozzájárulásával, vagy törvény engedélyével kerülhet sor, ha az adatkezelés

feltételei minden adatra fennállnak. Az adatintegráció azonban, mint speciális

adattovábbítás, új minőséggel és céllal bír. Általa új adatbázis készül, melynek

segítségével személyiségprofil készíthető, ami megteremti a személyiség

átláthatóságát, és indokolatlan mértékű kiszolgáltatottságát.

A személyes adatok kezelése az Eht. szerint
A szolgáltató által kezelhető személyes adatok köre az elektronikus hírközlésről

szóló 2003. évi C. törvény szerint:

• az előfizető azonosításához szükséges és elégséges személyes adat - 154. § (1)

• személyes adat, mely a díj meghatározásához és a számlázáshoz szükséges és

elégséges (különösen a szolgáltatások igénybevételének időpontja, időtartama,

helye) - 154. § (2)

• a szolgáltatás nyújtásához szükséges egyéb adatok, melyekre műszaki

szempontok miatt van szükség - 154. § (3)

• üzletszerzési célú adatbázis a - 157 (4) alapján, a (2) szerinti tartalommal, de

csak az előfizető kifejezett előzetes hozzájárulásával

a) A 157. § (2) szerint a szolgáltató által külön engedély nélkül kezelhető személyes

adatok:

b) a 129. § (7) b)-d) pontjában foglaltak

c) az előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója

d) az előfizető címe és állomás típusa
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e) az elszámolási időszakban elszámolható összes egység száma a hívó és hívott

előfizetői számok

f) a hívás vagy egyéb szolgáltatás típusa, iránya, kezdő időpontja és a lefolytatott

beszélgetés időtartama, illetőleg a továbbított adat terjedelme, mobil

rádiótelefon szolgáltatásnál a szolgáltatást nyújtó hálózat és cella, valamint a

szolgáltatás igénybevételekor használt készülék egyedi azonosítója (IMEI), IP

hálózatok esetén az alkalmazott azonosítók

g) a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma

h) a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok

i) tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei

j) távbeszélő szolgáltatás esetén az előfizetők és a felhasználók részéről igénybe

vehető egyéb, nem elektronikus hírközlési szolgáltatásra, különösen annak

számlázására vonatkozó adatok

Az adatok kezelhetőségének ideje, ha más törvény eltérő határidőt nem ír elő:

1. az a, szerintiek a szerződés megszűnéséig

2. az f, szerinti, a rendszerben keletkezett CDR-fájlok (forgalmi adatokat rögzítő

állományok) az ezek alapján kiállított számlára vonatkozó 143. § (2) szerinti

elévülést követő 1 évig, utána 30 napon belül törlendő

3. a b-j, szerintiek az előfizetői szerződésből eredő igények elévüléséig (143. § (2))

A 162. §-ban a törvény kifejezetten a direktmarketinggel kapcsolatos

intézkedéseket tartalmaz: az automatizált hívórendszer alkalmazása előzetes

hozzájáruláshoz kötött (opt-in!). Telefonon, egyéb módon üzletszerzés vagy

tájékoztatás nem továbbítható annak, aki úgy nyilatkozott (opt-out), hogy nem kér ilyet

(pl. SMS).
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A szolgáltató az előfizetőkről évente nyomtatott vagy elektronikus formában

előfizetői névjegyzéket köteles készíteni - az egyetemes szolgáltatás keretében készített

névjegyzék térítésmentes. A szolgáltató, vagy más információs szolgáltató létrehozhat

címtárakat, amelyben az előfizetőkre vonatkozó adatok meghatározott

csoportosításban szerepelnek, azonban az előfizető hozzájárulása nélkül (opt-in!) csak

annyi adatot tartalmazhat, amennyi az azonosításához feltétlenül szükséges. Az

előfizetőnek - további költség nélkül! - joga van kérni, hogy kimaradjon a

névjegyzékből, vagy lakcímét csak részben tüntessék fel, vagy hogy feltüntessék a

névjegyzékben, hogy az adatai közvetlen hírszerzésre nem használhatók fel.

A névjegyzékben és a címtárban szereplő adatokat a szolgáltatók tájékoztatás

nyújtására használhatják fel. A névjegyzék és címtár adatain felül csak az előfizető

hozzájárulásával lehet adatot szolgáltatni. Az elektronikus adatbázisokat technikai

megoldásokkal kell biztosítani, pl. tömeges lekérdezés ellen.

Adatbányászati szempontból a törvény egyik legfontosabb rendelkezése a 161. §

(3) bekezdésében található: tilos az elektronikus előfizetői névjegyzékben és

címtárakban levő adatok összekapcsolása más adattal vagy nyilvántartással, kivéve, ha

a szolgáltató részére működtetési okokból szükséges.

Fontosak az Eht által a személyes adatkezelés körében meghatározott szolgáltatói

kötelezettségek is:

1. Nem teheti függővé a szolgáltatás nyújtását a 154. § (1)-(3) körén

kívül eső személyes adatok közlésétől. - 154. § (6)

2. Ha a szolgáltató a 154. § (1)-(3) körén kívül eső személyes adathoz

jut, azt köteles haladéktalanul törölni. - 154. § (5)

3. Biztosítania kell, hogy a felhasználó megismerhesse a róla

folytatott adatkezelést. - 154. § (7)
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4. Biztosítania kell - szükség szerint más szolgáltatókkal közösen - a

közlések bizalmasságát. 155. §

5. A szolgáltatás teljesítése után törölni kell azokat a személyes

adatokat, amelyeket a hívások céljából feldolgoztak, kivétel a 157. (2) és (7)

szerintieket

6. Tájékoztatási kötelezettség a szerződéskötéskor, valószínűleg ez a

legkevésbé figyelembevett szabálya a törvénynek. - 159. § (1)

a) a 157. (2) szerinti adatok kezeléséről,

b) arról, hogy a kezelt adatok mely esetekben és mely szolgáltatóknak

adhatók át (pl. a közös adatállomány adatait),

c) ezen adatok alapján a szolgáltatók milyen döntéseket hozhatnak,

d) milyen jogorvoslati lehetősége van az ajánlattevőnek,

e) a közös adatállomány kezelőjéről és adatfeldolgozójáról, az adatkezelés

és adatfeldolgozás helyéről (címéről),

Az előfizetőt haladéktalanul tájékoztatni kell az (1) b)-e) pontja szerinti

körülményekben bekövetkezett változásokról. - 159. § (2) Mivel az egyes szolgáltatók

által használt ügyviteli rendszerek értelemszerűen a cégek üzleti titkai körébe tartoznak

- főként, ha az adott szoftvereszközök alkalmazásának jogi háttere legalábbis kérdéses

-, kénytelenek vagyunk a barlang falán táncoló árnyékokból” tájékozódni. Esetünkben״

ez az országgyűlés adatvédelmi biztosának éves jelentése lesz, melyet a 2000. évtől

vizsgálva megtalálhatjuk a jeleit annak, hogy már Magyarországon is alkalmazzák a

különböző ügyfélértékelő rendszereket.
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Európai adatvédelem
Az adatvédelem új szabályozási formája a különböző nemzeti jogszabályokat

harmonizáló, de végső soron nem egységesen átültetett irányelv helyett a

tagállamokban automatikusan, közvetlenül alkalmazható, hatékonyabban

kikényszeríthető rendelet lesz.

Egy adatkezelő tevékenységével kapcsolatban alapvetően egy EU ország

adatvédelmi hatósága lesz illetékes („one-stop-shop”).

A rendelet szupranacionális jellege és a Bizottság szerepének erősítése érdekében

a tagállami adatvédelmi hatóságok, az (újonnan megalapításra kerülő) Európai

Adatvédelmi Testület és a Bizottság között megvalósul egy úgynevezett „egységességi

mechanizmus” („consistency mechanism”). Ennek keretében a tagállami adatvédelmi

hatóságok előzetesen értesítik az Európai Adatvédelmi Testületet és a Bizottságot, ha a

rendeletben felsorolt, a személyes adatok EU-n belüli szabad áramlására lényeges

hatással járó intézkedést kívánnak elfogadni. Ilyen például kötelező erejű vállalati

szabályok elfogadása, harmadik országba való adattovábbításhoz szükséges egységes

adatvédelmi feltételek engedélyezése, vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtás /

felhasználói viselkedés monitoringgal kapcsolatos intézkedések. A tervezett

intézkedést az egységességi mechanizmus során az Európai Adatvédelmi Testület és a

Bizottság egyaránt véleményezheti. Ezen túlmenően a Bizottság – ha az érintett

tagállami adatvédelmi hatóság nem kívánja követni a Bizottság véleményét, vagy ha a

Bizottság „komolyan kételkedik abban, hogy az intézkedés a rendelet helyes

alkalmazását szolgálja, vagy más módon vezet következetlen alkalmazáshoz” –

kötelezheti az érintett hatóságot, hogy a tervezett intézkedést maximum 12 hónapra

függessze fel. A felfüggesztés célja, hogy (i) az érintett tagállami adatvédelmi hatóság

és az Európai Adatvédelmi Testület az ellentmondó álláspontjukat összehangolják;
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vagy (ii) a Bizottság a rendelet felhatalmazása alapján a kérdésben végrehajtási aktust

fogadjon el.

Enyhébb szabályok vonatkoznak a sokszor kisebb jelentőségű, alacsony

kockázatú, rutinszerű adatkezeléseket végző kis- és középvállalkozásokra. Ilyen

például a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztató, személyes adatokat csak a

főtevékenységét kiegészítő tevékenységként kezelő vállalkozások vagy szervezetek

mentesítése a rendelet által bevezetni kívánt kiterjedt adatkezelési dokumentációs

kötelezettség alól, vagy a 250 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató vállalkozások

mentesítése az adatvédelmi felelős kötelező kinevezése alól.

A személyes adatok védelme
2012 januárjában az Európai Bizottság javaslatot terjesztett elő, melyben az

európai uniós adatvédelmi szabályok átfogó reformját szorgalmazta. 2015-ben

szakpolitikai prioritást jelent, hogy a reform még az év folyamán végbemenjen. A

szabályok megújítása azt a célt szolgálja, hogy a polgárok visszanyerjék az irányítást

saját személyes adataik kezelése és felhasználása felett, illetve hogy egyszerűsödjön a

szabályozási környezet a vállalkozások számára. Az adatvédelmi reform

elengedhetetlenül fontos a digitális egységes piac kiépítéséhez, melynek a Bizottság

kiemelt jelentőséget tulajdonít. A reform lehetővé fogja tenni, hogy az európai polgárok

és vállalkozások teljes mértékben ki tudják aknázni a digitális gazdaságban rejlő

előnyöket.

Ha bankszámlát nyit, internetes közösségi hálózathoz csatlakozik vagy online

foglal repülőjegyet, olyan fontos személyes adatokat ad meg, mint a neve, lakcíme és

hitelkártyaszáma.
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Az uniós jog értelmében személyes adatok kizárólag legálisan, szigorú feltételek

mellett és törvényes célra gyűjthetők. A személyes adatokat gyűjtő és kezelő személyek

vagy szervezetek továbbá kötelesek azokat megvédeni a visszaéléstől, és tiszteletben

kell tartaniuk az adattulajdonosok uniós jogszabály által garantált bizonyos jogait.

A vállalkozások, az állami hatóságok és egyének naponta hatalmas mennyiségű

személyes adatot továbbítanak az EU belső határain át. A különböző országokban

egymásnak ellentmondó adatvédelmi szabályok zavarnák a nemzetközi adatcserét. Az

egyének is vonakodnának attól, hogy személyes adataikat külföldre továbbítsák, ha

bizonytalanok lennének abban, hogy a többi országban milyen mértékű az

adatvédelem.

Ezért közös uniós szabályokat állítottunk fel annak biztosítása érdekében, hogy

az mindenki személyes adatai az Unión belül mindenhol magas szintű védelemben

részesüljenek. Mindenkinek jogában áll panaszt tenni és jogorvoslatot kérni, ha

adataival az EU-n belül bárhol visszaélnének.

Az EU adatvédelmi irányelve szabályozza a személyes adatok Unión kívüli

országokba irányuló továbbítását is, hogy adatai számára azok harmadik országba

irányuló kivitele esetén a lehető legjobb védelmet biztosítsa. 1

Szankciók az EU új adatvédelmi rendeletében
Az adatvédelmi irányelvet a tervezettek szerint közvetlenül alkalmazandó

rendelet váltja fel. A hatályos irányelv közel 20 éves, immár elavult a modernizáció,

globalizáció előrehaladtával. Éles viták bontakoztak ki a szöveg megfogalmazása körül,

1 Finalisation of the EU-US negotiations on the data protection "Umbrella Agreement"  24-06-2015
Data protection Eurobarometer out today 15-06-2015
Commission proposal on new data protection rules to boost EU Digital Single Market supported by

Justice Ministers -- http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_hu.htm
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a tárgyalások húzódnak. Az új rendelet kiterjesztené az adatkezelők illetékességét,

egyablakos rendszert vezetne be, csökkentené az adminisztrációs terheket, de növelné

az adatkezelők felelősségét. Növelné az érintettek jogait. Legfenyegetőbb tényezőként

szigorú bírságolásra is feljogosítaná a nemzeti hatóságokat.

A 21. század elején a technológiai fejlődés, a gazdasági, hivatalos vagy akár

személyes interakciók megsokszorozódása következtében az adatforgalom mind

nagyobb méreteket ölt akár nemzeten belüli, akár nemzetközi kapcsolatokról legyen

szó. A társadalomban való részvétel megköveteli az egyéntől, hogy információkat

bocsásson rendelkezésre magáról, és másokról. A vállalatoknak, a gazdaság

szereplőinek, csakúgy, mint az állami intézményeknek elemi fontosságú, hogy

megfelelő mennyiségű információval rendelkezzenek az eredményes működés

érdekében. Az adatokat rendelkezésre bocsátókat és az azt felhasználókat a kölcsönös

uralom és kiszolgáltatottság jellemzi egymás irányában. Ellentmondás e tekintetben,

hogy míg a személyes adatok „féltése” a mindennapi közbeszéd tárgya, kevesen ismerik

valójában az adatvédelmi jogból fakadó jogaikat és kötelezettségeiket. Az itt leírtakkal

párhuzamosan azok a hangok is felerősödnek, amelyek az adatvédelmi szabályozás

elérni kívánt céljaira való alkalmatlanságára, kikényszeríthetetlenségére igyekeznek

ráirányítani a figyelmet, sőt egyesek kifejezett diszfunkcionalitását hirdetik a gazdasági

tevékenységek területén.

Az adatvédelem esetében a védelem tárgya – a személyes adat- olyan információ,

amelynek puszta nyilvánosságra kerülése önmagában nem sérti az egyén jogait vagy

érdekeit. Az önmagukban semleges tények az információs technológiák megjelenése és

fejlődése miatt képviselnek az egyén magánszférájára veszélyt, mert „feldolgozásuk,

egyeztetésük, társításuk, a felhasználásukkal új adatok előállítása nyomán a

magánszféra sérülhet.” [Jóri] Ez indokolja olyan szabályozás megalkotását, amely a

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_hu.htm
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személlyel összefüggésbe hozható bármely adatra, jellegétől függetlenül kiterjed, és

szabályokat állapít meg azok gyűjtésére, továbbítására, terjesztésére, felhasználásra,

továbbá biztosítja az egyénnek a jogot, hogy ezen adatok sorsáról meghatározott

korlátok között maga döntsön.

A személyes adatok védelméhez való jog az Unióban elismert alapjogi minőséget

nyert. A hatályos európai szabályozás központi eleme a 95/46/EK irányelv, mely az

adatvédelemre vonatkozó általános szabályokat állapítja meg, és amelynek- a

későbbiekben részletesebben tárgyalt- hatálya csak az Unió volt első pillérére terjed ki.

Az irányelv célja, hogy egyensúlyt teremtsen az adatok és információk tagállamok közti

szabad áramlásának követelménye és az alapvető jogként elismert személyes adatok

védelméhez való jog között.

A Bizottság 2009-ben indította útjára az adatvédelem átfogó reformját érintő

programját, és a végleges szöveget a 2012-ben fogadta el. Álláspontja szerint a közel

húsz éves szabályozás már nem állja meg a helyét a globalizálódó, online környezetben.

Új szabályok kellenek a közösségi hálózatok, a cloud-computing világában. A Bizottság

célja a modernizáció, az egyéni jogok erősítése, az adminisztratív terhek csökkentése,

illetve világos, koherens szabályrendszer megalkotása, valamint, hogy hatékonyabb

védelemben részesítse az internet világában a magánélethez való jogot, és fellendítse

Európa digitális gazdaságát. Mindez úgy érhető el, hogy a nagyobb bizalommal

rendelkező online felhasználó több személyes adatot ad ki, jobban bízik az online

szolgáltatásokban, így fejlődik az elektronikus szolgáltatások rendszere is. Az irányelv

mint jogi eszköz jellege miatt a tagállami szabályalkotás és a végrehajtás következetlen

volt, amely jelentős jogbizonytalanságokhoz vezetett, valamint számos adminisztratív

teherrel járt
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A Bizottság ezért úgy találta, hogy a személyes adatok védelme keretének

meghatározására a rendelet a legmegfelelőbb eszköz.

A jelenlegi javaslattervezet két évig tartó alkufolyamat eredménye, mely nem volt

mentes a különböző, gyökeresen eltérő álláspontok ütközésétől, amely a reformot

hátráltatta. Az Európai Parlament 2014 márciusában fogadta el saját szövegtervezetét,

amely mintegy négyezer módosítást tartalmaz a bizottsági javaslathoz képest.

A Tanács szövege sok esetben szűkíti, illetve egyszerűsíti, máshol tovább

részletezi, pontosítja a bizottsági javaslatot. További jellemzője, hogy

következetesebben tesz különbséget adatkezelő és adatfeldolgozó között.

A tanácsi szöveg további jellemzője, hogy szűkíti a Bizottság hatáskörét azzal,

hogy ritkábban enged lehetőséget a Bizottság számára végrehajtási aktusok

elfogadására.

Megtörtént a legalapvetőbb fogalmak tisztázása. Adatkezelő az, aki meghatározza

a személyes adatok feldolgozásának célját, feltételeit és módját. Adatkezelés az

adatokon végzett bármely művelet. Ezzel szemben adatfeldolgozó az, aki személyes

adatokat- elsősorban technikai módszerrel- dolgoz fel az adatkezelővel kötött

szerződés alapján.

És itt elérkeztünk a legérdekesebb ponthoz. Ki az, akinek az adatait kezelik,

feldolgozzák? Ő az „érintett”: azonosított vagy közvetlen, vagy közvetett módon az

adatkezelő vagy más természetes vagy jogi személy által ésszerű módon – különösen

bizonyos, a hétköznapokban való létezés közben ott hagyott adatok alapján–

azonosítható természetes személy.
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A jelenlegi irányelv csak közvetlen hatállyal bír, a tagállamok jogköre annak

implementációja. Az új rendelet azonban közvetlenül alkalmazandó lenne, és

felváltaná a tagállami szabályokat.

A továbbiakban a rendeletet kell alkalmazni a nem Unióban letelepedett

adatkezelő által végzett, az Unióban lakóhellyel rendelkező érintetek személyes

adatainak feldolgozására, ha a feldolgozási tevékenységek termékek, szolgáltatások

ilyen érintetek számra történő nyújtásához vagy viselkedésük nyomon követéséhez

kapcsolódnak.

A legtöbb vitát az egykapus rendszer váltotta ki (one-stop-shop), amely azt jelenti,

hogy az adatkezelő csak egy állam adatvédelmi hatóságának mint főhatóságnak a

felügyelete alatt áll, szemben a korábbi szabályozással, amikor a hatóságok csak saját

államuk területén voltak illetékesek. Az így kijelölt felügyelő hatóság látja el a rendelet

által ráruházott feladatokat, amely lehet például az adatfeldolgozás tilalmának

elrendelése, vagy az adattovábbítás megtiltása harmadik államok felé. De mi a helyzet

az érintett oldalán? Minden érintett hatóságnak be kell fogadnia az összes érintett

panaszt és ki kell vizsgálni az ügyet.

Jelenleg minden adatkezelést be kell jelenteni az illetékes hatósághoz - egyes

kivételekkel. Ezt a Bizottság túlzottnak ítélte, és az eltörlését javasolja, és a

továbbiakban a veszélyeztető feldolgozási műveletekre kell összpontosítani. Az

azonosítás garanciája az adatkezelő hatásvizsgálata.

Az adatkezelő biztosítja a megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket,

további a rendelet által előírt kötelezettségeket, mint például dokumentáció,

adatbiztonsági követelmények. . A Tanács szövege a kötelezettségeket tovább

pontosítja.
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Az adatvédelmi rendelet előírja, hogy adatvédelmi jogsértés esetén az adatkezelő

késedelem nélkül értesíti a felügyelő hatóságot, valamint a feldolgozó azonnal értesíti

az adatkezelőt.

Ezt követően az adatkezelőnek az érintettet is értesíteni kell, amennyiben a

jogsértés hátrányosan érinti a személyes adatok vagy a magánélet végelmét.

Hozzájárulás: az adatkezelés egyik legbiztosabb jogalapja az érintett

hozzájárulása. A rendelet szerint ennek kifejezettnek kell lennie, mind papír alapú,

mind online környezetben. A korábbi gyakorlat megengedte a hallgatólagos

hozzájárulást is. A tagállamok jelenleg különféleképpen értelmezik a hozzájárulás

fogalmát, amely a kifejezett írásbeli nyilatkozattól a hallgatólagos hozzájárulásig

terjedhet.

Felejtéshez való jog: az érintetteken joguk lesz az online kockázatok

csökkentésére. Az érintettnek bizonyos feltételek mellett megvan a rá vonatkozó

személyes adatok törléséhez való joga. Online környezetben az adatokat nyilvánosságra

hozó adatkezelőnek tájékoztatnia kell az ilyen adatokat nyilvánosságra hozó harmadik

feleket az érintett törlési kérelméről, beleértve azok másolatait is. Az adatkezelőnek

minden ésszerű lépést kell tenni, valamint felel akkor, ha a nyilvánosságra hozatalt ő

engedélyezte.

Adathordozhatóság: a személyes adatok strukturált és széles körben használt

formátumban történő elektronikus feldolgozása esetén az érintettnek joga van arra,

hogy kérje az adatkezelőtől a feldolgozás alatt álló adatok széles körben használt

elektronikus és strukturált formátumú másolatát, amely lehetővé teszi az érintett általi

további használatot, továbbá meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy

ezeket a személyes adatokat és az érintett által rendelkezésre bocsátott, automatizált
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feldolgozó rendszerben tárolt bármely egyéb információt széles körbenhasznált

elektronikus formátumban egy másik rendszerbe továbbítson.

A profilozás a személyről már tudott, automatizáltan tárolt információk alapján

új információk levonása. Miért fontos ez? A gazdasági életben elsősorban a célzott

reklámok kiküldése terén van jelentősége, vagy veszélyesen alkalmazható a

munkahelyi teljesítményértékelés terén is. Az új rendelet szerint mindeninek joga van,

hogy ne legyen ilyen profilozás alanya. A tanácsi szövegezés ennél szigorúbb

szabályokat állapít meg.

A személyes adatok külföldre továbbítása az adatkezelés egy speciális esetét

alkotja. Képzeljük el, hogy Magyarországon dolgozunk, de cégcsoportunk Kanadán

keresztül továbbít adatokat az Egyesült Államokba, aki végül Távol-keleti

adatfeldolgozót bíz meg a feldolgozással! Biztonságban érezzük magunkat?

Valószínűleg bele sem gondolunk. Pedig vállalti oldalról költséghatékony és

célravezető.

Az új rendelet szerint az EU-n belül szabad az adattovábbítás. Harmadik államok

felé a Bizottság határozata szükséges a megfelelő védelmi szint biztosításáról, vagy

annak hiányáról. Ennek hiányában a cégek számára továbbra is rendelkezésre áll a

védelmi szint biztosítása. Ezek lehetnek a Kötelező Erejű Vállalati Szabályok. ( BCR -

Binding Corporate Rules) A BCR-eket jellemzően a multinacionális cégek alakítják ki

és alkalmazzák a vállalat különböző országokban elhelyezkedő egységei közötti

adatáramlás szabályozására.

Az Európai Unió harmadik államokkal szembeni adattovábbítási szabályait

számos kritika érte. Legfőbb ellenvetés, hogy a koncepció abból a feltevésből indul ki,

hogy a nemzetközi adatforgalom mindig pontos és előre meghatározható útvonalat

követ. Ez két okból is megcáfolható. Egyrészt a csomagkapcsolt adattovábbítási mód
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lényege éppen abban rejlik, hogy egyes elemei mindig a leghatékonyabb úton keresztül

jutnak el a célállomáshoz, így az adat előre nem megjósolható utat tesz meg. Másfelől-

és a hétköznapokban inkább ez érzékelhető egy átlagos felhasználó számára-

legjellemzőbben az internet esetében egy üzenet küldőjének, vagy egy weboldal

üzemeltetőjének nincsen valós kontrollja afelett, hogy annak tartalmát a világ mely

pontján töltik le. A Bizottság problémaként azonosítja megfelelő védelmi szint egységes

kritériumainak hiányát. Ezeket a tagállamok, de akár maga az adatkezelő is

megállapíthatja. Ez eltérő értékelésekhez, gyakorlathoz vezethet. Sajnálatos az is, hogy

az általános szerződési feltételeket a hatóságok egyáltalán nem alkalmazhatják, annak

lehetősége csak a magánszektor számára áll nyitva.

Fenti lehetőségek mellett az „Európai Adatvédelmi Pecséttel” rendelkező cégek

számára szabadon lehetne adatot továbbítani.

A legújabb, tanácsi szövegezés szerint a tagállami bírság akár 1 millió euró, vagy

az éves világárbevétel 5%-a is lehet. Ez persze a jogsértés legsúlyosabb foka esetén

alkalmazandó. Ezen kívül természetesen nem kell megrettentünk, a kezdeti lépések az

írásbeli figyelmeztetés, a rendszeres felülvizsgálat bevezetése. Továbbá a bírságolás

során figyelembe kell venni a nemzeti hatóságnak a Rendeletben meghatározott

elveket, csak úgy mint a jogsértés természete, súlya, az együttműködés a felügyeleti

hatósággal.

A magáncélú adatkezelés mint kivétel az irányelv- és a továbbiakban a rendelet-

hatálya alól az internetes közösségi oldalak, ismeretségi hálózatok megjelenésével, és

különböző magáncélú weboldalak tömeges létrehozásával vált problémássá.

A szabályozás figyelme ebben a körben elsősorban a tárhely- és

alkalmazásszolgáltatók oldalán próbálta kezelni a felelősségi kérdéseket, és a

felhasználók által feltöltött adatok általuk történő másodlagos felhasználása állt a
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középpontban, míg a felhasználók adatkezelési tevékenységét a pusztán magáncélú

felhasználás körébe tartozónak tekintették. Szemléletmódbeli változást jelent annak

elismerése, hogy a szóban forgó web2.0-es szolgáltatások felhasználásának van egy

köre, amely túllép a kizárólagos személyes vagy háztartási célú felhasználáson. A

probléma abban rejtett, hogy nem volt kellően részletezett a magánszemély fogalma.

Például magáncélú a megosztás a szakmai kollégák csoportja mint barátok között?

A Rendelet által bevezetendő újdonságok közé tartozik, hogy az adatvédelmi

tájékoztatók mellé adatvédelmi ikonokat kell mellékelni, így segítve a sokszor

bonyolult szabályok alapelemeinek gyors megértését.

A bizottsági és a parlamenti álláspontok a gyakorlatban megvalósíthatatlanok. A

parlamenti szöveg nem változtatott a bizottsági állásponton. A Parlament által

elfogadott javaslat nélkülözi a kiegyensúlyozott és időtálló szabályozást a személyes

adatok védelme és az európai gazdaság innovációra és növekedésre való képessége

között. – hangzik egy, a gazdasági szervezeteket tömörítő szervezet véleménye.

Szabályozási környezet és Nemzeti Adatpolitika
Nemzeti adatpolitikánk megfogalmazásakor szabályozási keretként – esetenként

korlátként – első sorban az európai uniós normákat, illetve a közösségi intézmények

által az elmúlt mintegy másfél évtizedben kibocsátott stratégiai dokumentumokat –

közleményeket, iránymutatásokat, ajánlásokat – kell figyelembe venni, mert – ugyan

több éves lemaradással, de – a magyar jogalkotás is egyértelműen ezt a szakmai

irányvonalat követi. Adatpolitikai szempontból az Európai Unión kívüli nemzetközi

szervezetek működése ugyanakkor már kevésbé jelentős, mivel akár az OECD vagy az

ENSZ ezen a területen – egyelőre még – nem fogadott el nemzetközi egyezményeket.
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Európai szabályozási környezet
A Fehér könyvben korábban már említett 1994-es Bangeman-jelentés egyik

következményeként a 2000 és 2010 közötti időszakra szóló nagy európai uniós

stratégiai tervdokumentumba – a Lisszaboni Stratégiába – markánsan beépült egy

akkor meglehetősen újnak tűnő műszaki-technológiai megközelítés. Utóbbi kiemelt

szerepet tulajdonított az egységes európai gazdasági téren belüli akadálymentes

információáramlásnak, az ezt lehetővé tevő infrastruktúra-fejlesztéseknek, a

folyamatos kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységnek, valamint az

infokommunikációs technológiák kiterjesztésének a termelés és a szolgáltatásnyújtás

minden létező területére. Mindettől azt várták, hogy – a versenyképességi előnyeit az

ezredfordulóra fokozatosan elvesztő – Európa ismét a világ élvonalába kerül a magas

hozzáadott értékű termelésben, és így a gazdasági növekedésben, valamint a növekedés

társadalmi és gazdasági fenntarthatóságának legfontosabb alapját képező

munkahelyteremtésben.

A „növekedés” és „foglalkoztatás” átfogó európai céljai később – a 2001-es

göteborgi Európa-csúcson elfogadott Fenntarthatósági Stratégia eredményeként –

kiegészültek a (környezeti) „fenntarthatóság” átfogó céljával, majd – a 2004-es hágai

csúcs eredményeként – a „szabadság, biztonság és jog” követelményeivel. E három

fontos dokumentumra az elmúlt másfél évtizedben visszavezethető az Európai Unió

összes stratégiája és szakpolitikája.

A PSI-irányelv és módosítása
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közszféra információinak

újrahasznosításáról szóló – 2003. december 31-én hatályba lépett – 2003/98/EK

irányelve2 (továbbiakban: PSI-irányelv) is a Lisszaboni Stratégiából levezetett célokat

2 Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on
the re-use of public sector information (OJ L 345/90, 31.12.2003.)
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követve, azzal a céllal született meg, hogy megteremtse a közszférában keletkező

információk gazdasági célú újrahasznosításának jogi kereteit. Az arra alkalmassá tett

közadatok kereskedelmi felhasználásának megengedésével az Európai Bizottság célja

az volt, hogy a digitális tartalom-előállítást ösztönözze, mivel így bizonyítottan gyorsan

lehet munkahelyeket teremteni az európai kis- és középvállalkozásoknál. Az irányelv

ennek érdekében első lépésben egységesíteni kívánta a közszféra információinak

felhasználására vonatkozó eltérő tagállami szabályokat, továbbá el kívánta hárítani az

akadályokat a közadat-készletek teljes gazdasági potenciáljának kiaknázása elől.

Az irányelv meghatározza a szabályozás tárgyát és hatályát, a legfontosabb

fogalmakat és adat-újrahasznosítási alapelveket (pl. diszkrimináció, ill. kizárólagosság

tilalma), megfogalmazta az adat-újrahasznosítás folyamatát meghatározó generális

eljárási szabályokat – a kérelem benyújtásra, elbírálásra, felhasználási

szerződéskötésre, jogorvoslatra vonatkozó szabályokat –, továbbá a díjszámításra,

díjfizetésre és a szolgáltatott adatok formátumra vonatkozó általános követelményeket.

Az irányelvben a másfél évet kaptak arra, hogy 2015. július 1-ig hatályba léptessék

azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek mindenben megfeleljenek.

Mint minden fontosabb európai uniós kezdeményezés esetében, a PSI-irányelv

végén is rendelkezések születtek a végrehajtás nyomon követeséről és az irányelv

időszakos felülvizsgálatáról. Ez alapján az Európai Bizottság egy külön PSI-

munkacsoportban folyamatosan monitorozza a tagállami teljesítéseket, illetőleg közel

10 év elteltével előterjesztést tett a PSI-irányelv módosítására. Így született meg az

Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU irányelve,3 mely a szerzett jogalkalmazási

3 Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June
2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information (OJ L 175/1,
27.6.2013.)
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tapasztalatok hasznosításán felül az adat-újrahasznosítást kiterjesztette a kulturális

közadatok körére is.

A módosított PSI-irányelv gazdaságfejlesztést ösztönző, fogalmi és eljárási

rendszerező eredményei mellett – mint kötelező európai uniós jogi norma – éles

határokat is szab a tagállami jogalkotásnak, valamint az egyes országokban kialakuló

adathasznosítási gyakorlatnak. Ebből a szempontból érdekes az uniós szintű

szabályozás tárgyi hatálya, amely értelmében a PSI-irányelvet nem kell alkalmazni az

alábbi adat-újrahasznosítási esetekben:

a.) olyan közadatokra,4 „amelyek rendelkezésre bocsátása kívül esik az érintett

közigazgatási szervek közfeladatain;”

b.) Az irányelvnek ezt a mondatát a magyar közadat újrahasznosítási törvény5 is

átveszi, mely azonban a hazai gyakorlatban gyakori félreértések oka. Ezért itt

jegyezzük meg, hogy a rendelkezés helyes értelme az, hogy a megkeresett

közfeladatot ellátó szerv nem kötelezhető olyan adatok kiadására, amelyek

előállítása nem az ő feladata, vagy ha feladatköri szabályozási okokból az adat

nem lehet az ő kezelésében. Azaz – egy ismert mondással megvilágítva –

„cipőt a cipőboltból” kell beszerezni.

c.) „olyan közadatokra, amelyeken harmadik személyeknek szellemi tulajdonjoga

áll fenn”;

4 Itt jegyezzük meg, hogy a PSI-irányelv magyar hivatalos fordítása – az irányelv értelmező
rendelkezéseit követve – következetesen „dokumentum” kifejezéssel hivatkozik a közszféra által
előállított információkra, adatokra és adatkészletekre. Később ugyanakkor az irányelv magyar jogba
történő átültetésekor a jogalkotó már nem vezette be ezt a dokumentum fogalmat az adat-
újrahasznosításról szóló törvénytervezetekbe, mivel addigra Magyarországon a jogrendszerben már
elterjedt a “közadat” kifejezés, amely alatt tehát nem csak elemei adatokat, hanem nagyobb
adathalmazokat (data sheets) is érteni kell. Jelen tanulmány a Fehér könyv egységes fogalomhasználata,
valamint a további félreértések elkerülése érdekében következetesen a „közadat” vagy az „adatkészlet”
kifejezést alkalmazza.

5 Ld.: 2012. évi LXIII. tv.
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d.) A szerzői jogi oltalom alatt álló adatok kizárását az újrahasznosításra kiadható

adatok köréből nem kell magyarázni.

e.) olyan közadatokra, amelyekhez a hozzáférést a tagállami jogszabályok

„nemzetbiztonsági (állambiztonsági), honvédelmi, közbiztonsági”, avagy

statisztikai adatvédelmi, illetve kereskedelmi – üzleti, szakmai, társasági –

titoktartási okokból zárják ki;

f.) közszolgálati műsorszolgáltatók (és alvállalkozói) birtokában lévő olyan

közadatokra, amelyek „közszolgálati műsorszolgáltatási kötelezettségek

teljesítéséhez szükségesek;”

g.) az oktatási és kutató intézmények, iskolák, felsőoktatási intézmények,

valamint kutatási eredmények továbbítására létrehozott szervezetek

kezelésében lévő közadatokra;

A kivétel indoka, hogy ezekre külön jogszabályok vonatkoznak.

a.) olyan közadatokra, amelyekhez a hozzáférés adatvédelmi okokból kizárt vagy

korlátozott;

b.) A kivétel indoka, hogy a személyes adatok védelmére és az információs jogok

gyakorlására mind európai uniós, mind tagállami szinten külön jogszabályok

vonatoznak.

c.) a kizárólag logókat, címerpajzsokat és jelvényeket tartalmazó közadatokra.

A kivétel okaként itt az európai uniós védjegyoltalmi szabályozás határozható

meg.

A PSI-irányelv fogalom meghatározásaiból kiemelendő továbbá, hogy közadat

(„dokumentum”) alatt „bárimilyen tartalom” értendő, „függetlenül az adathordozó
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formájától (papír vagy elektronikus forma, illetve hangi, képi vagy audiovizuális

eszköz),” illetőleg közadatnak minősül „minden ilyen tartalom bármely része”.

Hasonlóan fontos a PSI-irányelvben a közadatok újrahasznosításának definíciója,

amely az irányelv hiteles magyar fordításában még „további felhasználás”-ként

szerepelt, de amely az irányelvet átültető törvényben már következetesen

„újrahasznosítás”-ként jelenik meg – így is nyomatékot adva annak, hogy itt a

közszférába tartozó intézményeknek a közfeladatot ellátó tevékenységén túli

hasznosításról van szó. Ez tehát nem más, mint „a közigazgatási szervek közadatainak

természetes vagy jogi személyek általi felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem

kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti

célkitűzésen, amire a közadatokat előállították.”6

Szintén fontos – és félreértésekre okot adó – rendelkezése az irányelv 2. cikkének,

hogy az újrahasznosítás fogalmához még azt is hozzáfűzi, hogy „a közigazgatási

szervek közötti, kizárólag közfeladataik ellátása keretében történő dokumentumcsere

nem minősül további felhasználásnak.” A fenti megjegyzéshez hasonlóan tehát ennek

a mondatnak is az az értelme, hogy a PSI irányelv alkalmazási területébe csak a

közadatoknak a közcélú (elsődleges) felhasználásán túli, forprofit célú adathasznosítási

esetek tartoznak, és az irányelv nem szabályozza le azt, hogy az egyes tagállamok

közigazgatási szervei miként cserélik egymással a közszféra információkat. Itt az

Európai Bizottság vagy eleve nem kívánt abba beleavatkozni, hogy a tagállamok milyen

szuverén, közigazgatáson belüli megoldásokat követnek, vagy azt feltételezte, hogy a

tagállamok közigazgatásain belül a közszféra információk eleve szabadon

áramolhatnak.

6 PSI-irányelv 2. cikk 4. pont („Fogalom meghatározások”)
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Végül a PSI-irányelv sokat idézett rendelkezése a gazdasági és kereskedelmi

célokkal (másodlagosan) hasznosított adatokért fizetendő díjak számításával

kapcsolatos. Az irányelv 6. cikke ugyanis a díjazásra vonatkozó elveknél úgy fogalmaz,

hogy „Díj szedése esetén a dokumentumok rendelkezésre bocsátásából és további

felhasználásának engedélyezéséből eredő teljes bevétel egy ésszerű

nyereséghányaddal együtt sem haladhatja meg a dokumentumok gyűjtésének,

előállításának, feldolgozásának és terjesztésének költségét.” Ebből három dolog is

következik:

a) a „díj szedése esetén” fordulat azt jelenti, hogy az ingyenesség is opció, azaz

az adat-újrahasznosítás ingyenességét a PSI-irányelv nem akarta eleve

kizárni. (Sőt, ahol lehet, az EU Bizottság ez utóbbi, ingyenes gyakorlatra

ösztönzi a tagállamokat, még akkor is, ha az ingyenesség kimondásához a

2013. évi irányelv-módosításkor még nem volt meg az ehhez szükséges

többség.)

b) a díjakat költségalapon kell számolni, melyek ráadásul ún. határköltségek,

azaz a felszámítható díj a közadatok „gyűjtésének, előállításának,

feldolgozásának és terjesztésének” költségeinél nem lehet magasabb.

c) az érintett közigazgatási szervek a másodlagos adathasznosításra

vonatkozó díjrendszerük felállításakor bizonyos esetekben – és ésszerű

határok között – realizálhatnak valamilyen nyereséget. Itt jegyezzük meg,

hogy az Európai Unióban az ésszerű nyereséget iparáganként határozzák

meg, amely – az Európai Bíróság precedensértékű ítéletei alapján – a
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meglehetősem profitábilis IKT-szektorban sem haladhatja meg a 8-10%-

ot.7

INSPIRE-irányelv
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Közösségen belüli

térinformációs infrastruktúrának (INSPIRE) a kialakításáról szóló, 2007/2/EK

irányelve (továbbiakban: INSPIRE-irányelv) 2007. május 15-én lépett hatályba.8 Az

INSPIRE-irányelv szabályozza valamennyi tagállamnál a környezet állapotára

vonatkozó térinformatikai adatok hozzáférhetőségét. Azt, hogy pontosan milyen

adatok kötelező szolgáltatásáról van szó, azt az INSPIRE irányelv mellékletei

határozzák meg (ld. pl. koordináta hivatkozási rendszerek, földrajzi nevek, címadatok,

közekedésihálózat, vízrajzi adatok, védett területek, felszínborítási, geológiai adatok,

sőt, építményekre, földhasználatra, a környezet állapotára vonatkozó adatok, továbbá

meteorológiai adatok).

Európa versenyképessége szempontjából elengedhetetlen, hogy az uniós

tagállamok között egységes, interoperábilis téradatrendszerek alakuljanak ki, és

ezekhez a megfelelő szolgáltatások társuljanak. Erre figyelemmel az INSPIRE-irányelv

előírta a tagállamok számára a környezet állapotával kapcsolatos térinformatikai

adatokat előállító szakterületeken fellelhető információk hozzáférhetőségének európai

szinten is egységes biztosítását.

Az INSPIRE keretirányelv szabályozása értelmében az adatokat csak egyszer kell

gyűjteni és azon a szinten kell tárolni, ahol a tárolás a leghatékonyabban megoldható.

Ezen felül a térbeli adatokat a kormányzat egy adott szintjén kell gyűjteni és az összes

7 Hogy a jogalkotó teljes biztonsággal ezen „ésszerű” korlátok között maradjon, a 2015. évi XCVI.
törvénnyel módosított 2012. évi LXIII. törvény a 15.§-ban legfeljebb 5%-os nyereséghányadot enged meg.

8 Ld.: Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007
establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (OJ
L108/1, 14.3.2007.)
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szinttel meg kell osztani azokat. A korábbi PSI-rányelvhez kapcsolódóan az INSPIRE-

irányelv is leszögezi, hogy a térbeli adatoknak olyan módon kell rendelkezésre állniuk,

hogy azok ne hátráltassák a széleskörű felhasználhatóságot. Ezért biztosítani kell,

hogy egyszerű legyen

• megtalálni, hogy mely térbeli adatok állnak rendelkezésre,

• ellenőrizni, hogy valóban arra az adatra van-e szükség,

• megismerni, hogy milyen feltételekkel lehet azt felhasználni.

Az INSPIRE-irányelvben szabályozott Európai Közösségen belüli térinformációs

infrastruktúra (maga az INSPIRE) egy több komponensből felépülő és fokozatosan

bevezetésre kerülő rendszer, mely az alábbi komponensekből áll:

1. Metaadatok

2. Téradat készletek és szolgáltatások interoperabilitása

3. Hálózati szolgáltatások (keresés, betekintés, letöltés, transzformáció,

felhasználás)

4. Adat- és szolgáltatás-megosztás (politika)

5. Monitoringgal és jelentéssel kapcsolatos koordinációk és lépések

A fentiek közül az első három komponens megadja a fejlesztési kötelezettségeket.

Ezek szerint tehát a tagállamoknak metaadatbázist és hozzá tartozó keresési és

betekintő szolgáltatást kell létrehozni. Emellett a meglévő téradatokat

interoperábilissá kell tenni. (Ez különösen nehéz feladat, mivel Európa szerte számos

raszteres és vektoros térinformatikai rendszer létezik, eltérő adatkezelési szemlélettel,

illetve file formátumokkal, amely mellett minden állam a saját vetületi rendszerét

használja.) Ezt követően hálózati szolgáltatásokat kell létrehozni, amelyek – a

kereshetőségen és megtekinthetőségen túl – biztosítják a letöltést, átalakítást, valamint
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az adat- újrahasznosítást (!). A 4. és 5. INSPIRE komponens biztosításáról a tagállami

koordinációs feladatok körében az erre kijelölt szerveknek (minisztériumoknak) kell

gondoskodniuk.

A keretirányelv alapján a tagállamokban 2009. május 15-ig le kellett zárulnia a

jogszabályi harmonizációnak, mely Magyarország esetében – formailag – két ütemben

megtörtént.9 Az INSPIRE-irányelv létrehozott a tagállamok között egy monitorozásra

is alkalmas információs hálózatot, amely mellett a tagállamoknak is létre kellett hoznia

a téradatok szolgáltatására alkalmas – az Európai Közösségen belüli térinformációs

infrastruktúra (INSPIRE) követelményeit is kielégítő – saját nemzeti téradat-

infrastruktúrát.10 A meglehetősen bonyolult szabályozási és informatikai rendszer egy

külön ütemterv (INSPIRE Menetrend) mentén halad előre, mely 2020-ig tartalmaz

előre meghatározott feladatokat, és amelyek teljesítése tekintetében Magyarország

máris jelentős lemaradásba került.

Az EU adatvédelmi irányelve
Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-én fogadta el a 95/46/EK

irányelvet11 a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról. Az irányelv 1. cikkének értelmében „(1) A tagállamok

megfelelően védik a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a

magánélet tiszteletben tartásához való jogukat a személyes adatok feldolgozása

tekintetében.” Továbbá (2) „...a tagállamok nem korlátozhatják és nem tilthatják a

9 Az első ütemben elfogadásra került a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény módosítása, mely tartalmazta az INSPIRE-irányelvvel kapcsolatos, általános
rendelkezéseket. Egy második lépésben az irányelv további rendelkezéseinek átültetése a 241/2009. (X.
29.) Korm. rendeletben, valamint egy az 1176/2009. (X. 26.) Korm. határozatban történt meg.

10 A Nemzeti Téradat Infrastruktúra (NTI) felállításával Magyarország mindeddig adós maradt,
ezért az 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 9. pontja 2015. szeptember 30-i határidővel hívta fel a
földművelésügyi minisztert, hogy dolgozza ki az NTI megvalósításához szükséges feladatokat,
határidőket, felelősöket és költségeket is tartalmazó intézkedési tervet.

11 Ld.: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (OJ L 281, 23.11.1995.)
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személyes adatok tagállamok közötti szabad áramlását az (1) bekezdés értelmében

biztosított védelemmel kapcsolatos indokok miatt."

Az elmúlt évtizedekben számos alkalommal folyt vita arról, hogy vajon az

egységes belső piac kialakítását akadályozó tényezők elhárítása, a tagállamok közötti

szabad adatforgalom biztosítása és az egységes védelmi szint megteremtése a

fontosabb szempont, avagy azt az egyes tagállamok szuverén joga eldönteni, hogy

miként biztosítják polgáraiknak az irányelv által is megkövetelt „magasabb" védelmi

szintet.

A fentiekre is figyelemmel az Európai Bizottság 2012-ben egy, az adatvédelem

reformjára irányuló jogalkotási csomagot terjesztett elő, azzal a céllal, hogy

naprakésszé tegye és korszerűsítse az 1995. évi uniós adatvédelmi irányelvet, különös

tekintettel annak alapelveire. Mint ahogyan az a csomag indoklásában is szerepel: „Az

adatvédelemre vonatkozó egységes és naprakész jogszabályok elengedhetetlenek

ahhoz, hogy az Unió garantálni tudja a személyes adatok védelmére vonatkozó

alapvető jog érvényesülését és a digitális gazdaság fejlődését, továbbá

eredményesebben tudja felvenni a küzdelmet a nemzetközi bűnözéssel és

terrorizmussal.” Ennek megfelelően az új szabályozási csomag két jogalkotási

javaslatot tartalmaz: egy általános adatvédelmi rendeletet és egy, a bűnüldözés céljából

feldolgozott személyes adatok védelmére irányuló irányelvet. Utóbbi szorosan

összefügg a terrorizmus elleni küzdelem jegyében az USA és az EU között 2001.

szeptember 11. után megindult egyeztetési folyamattal.

Ezt követően az Európai Parlament 2014. márciusban fogadta el a jogalkotási

csomagról első olvasatban kialakított álláspontját, amely az intézmények közötti

tárgyalások alapjául is szolgál. Ezután a Tanács 2015. júniusban általános

megközelítést fogadott el az új adatvédelmi rendeletről, mely alapján a Tanács
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megkezdte a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. A bűnüldözés céljából feldolgozott

személyes adatok védelméről szóló irányelvet e tanulmány elkészültekor még tárgyalta

a Tanács.12

Egyéb szektor-specifikus európai uniós normák
Az alábbiakban röviden felsoroljuk azokat az európai uniós szakpolitikai

kezdeményezéseket, amelyek bemutatását az európai uniós stratégiai környezet,

illetőleg az adatpolitikával összefüggő, generális európai uniós szabályok bemutatáskor

mindeddig mellőztünk.

 COM(2007)56 és COM(2009)108 EU Bizottsági közlemények 13 a

tudományos információkhoz való nyílt hozzáférésről, illetőleg az e-

Tudományhoz szükséges IKT-infrastruktúrákról: hátterükben egy, az

európai uniós finanszírozással megvalósuló projektekben született

tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést lehetővé tevő európai

uniós pilot áll.

 COM(2008)886 EU Bizottsági közlemény 14 az intelligens közlekedési

rendszerek (ITS) felállításáról szóló cselekvési tervről: alapvető célja, hogy

magán szolgáltatás nyújtók számára is hozzáférést biztosítson az utazási és

a valós idejű (real time) közlekedési információkhoz.

i. 223/2009/EK rendelet 15 az európai statisztikai

tevékenységről és egyes szabályok hatályon kívül

12 Forrás: http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/data-protection-reform/
13 COM(2007)56 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council

and the European Economic and Social Committee on scientific information in the digital age: access,
dissemination and preservation; COM(2009)108 Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions ICT infrastructures for e-Science

14 COM(2008)886 Communication from the Commission on the Action Plan for the Deployment
of Intelligent Transport Systems in Europe (16.12.2008.)

15 223/2009/EU Regulation of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on
European statistics and repealing Regulation (EC, Euratom) No 1101/2008 of the European Parliament
and of the Council on the transmission of data subject to statistical confidentiality to the Statistical Office

http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/data-protection-reform/
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helyezéséről: az Európai Unió új statisztikai „törvénye”, mely

a statisztikai tevékenységet az Európai unió szintjén

szabályozza, valamint adatvédelemre vonatkozó szabályokat

is tartalmaz. A tagállamok számára kötelező erővel határozza

meg a közösségi statisztikai rendszert, illetve annak

szereplőit és feladatait.

 Európai Statisztika gyakorlati kódexe (Code of Practice): az európai

statisztikai rendszer intézményei (Eurostat, nemzeti statisztikai hivatalok, a

statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára 3 fő területen

(intézmények, eljárások, termékek) határoz meg 15 követendő elvet. Az elvek

között az első a statisztikai szervezetek függetlensége.

 COM(2010)461 EU Bizottsági közlemény16 a Tengerügyi Tudástár 2020 című

zöld könyvről: a célja – egyebek mellett – a tengerügyi adatok hozzáférésének

és felhasználásának egyszerűbb és olcsóbb biztosítása.

 2011/711/EU Bizottsági közlemény17 a kulturális anyagok digitalizálásáról és

megőrzéséről, valamint online elérhetőségének biztosításáról, továbbá

COM(2014) 477 EU Bizottsági közlemény 18 az integrált európai kulturális

örökségi megközelítésről: mindkét európai uniós dokumentumban megjelenik

– egyebek mellett – az „Europeana” 19 , azaz Európa digitális könyvtárának,

online archívumának és múzeumának fejlesztése, annak szándékával, hogy a

of the European Communities, Council Regulation (EC) No 322/97 on Community Statistics, and
Council Decision 89/382/EEC, Euratom establishing a Committee on the Statistical Programmes of the
European Communities

16 COM(2010)461 Commission Communication on Marine Knowledge 2020
17 Commission Recommendation 2011/711/EU of 27 October 2011 on the digitisation and online

accessibility of cultural material and digital preservation
18 COM(2014)477 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council,

the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions towards an integrated
approach to cultural heritage for Europe

19 Ld.: http://www.europeana.eu/portal/
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lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosítsák a digitalizált kulturális

anyagokhoz, illetőleg az azokhoz kapcsolódó metaadatokhoz.

Magyar szabályozási környezet
A nemzeti adatpolitika magyarországi szabályozási környezeteként részben az

előző alfejezetben ismertetett európai uniós normák magyarországi jogharmonizációja

eredményeként született jogszabályokat, részben pedig azokra az intézményekre

megalkotott jogszabályokat kell figyelembe vennünk, melyeknek egyébként fontos

szerepe lenne a nemzeti adat-ökoszisztémában.

A vonatkozó EU-s normák átültetésének hazai eredményei
A bemutatott európai uniós irányelvek alapján az elmúlt években folytatott

magyarországi jogharmonizációs folyamat eredménytermékeit időrendben soroljuk

fel:

Környezetvédelmi törvény
Az INSPIRE-irányelv hazai jogszabályi harmonizációja a 2009. május 15-i

határidő ellenére még nem fejeződött be Magyarországon. A környezetvédelmi

törvénybe20 2008. decemberében ugyan fontos paragrafusok épültek be a több más

ágazati jogszabályt is módosító 2008. évi XCI. törvénnyel, ugyanakkor továbbra is

várat magára a szükséges végrehajtási rendeletek kidolgozása és magának a Nemzeti

Téraadat Infrastruktúra (NTI) rendszernek a megtervezése és létrehozása. Csakúgy,

mint annak a Nemzeti Környezeti Térinformatikai Koordinációs Bizottságnak,

melynek az 1176/2009. (X. 26.) Korm. határozat alapján kellett volna felállnia.

A hatályos törvényi szabályozás értelmében21 „a környezetvédelmi célkitűzések

kialakítása és a környezetvédelmi feladatok megvalósításának elősegítése érdekében a

miniszter a téradatkezelők ágazati irányítását, illetve felügyeletét ellátó miniszterekkel

20 Ld.: 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (48/G. §).
21 Ld. 1995. évi LIII. törvény 48/G. § (1) bek.

http://www.europeana.eu/portal/
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együtt külön jogszabályban meghatározottak szerint egységes elektronikai hálózatot

képező Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszert (továbbiakban: NTI) létesít és

működtet a kormányzati portál részeként.

A hivatkozott külön jogszabályt a Kormány egy évvel később a Nemzeti

Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló

241/2009. (X. 29.) Korm. rendeletben megalkotta, ugyanakkor maga az NTI készült el,

illetve annak kormányzati portál alá történő beintgerálása nem történt meg az elmúlt

hét évben. Ez azért is kellemetlen, mert a törvény rögzíti, hogy az NTI „a törvény a 49.

§ szerinti Információs Rendszerből és a téradatkezelők által működtetett információs

rendszerekből áll, amelyek az interoperabilitás követelményének megvalósításával

kapcsolódnak össze.” Sőt, az NTI-n keresztül „közvetlenül elérhető az Európai Unió

által működtetett térinformatikai hálózati portál” (!), melyen elvileg bárki számára

hozzáférhetőknek kellene lennie a következő téradat-szolgáltatásoknak:

a) „keresőszolgáltatás, amely a metaadatok alapján a téradatkészletekre és -

szolgáltatásokra vonatkozó keresést, valamint a metaadatok

megjelenítését teszi lehetővé;

b) megtekintési szolgáltatás, amely a metaadatok, a téradatok és az egyéb

magyarázó jellegű adatok megjelenítését, az azok közötti keresést, a

megjelenített téradatok és téradatkészletek kicsinyítését, nagyítását,

megtekintését és átlapozását, valamint a magyarázó jellegű adatok és a

metaadatok tartalmának megjelenítését biztosítja;

c) letöltési szolgáltatás, amely a téradatkészletek másolatának vagy egyes

részeinek letöltését, valamint – amennyiben az elektronikus úton

lehetséges – az azokhoz való közvetlen hozzáférést teszi lehetővé;
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d) átalakítási szolgáltatás, amely a (2) bekezdés szerinti összekapcsolódás

biztosítása céljából meghatározott téradatkészleteknek – az adatigénylő

igénye szerinti feldolgozás útján való – átalakítását biztosítja;

e) lehívási szolgáltatás, amely az a)–d) pontok szerinti téradat-

szolgáltatások folyamatos elérését teszi lehetővé.”

A fentiek komoly kötelezettségszegésnek minősülnek, amely miatt a jövőben

előbb-utóbb számítani kell valamilyen Magyarországgal szembeni uniós eljárásra.

Bár 2010 után a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI.

törvény fontos részletekkel egészítette ki a korábbi szabályozást, továbbá definiálta a

Nemzeti Téradat-Infrastruktúra fogalmát (azon téradatok és térinformatikai

rendszerek összessége, amelyek közfeladatok ellátását szolgálják, és amelynek alapját

a törvényben meghatározott állami térképi adatbázisok képezik), az NTI létrehozását

és működését – a Kormány tanácsadó testületeként működő – irányító állandó

bizottság azóta sem állt fel. A földmérési törvény azt is előírta, hogy a Kormány

rendeletben szabályozza a nemzeti téradatinfrastruktúra létrehozásának feltételeit és

annak működtetését, ez a Földművelésügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozó

végrehajtási rendelet azonban nem készült el. Fontos előrelépést jelent viszont, hogy a

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 2015. évre

szóló éves fejlesztési keretének (ÉFK) megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.)

Korm. határozat 2. számú melléklete 18,1 Milliárd Ft-ot biztosított az NTI kialakítására

a Földművelésügyi Minisztérium, a Földmérési és Távérzékelési Intézet, valamint a

Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség felelősségi körében, amely alapján a

kiemelt fejlesztés előkészítése ez év nyarán megkezdődött.

A meglévő – bár kétség kívül hiányos – hazai szabályozó rendszernek egyik fontos

rendelkezése végezetül, hogy az INSPIRE hatálya alá tartozó téradatok szolgáltatásáért
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a téradatok kezelője díjat állapíthat meg, mely esetben „az adatigénylővel – a

díjfizetésre is kiterjedő – megállapodást (a továbbiakban: adatszolgáltatási szerződés)

köt.”22

A környezetvédelmi törvényben szereplő szabályozás összhangban áll a PSI-

irányelv szerinti díjszámítási elvekkel, ugyanakkor valós rendszerek hiányában nem

teljesülhetnek az olyan törvényi előírások, mint pl. az adatszolgáltatási szerződésnek

az interneten keresztül történő megkötése.

Info törvény
Az Európai Unió 95/46/EK irányelvével Magyarország még a csatlakozási

felkészülési folyamatban harmonizálta az akkori adatvédelmi törvényt, 23 az újabb

másfél évtized elmúltára, valamint az új Alaptörvényre figyelemmel azonban

időszerűvé vált az addigra már meglehetősen széttöredezett szabályozás átfogó

megújítására. Így készült el és lépett hatályba 2012. január 1-jén az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a

továbbiakban: Info törvény), amely Magyarországon meghatározza az adatok

kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat, annak érdekében, hogy a természetes

személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint hogy a

közügyek átláthatósága – a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok

megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével – megvalósuljon.

Nemzeti adatpolitikánk szempontjából az Info törvény azért nagyon fontos

jogszabály, mert hatálya „a Magyarország területén folytatott minden olyan

adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira,

valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.” Ahhoz,

22 Ld. 1995. évi LIII. törvény 48/H. § (1) bek.
23 Ld.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

nyilvánosságáról
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hogy az imént leírtakat jobban megérthetők legyenek, a törvény értelmező

rendelkezései tartalmazzák a fontosabb – a Fehér könyv 1.6 fejezetében korábban már

ismertetett – fogalmak meghatározását, úgy mint „adatkezelés,” „adatfeldolgozás,”

„személyes adat”, „közérdekű adat,” „közérdekből nyilvános adat” stb. Mivel pedig

ezekre a fogalmakra valamennyi más ágazati jogszabály visszahivatkozik, az Info

törvény a mögöttes jogszabály (lex generalis) szerpét tölti be a nemzeti

adatökoszisztémában, melyhez képest az adat-előállítással, adatkezeléssel és

adathasznosítással kapcsolatos kérdéseket egy konkrét szakterületről érintő

jogszabályok (lex specialis) visszahivatkoznak az Info törvényeket és csupán az

eltéréseket határozzák meg.

Az Info törvény jelentőségét másik szempontból az is növeli, hogy a jogszabály

tartalmazza a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

jogállására és feladatkörére vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a függetlenített

státuszú NAIH feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése

és elősegítése, melynek érdekében a szervezet auditokat, más vizsgálatokat és hatósági

eljárásokat folytat le, adatvédelmi nyilvántartást vezet, illetőleg állásfoglalásokat,

ajánlásokat bocsát ki.

Mivel az Info törvény megalkotásakor a PSI-irányelv rendelkezései már ismertek

voltak – ugyanakkor akkoriban a PSI-irányelv átültetésére még nem került sor – az

Info törvénybe egy konkrét rendelkezés is bekerült az Info törvény hatályának

egyértelműsítése érdekében. Ennek értelmében „a közszféra információinak24 további

felhasználására25 vonatkozóan törvény az adatszolgáltatás módjára és feltételeire, az

24 Ld. Public Service Information (PSI).
25 Ld. „adat-újrahasznosítás”
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azért fizetendő ellenértékre, valamint a jogorvoslatra vonatkozóan e törvénytől

eltérő szabályokat állapíthat meg.” Ezt a „további” (másodlagos) felhasználást

szabályozta azután az Országgyűlés által egy évvel később elfogadott adat-

újrahasznosítási törvény.

Közadat törvény
Az Európai Unió PSI-irányelvében foglaltak átültetése érdekében előkészített – a

közadatok újrahasznosításáról szóló – 2012. évi LXIII. törvényt (továbbiakban:

Közadat törvény) 2012 május 21-én fogadta el az Országgyűlés, mely tíz nappal később

– 2012. május 31-én – lépett hatályba. Ez egy hónap híján pontosan hét évvel később

történt meg, mint az irányelveben a jogharmonizációra eredetileg előírt határidő.

Nemcsoda tehát, hogy Magyarország az irányelv tartalmi elemeinek megvalósítása

tekintetében is jelentős lemaradásban van mostanra, melynek hátterében a következő

okok húzódnak meg:

 A PSI-irányelv hatályba lépésekor hazánk még nem volt teljes jogú tagja az

Európai Közösségeknek, a 2004. május 1-jei csatlakozást követően

azonban még mindig rendelkezésre állt volna 14 hónap az irányelv

átültetésére. A fennmaradó idő így tehát csak 4 hónappal volt rövidebb,

mint a többi tagország számára rendelkezésre álló idő (nem is beszélve

arról a Romániáról, amely több, mint két és fél évvel később csatlakozott,

és amely ma már magasabban teljesíti az irányelv szerinti előírásokat26)

 Európai uniós csatlakozásunk idején az akkori Igazságügyi Minisztérium

Alkotmányjogi Főosztálya úgy értelmezte a PSI-irányelvben foglaltakat,

hogy azok az akkori magyar Alkotmánnyal, az adatvédelmi és

antidiszkriminációs szabályozással, továbbá az elektronikus

26 Ld. PSI Scoreboard (forrás: http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard)
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információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénnyel teljes mértékben

összhangba hozhatók, és nem szükséges külön törvényben meghatározni

adat-újrahasznosítási eljárásrendet. Az adatokhoz való hozzáférést ebben

az időben alkotmányos jogként értelmezték, amely tekintetében

alapvetően a kérelmező jogosult jogcímére hivatkozni, ám az adatigénylés

célja hivatalból nem vizsgálható. Ez felfogás az ezredforduló első

évtizedének végéig tartott, amikorra azonban az Európai Bizottság már

nehezményezni kezdte az egyértelmű szabályozás hiányát, továbbá, hogy

az igénylők Alkotmányra hivatkozva menjenek adatokért a Magyar

Hivatalos Közlönykiadóhoz).

 A fentiek miatt a később megszűntetett Informatikai és Hírközlési

Minisztérium még 2006-ban megkezdte egy önálló törvény

koncepciójának kidolgozását, amely viszont az akkori kormánykoalíción

belüli viták miatt már nem került benyújtásra az Országgyűlés elé.

 A 2010-ben felálló Nemzeti Egység Kormánya az Igazságügyi és

Rendészeti Minisztérium által korábban kidolgozott törvénytervezethez

végül akkor nyúlt vissza, amikor 2011 őszén az Európai Bizottság már pilot

fázisba helyezte a kötelezettségszegési eljárást.

 A 2012. évi LXIII. törvénnyel jogilag, illetőleg formailag tehát sikerült

megfelelni a PSI-irányelvnek, ugyanakkor egy éven belül újabb feladatot

jelentett a PSI-irányelv 2013. évi módosításának (2013/37/EU irányelv) az

átültetése. Az Országgyűlésnek végül sikerült a jogharmonizációra előírt

2015. július 18-i határidő lejárta előtt két héttel elfogadni az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény

http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard
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módosításáról szóló 2015. évi XCVI. törvényt.27 Utóbbi ugyanakkor csak

2016. január 1-jén lép hatályba, mivel új szereplőket (kulturális

intézmények) is meghatároz, akiknek fel kell készülni a törvényben

előírtak végrehajtására.

A Közadat törvény teljes mértékben követi a PSI-irányelvben foglaltakat, ezért a

jogszabály részletesebb bemutatásától itt eltekintünk, és csak a legfontosabb pontjait

mutatjuk be az alábbiakban:

 A törvény 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya „a közfeladatot

ellátó szervek által kezelt olyan közadatok újrahasznosítására terjed ki,

amelyek a 2. § szerint újrahasznosítás céljából rendelkezésre

bocsáthatóak”. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor hosszabb ideig értelmezési

problémát jelentett, hogy a 2.§ (1) bekezdése egy külön végrehajtási

rendeletre hivatkozik („Az újrahasznosítás céljából kötelezően

rendelkezésre bocsátandó közadatok körét az e törvény felhatalmazása

alapján kiadott végrehajtási rendelet határozza meg.”), amely azonban

2015 nyaráig nem készült el. Az ügy hátterében az áll, hogy a

szabályozásért felelős tárca végül letett arról – az egyébként is szinte

lehetetlen – feladatról, hogy tételesen sorolja fel a rendelkezésre

bocsátandó adatok körét, mivel a 2.§ (2) bekezdésében egyébként is

biztosított a szerv saját döntési lehetősége:  „Erre vonatkozó kérelem vagy

kérelmek esetén a közfeladatot ellátó szerv vezetője dönthet úgy, hogy

engedélyezi az (1) bekezdés szerint megállapított közadatok körébe nem

27 Megjegyezzük, hogy a PSI-irányelv 2013. évi módosításának átültetését 2015.09.25-én 17 uniós
tagállam még nem hajtotta végre, akikkel szemben az Európai Bizottság meg is indította a
kötelezettségszegési eljárást. (forrás: http://www.epsiplatform.eu/content/european-commission-
starts-17-infringement-cases-late-transposition-2013-psi-directive)

http://www.epsiplatform.eu/content/european-commission-
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tartozó közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátását

is.” Utóbbi rendelkezés miatt a 2015. évi XCVI. törvény végül – 2016.

január 1-jei időponttal – hatályon kívül helyezte a Közadat törvény 2. § (1)

bekezdését és a végrehajtási rendelet kidolgozására adott törvényi

felhatalmazást.

 Egy másik fontos szabályozási eleme a Közadat törvények a célhoz

kötöttség elvének kimondása. Az 1.§ (2) bekezdése ugyanis úgy szól, hogy

„A közfeladatot ellátó szervek kizárólag akkor járhatnak el e törvény

rendelkezései szerint, ha a közadat újrahasznosítása érdekében kérelmet

benyújtó igénylő úgy nyilatkozott, hogy a közadatot újrahasznosítás

céljából igényli.” Ennek a gyakorlatban kettős hatása van:

 egy kívülről érkező adatigénylés esetén a közfeladatot ellátó szerv csak

akkor alkalmazhatja a Közadat törvényben foglaltakat, ha az igénylő a

kérelemben kifejezetten hivatkozik a Közadat törvényben leírt

újrahasznosítási célra;

 a külső kérelmezők kifejezett nyilatkozata hiányában valamennyi

adatigénylés – az általános szabályok szerint – az Info törvényben

meghatározott közérdekű adatok iránti kérelemként bírálandó el, ahol

tehát a továbbiakban már nem firtatható az adatkérés célja; ez számos

visszaéléshez, illetve az Info törvény eredeti céljaihoz képest

rendeltetésellenes joggyakorláshoz vezet.

 A Közadat törvény 15.§-a rendelkezik a díjfizetésre vonatkozó

szabályokról. A díjfizetést az indokolja, hogy más országokban sem

minden esetben finanszírozza meg az állam az egyes adatok előállításának

költségeit. A díjfizetési korlátok emellett nem az eseti adatigénylésekre

vonatkoznak, hanem egészében az adatkezelők éves költségvetésében kell
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vizsgálni, hogy a díjbevétel ne haladja meg az előállítási határköltségeket.

Ezzel kapcsolatban tehát indokolt itt leszögezni, hogy a törvényben

szabályozott határköltség, illetőleg  az 5%-ban maximált ésszerű

nyereség28 egy maximum korlátot jelent – azaz nem a díjszámítás alapját,

hanem fékjét (!).

 Végezetül arra kell felhívni a figyelmet, hogy a Közadat törvény semmilyen

szankciót nem határoz meg arra az esetre, ha a törvény hatálya alá tartozó

szervek nem az ott leírtak szerint járnak el. Ez azért is különösen aggályos,

mert a Miniszterelnökség 2015. nyári felmérése29 alapján megállapítható,

hogy több mint két évvel a Közadat törvény hatályba lépése után a

megkérdezett szervek fele nem hajtja végre a törvényben foglaltakat.

Adatpolitikai szempontból lényeges egyéb jogszabályok
Egy felépülő nemzeti adat-ökoszisztémában az adatok előállítása, kezelése és

különféle szereplőknek történő átadása szempontjából, a fenti jogszabályok mellett

több más magyarországi szabályozás is fontos kiindulópontot – esetenként korlátot –

jelent. Ezeket az alábbiakban – idősorrendben – soroljuk fel.

o 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról: 30 a statisztikai tevékenységet és

a statisztikai adatgyűjtést meghatározó jogszabály Magyarországon, mely

adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A statisztikai

törvény tartalmazza a statisztikai adatgyűjtésekre – a népmozgalmi

28 Ld. Közadat törvény 15.§ (2) bekezdés a) pontja: „A díj mértéke nem haladhatja meg a
rendelkezésre bocsátott közadatok gyűjtésének, előállításának, feldolgozásának és terjesztésének
legfeljebb öt százalékos nyereséghányaddal megnövelt költségét.”

29 Az 1310/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. pontja értelmében a Kormány felhívta valamennyi
érintett minisztert, hogy „a határozat 1. mellékletben szereplő szempontok alapján tájékoztassák a
nemzeti fejlesztési minisztert az ágazatukba tartozó közadatok újrahasznosítási gyakorlatáról és az
újrahasznosításra vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségről.” Ez alapján a Miniszterelnökség
2015. június 25. és július 25. között végzett kérdőíves felmérést.

30 A statisztikai törvénnyel már az országos statisztika ügyének szervezéséről szóló, közel másfél
évszázaddal ezelőtt született 1874. évi XXV. törvénycikk miatt is célszerű kezdeni az idősort.
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statisztikai adatgyűjtésekre – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési

Programra vonatkozó szabályokat, valamint meghatározza a hivatalos

statisztikai szolgálatra és a Központi Statisztikai Hivatal jogállására

vonatkozó legfontosabb szabályokat.

o 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

törvény végrehajtásáról: a statisztikai törvény részletszabályait

tartalmazza.

o 88/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai

Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről (OSAP): a a

rendelet alapján a KSH a magán személyek gazdasági tevékenységére

vonatkozóan gyűjt adatokat. A rendelet 1-15. melléklete a KSH

adatgyűjtéseit és adatátvételeit, valamint az adatkörök megnevezését

tartalmazzák, míg a 16. melléklet az adatgyűjtésekhez és adatátvételekhez

kötődő EU-s jogi aktusokat tartalmazza. Az OSAP-ot és a rendeletet a

KSH és a hivatalos statisztikai szolgálat szervei minden évben

felülvizsgálják, mivel elvárás az adatszolgáltatói terhek csökkentése,

illetve kiváltásuk adminisztratív adatforrásokból és egyéb

nyilvántartásokból.

 A nemzeti adat-ökoszisztémában adatkezelési és adatszolgáltatási szempontból

kiemelkedő szerepe van a fontosabb központi nyilvántartásokat szabályozó

törvényeknek:

o Személyek nyilvántartása:

 Természetes személyek:

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és

lakcímének nyilvántartásáról,

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés

célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
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- 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő

azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról,

 Gazdasági társaságok: 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról,

a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról;

 Civil szervezetek: 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási

szabályokról;

 Költségvetési szervek: 2011. évi CXCV. törvény az

államháztartásról (költségvetési szervek törzskönyvi

nyilvántartás, Áht. 104-105.§);

o Hatósági nyilvántartások (fontosabbak):

 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala: elektronikus anyakönyvi nyilvántartás,

idegenrendészeti nyilvántartás, az állami foglalkoztatási szerv

feladatainak ellátásához szükséges adatbázis,

 Nemzeti adó- és Vámhivatal: adóhatósági és vámhatósági adatok

nyilvántartása,

 Országos Egészségbiztosítási Pénztár: egészségbiztosítási

nyilvántartás,

 Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság: nyugdíjbiztosítási

nyilvántartás,

 ...stb.

o Ingatlanok nyilvántartása: 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-

nyilvántartásról, 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati

nyilvántartás részletes szabályairól;

o Járművek nyilvántartása: 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti

közlekedési nyilvántartásról, illetve 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet a

közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás

rendjéről;

o Okmányok nyilvántartása: 1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról,

68/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány

kiadásáról és nyilvántartásáról, 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a
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közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési

okmányok kiadásáról stb.

o Egyéb központi nyilvántartásokra vonatkozó jogszabályok: terjedelmi

okokból itt csak röviden utalunk arra, hogy az „Adatok, információk

szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata” című ÁROP-

2012-1.2.17. számú kiemelt projekt 31 keretében végzett felmérés

megállapította, hogy 2013-ban 1469 db központi állami nyilvántartást,

mintegy 981 db (!) központi jogszabály szabályozott. Ebben a számban az

önkormányzati rendeletben szabályozott nyilvántartások – információk,

ill. adatfelmérés hiányában – nincsenek benne.

o Kulturális értékű dokumentumok nyilvántartása:

 Levéltári archívum: 2012. évi LXI. törvény a köziratokról, a

közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.

évi LXVI. törvény és az elmúlt rendszer titkosszolgálati

tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok

Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény

módosításáról (új levéltári törvény);

 Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA): 2004. évi CXXXVII.

törvény a Nemzeti Audiovizuális Archívumról;

 Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MANDA):

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről,

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,

- 2004 évi II. törvény a mozgóképről;

 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes

adatok kezeléséről és védelméről (Eüak.): az egészségügyi adatok különleges

személyes adatnak minősülnek ezért a kezelésükre vonatkozó szabályokat külön

törvény tartalmazza.

 2014. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól (a továbbiakban: Ket.): a törvénybe 2012. április 1-jei

31 Ld.: az ÁROP-1.2.17. kódjelű közigazgatás-fejlesztési projekt gazdája a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium volt, akinek megbízásából a felmérést a PriceWaterhouseCoopers
Magyarország Kft. munkatársai végezték el (forrás: http://palyazat.gov.hu/doc/3543)
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hatállyal visszaépített 10. fejezet tartalmazza az elektronikus ügyintézésre

vonatkozó fontosabb alapelveket, valamint felállítja a szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatásokra (szeüsz) épülő új e-ügyintézési modellt.  A

korábbiakhoz képest technológia-semleges és decentralizált működési elveket

előtérbe helyező ügyintézési modellben kulcsszerepet tölt be az a 34 db

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (szeüsz), amelyekből „LEGO-

kockák” módjára bármilyen elektronikus ügyintézési folyamat

összekapcsolható. Ugyancsak a Ket. 2011. év végi módosítása hozta létre az

Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet, amelynek a nemzeti adatpolitika

megvalósítása szempontjából a későbbiekben még kulcsszerepe lehet. A

vonatkozó részletszabályozást az alábbi végrehajtási rendeletek tartalmazzák:

o 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó

szolgáltatásokról

o 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez

kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

o 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes

szabályairól

 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról: bár a törvényt

az Info törvény 2012. január 1-jei dátummal hatályon kívül helyezte, a törvény

egyes végrehajtási rendeletei tovább is hatályban vannak:

o 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus

közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a

központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó

részletes szabályokról;

o 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti

információkhoz való hozzáférésének rendjéről;

o 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok

közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról.

o 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet a minisztériumok és a Miniszterelnöki

Hivatal által kötött, a nettó ötmillió forintot el nem érő értékű

szerződésekre vonatkozó adatok közzétételéről: a rendelet hatálya alá

http://palyazat.gov.hu/doc/3543
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tartozó szervek az árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás

megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy

vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó

szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a

szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak

időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerv vezetője a

szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül honlapjukon közzéteszik.

 2007. évi CI tv. döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének

biztosításáról: a törvény értelmében a költségvetési szerv és a többségi állami

tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet a kezelésében lévő közérdekű adatot 15

napon belül, költségtérítés megállapítása nélkül továbbítja az ezt

közfeladatának ellátása érdekében igénylő szervnek. A személyes adatról,

adótitokról, vagy egyedi statisztikai adatról készített másolatot –

visszafordíthatatlan módon – úgy kell módosítani, hogy az az érintettel többé

már ne legyen kapcsolatba hozható.

 2008. évi XCI. törvény a a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

valamint egyéb törvények módosításáról: az INSPIRE-irányelvet átültető

jogszabály már nincs hatályba, rendelkezései beépültek a módosított

törvényekbe. Kiemelendő azonban alábbi végrehajtási rendelete:

o 241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Környezeti

Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről.

 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai

Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott

ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus

adatok nyilvántartásáról: a jogszabály alapján a Közigazgatási és Elektronikus

Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH), illetőleg a Bűnügyi Szakértői és

Kutatóintézet (BSZKI), egy törvényileg meghatározott munkamegosztásban

kezeli személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartását, a bűnügyi

nyilvántartást (büntetlen előéletű személyek, bűntettesek, hátrányos

jogkövetkezmények alatt, büntetőeljárás hatálya alatt, kényszerintézkedés

hatálya alatt, külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók), az EU tagállamok

bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek
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nyilvántartását, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok

nyilvántartását.

 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről:  célja Magyarország

érdekeinek védelme és az állam nemzetközi kötelezettségvállalásainak

teljesítése, melynek érdekében – az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett

és az Info törvénnyel összhangban – meghatározza a minősített adat

létrejöttével és kezelésével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket, a minősítési

eljárás és a nemzeti minősített adat felülvizsgálatának rendjét, a minősített adat

védelmének általános szabályait, a telephelyi iparbiztonság rendszerének főbb

elemeit, továbbá rendelkezik a minősített adat védelmét ellátó szervekről és

személyekről. A törvény 4.§-a meghatározza az adatok minősítésének négy

szintjét („Szigorúan titkos!”, „Titkos!”, „Bizalmas!”, illetve „Korlátozott

terjesztésű!”), valamint, hogy ki jogosult az adatok minősítésére és a

minősítések feloldására.

o 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet

(NBF) működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről:

több más mellett a minősített adat védelméről szóló törvény végrehajtási

rendelete, amely egyes adatvédelmi és adatbiztonsági kérdéseken felül

szabályozza az NBF feladatellátását is.

 Állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény

(Adatvagyon törvény): címével ellentétben a jogszabály csupán arra szorítkozik,

hogy a stratégiailag fontos állami nyilvántartások működtetése és fejlesztése –

a feladatok kiszervezéssel – ne csúszhasson ki az állam látómezejéből („Ha

törvény arról rendelkezik, hogy az adatfeldolgozást csak államigazgatási szerv

vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet láthatja el.“ (2.§ (2)

bek.)). A jogszabály jelentősége, hogy törvényi szintű definíciót tartalmaz a

„nemzeti adatvagyon”-ra.32

o 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó

állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról: az

32 Nemzeti adatvagyon: a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes

adatok és közérdekből nyilvános adatok összessége (2010. évi CLVII. törvény 1.§ 1. pont)
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Adatvagyontörvény végrehajtási rendelete, mely 30 db fokozottan védett

központi állami nyilvántartást sorol fel.

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.): a költségvetési szervek

törzskönyvi nyilvántartása mellett az Áht. tartalmazza az államháztartás

információs rendszerére vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a Magyar

Államkincstár – a statisztikai adatszolgáltatással összehangolt elemzéseivel és

értékeléssel – segíti az államháztartási pénzügyi folyamatok tervezését, az

előirányzatok kialakítását, valamint a költségvetés végrehajtását és ellenőrzését.

o 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az Áht. végrehajtásáról (Ávr):

részletezi az Áht. törvényi szintű rendelkezéseit.

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról: szabályozza „az állam és a helyi

önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (továbbiakban: nemzeti vagyon)

megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak

a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának

körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit,

valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági

tevékenységeit”. A törvény jelentősége, hogy 2012. január 1-től  a „nemzeti

vagyon” fogalmába sorolja „az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású

közgyűjtemény (muzeális intézmény, levéltár, közgyűjteményként működő kép-

és hangarchívum, valamint könyvtár) saját gyűjteményében nyilvántartott

kulturális javak körébe tartozó” dolgokat, valamint az Adatvédelmi törvény

(2010. évi CLVII. tv.) szerinti „nemzeti adatvagyont”, azaz a 38/2011. (III. 22.)

Korm. rendeletben felsorolt 30 db központi nyilvántartást.

 2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről:

meghatározza az adatbázis szemléleten alapuló földmérési, földügyi, és

térképészeti szakterülettel kapcsolatos állami alapfeladatokat, az állami

adatbázisok körét, az állami alapadatok előállításának és szolgáltatásának

alapvető szabályait, valamint az ezzel összefüggő fontosabb fogalmakat (mint pl.

„állami alapadat”, „téradat”, „állami térképi adatbázisok” stb.). Speciális

díjszámítási megoldásai mellett kiemelendő a törvényből az állami adatok

tulajdonjogának egyedi szabályozása: „Az állam a 3.§ (1) bekezdésében

meghatározott állami alapadatok adatbázisaival kapcsolatos tulajdonosi

jogokat – a 10.§ (5) bekezdésében meghatározott alappontok kivételével – a
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felelősségi körüknek megfelelően a miniszter és a honvédelemért felelős

miniszter útján gyakorolja.”

 2012. évi C. törvény a Büntetőtörvénykönyvről: az új Btk. 220.§-a büntetni

rendeli a közérdekű adatokkal való visszaélést. Így, „aki a közérdekű adatok

nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével

a) közérdekű adatot az adatigénylő elől eltitkol, vagy azt követően, hogy a

bíróság jogerősen a közérdekű adat közlésére kötelezte, tájékoztatási

kötelezettségének nem tesz eleget,

b) közérdekű adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve

c) hamis vagy hamisított közérdekű adatot hozzáférhetővé vagy közzé tesz,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. „A büntetés

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a közérdekű adattal

visszaélést jogtalan haszonszerzés végett követik el.”

 2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások

együttműködésének általános szabályairól: a jogszabály célja az állami és

önkormányzati nyilvántartások közötti interoperabilitás, azaz együttműködési

képesség és a nyilvántartók közötti tényleges együttműködés létrejöttéhez

szükséges szabályozási keretek megteremtése. A törvény az Európai Unió

irányelvei, ajánlásai alapján teremti meg az állami és önkormányzati

nyilvántartások együttműködésének általános szabályozását. A főbb alapelvek

lefektetése mellett – a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny nyilvántartások

kivételével – valamennyi állami és önkormányzati nyilvántartást a hatálya alá

von. A szabályozás a nemzeti adatpolitika szempontjából döntő jelentőségű.

o A törvény kialakítja a nyilvántartók és nyilvántartások közötti

interoperabilitás szabályozásához szükséges fogalomrendszert,

meghatározza a nyilvántartók interoperabilitáshoz kapcsolódó alapvető

kötelezettségeit és jogosultságait.

o Kialakítja a nyilvántartók és a nyilvántartások interoperabilitási

szempontú felügyeletének rendszerét, valamint létrehozza a

nyilvántartások interoperabilitási célú nyilvántartását, a nyilvántartások

regiszterét és standardizált fogalmak jegyzékét, előírja a nyilvántartások

elektronikus információs rendszerben történő vezetését.
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o A nyilvántartások és a nyilvántartó szervek közötti együttműködés

biztosítása érdekében lehetőséget teremt az adatokhoz való hozzájutás

adatkapcsolati módjainak megválasztására. Az adatkapcsolati módok

egységes fogalmaként bevezeti az adatkapcsolat-szolgáltatást, amelynek

keretében a nyilvántartó lehetővé teszi adatok átvételét meghatározott

adatátvétel vagy automatikus adatátvétel útján. Valamennyi

nyilvántartás tekintetében adatkapcsolat-szolgáltatási szabályzat

készítését írja elő, amivel nyomon követhetővé válnak az egyes

változások, és rendelkezésre áll egy egységes dokumentum, leírás az

interoperabilitás szempontjából legszükségesebb adatokról, eljárási

módokról, feltételekről.

o A törvény előírja a Nyilvántartások Regiszterének felállítását, amely

bárki számára, regisztráció nélkül hozzáférhető módon tartalmazza a

nyilvántartások adatait és az interoperabilitás szempontjából lényeges

jellemzőit. A nyilvántartott adatok megjelölésének és formátumának

egységesítése érdekében kialakítják a Standardizált Fogalmak Jegyzékét,

amely a különböző nyilvántartásokban szereplő adatokat megnevezésük,

jelentéstartalmuk és formátumuk tekintetében egységes mederbe tereli.

o A törvény értelmében az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF)

feladata a Nyilvántartások Regiszterének és a Standardizált Fogalmak

Jegyzékének létrehozása, a meghatározott kötelezettségek betartásának

ellenőrzése, valamint kétévente átfogó jelentés készítése a Kormánynak

a nyilvántartások együttműködési képességének helyzetéről.

A törvény végrehajtási rendeletei nem készültek el,  amelynek egyik oka, hogy a

Ket. jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A Ket. helyébe lépő Általános Közigazgatási

Rendtartás várhatóan nem tartalmaz majd szabályozást az elektronikus ügyintézésre

vonatkozóan. Ezek egy önálló elektronikus ügyintézési törvénybe vagy pedig az

interoperabilitási törvény és az előbb említett e-ügyintézési törvényt integráló nagy e-

közigazgatási törvénytervezetbe épülnek be.

Fontos megjegyezni, hogy a fentebb megemlített 30 db törvényen, 15 db

kormányrendeleten és 2 db miniszteri rendeleten – valamint a központi állami
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nyilvántartásokat szabályozó mintegy 981 db központi jogszabályon – felül, az

adatpolitikai tevékenységet szabályozó szervezeti normákról, valamint az

önkormányzati szintű jogalkotásról nem rendelkezünk információkkal.

A nem állami adatvagyonra vonatkozó jogszabályok
A hatályos magyarországi szabályozási környezetet áttekintve mindenképpen

érdemes megjegyezni, hogy az előbbi alfejezetekben ismertetett jogszabályok szinte

kivétel nélkül az állami és önkormányzati szervek, valamint állami és önkormányzati

tulajdonú gazdasági társaságok közfeladatellátó és közszolgáltató tevékenységével

összefüggésben foglalkoznak az adatok előállításával, az adatkezeléssel és az

adatszolgáltatással. E vonatkozásban a fenti jogszabályok jellemzően két csoportba

sorolhatók:

o vagy ágazatokon túlnyúló – multiszektorális avagy horizontális – állami

szabályozást fogalmaznak meg az állami/önkormányzati  adatkezelésre

vonatkozóan,

o vagy eleve ágazatokon belüli, speciális feladatok ellátásához kacsolódnak.

Az eddig ismertetett jogszabályokban közös, hogy lényegében mellőzik a „nem

közcélú” vagy „nem állami” adatelőállítás kérdéseinek rendezését – tehát mindazt, ami

az alábbi nemzeti adatvagyon ábra jobb térfelére esik.
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Ábra: a Nemzeti adatvagyon kevésbé szabályozott része

A fenti ábrán pirossal bekarikázott terület vonatkozásában korábban átfogó

stratégiai dokumentumok nem születtek, míg a jogi környezetet meghatározó

jogszabályok közül – az eddig ismertetetteken felül – a Polgári Törvénykönyvet a

Büntető Törvénykönyvet és a szerzői jogi törvényt célszerű kiemelni.

Polgári Törvénykönyv
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) Dologi jogról szóló

V. könyve definiálja a tulajdonlásra és birtoklásra vonatkozó szabályokat. Ennek

értelmében

o Tulajdonos az, akit „tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai

által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti

meg.” A tulajdonost megilleti különösen „a birtoklás, a használat, a
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hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga,” továbbá „joga van

minden jogosulatlan behatás kizárására.” (5:13. §)

o Dolog: „birtokba vehető testi tárgy,” mely „tulajdonjog tárgya lehet.” A

dologra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni továbbá „a pénzre, az

értékpapírokra, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőkre,”

sőt, bizonyos – jogszabályokban meghatározott – esetekben az állatokra.

(5:13. §)

o Birtokos: „az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító

jogviszony alapján hatalmában tartja” és az is, „akitől a dolog jogalap nélkül

időlegesen más személy tényleges hatalmába került.” (5:1. §)

A Ptk. definíciója értelmében az adat tehát egyértelmű módon nem minősül

dolognak, így önmagában az adatok birtoklására és tulajdonlására – legalább is az

államon túli szereplők esetében – jelenleg nem idézhetők általános szabályok. A Ptk.

az információkkal, adatokkal és titkokkal kapcsolatos szabályokat egyebekben nem a

dologi jogi részben, hanem az emberről, mint jogalanyról szóló 2. könyvben határozza

meg, ahol a személyiségi jogok védelme kapcsán az alábbiakat rögzíti:

o A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen (...) e) a magántitokhoz és a

személyes adatok védelméhez való jog megsértése; és (…) g) a képmáshoz és

a hangfelvételhez való jog megsértése. (2:43. §, nevesített személyiségi

jogok)

o „A magántitok védelme kiterjed különösen a levéltitok, a hivatásbeli titok és

az üzleti titok oltalmára. A magántitok megsértését jelenti különösen a

magántitok jogosulatlan megszerzése és felhasználása, nyilvánosságra

hozatala vagy illetéktelen személlyel való közlése.” (2:46.§)
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o „Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert

vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem

könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból

készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,

hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult

jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné,

feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező

jogosultat felróhatóság nem terheli.” “Az üzleti titok megsértésére nem lehet

hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet

harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték

fejében szerezte meg.” (2:47.§ )

o Képmáshoz és a hangfelvételhez való jog: „Képmás vagy hangfelvétel

elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása

szükséges.” (2:48. §)

A Ptk. végezetül a kötelmi jogról szóló 6. könyvben az együttműködési és

tájékoztatási kötelezettség kapcsán deklarálja, hogy valamely szerződő fél a

szerződéskötéssel összefüggésben „nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség

megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert,

vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.” (6:62. §)

Büntető Törvénykönyv
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (új Btk.) – a közérdekű

adatokkal való visszaéléshez hasonlóan – a 219. §-ban a személyes adattal való

visszaélést is büntetni rendeli. Így, „aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről

szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős

érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja, vétség miatt egy évig terjedő
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szabadságvesztéssel büntetendő. Hasonlóan büntetendő az is, aki – a személyes adatok

védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével – „az érintett

tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások

érdekeit jelentősen sérti.” „A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés is lehet, „ha a

személyes adattal visszaélést különleges adatra követik el,” és „három évig terjedő

szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy

közmegbízatás felhasználásával követik el.”

A Btk. 287.§ a zártörés körében büntetni rendeli, ha valaki egy információs

rendszerben a hatóságilag zárolt „adatot jogosulatlan személy számára

hozzáférhetővé teszi, illetve azt az eljárás alól elvonja vagy módosítja.”

Az új Btk. a 413.§-ban kriminalizálja a gazdasági titok megsértését. Így az a bank-

, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitok megtartására köteles

személy, aki bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói

nyugdíjtitoknak minősülő adatot jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni

hátrányt okozva illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Nem bűncselekmény ugyanakkor, ha valaki a

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó

törvényben meghatározott kötelezettségének tesz eleget, vagy ha a „pénzmosás és a

terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, a bennfentes

kereskedelemmel, piacbefolyásolással és a terrorizmus elleni küzdelemmel

kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének tesz eleget.”

Szerzői jogi törvény
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. §-a definiálja a szerzői jogi

védelem alá tartozó alkotásokat, amely körében külön is nevesíti az alábbiakat:
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„c) a számítógépi programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció (a

továbbiakban: szoftver) akár forráskódban, akár tárgykódban vagy bármilyen

más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az

operációs rendszert is,”

„f) a rádió- és a televíziójáték,

g) a filmalkotás és más audiovizuális mű (a továbbiakban együtt:

filmalkotás),”

„i) a fotóművészeti alkotás,

j) a térképmű és más térképészeti alkotás,”

„p) a gyűjteményes műnek minősülő adatbázis.”

Hozzá kell tennünk azonban, hogy önmagában információ és adat nem

részesülhet szerzői jogi védelemben, csak az olyan „gyűjteményes műnek” minősülő

adatbázisok, melyeknek egyedi jellege – az adatbázis felépítése, struktúrája, egyéb

megoldásai miatt – kimutatható. A szoftverek és adatbázis szerzői jogi védelmezése

emellett azért is problémás a gyakorlatban, mert ha a letett műpéldánynak csak egy

kisebb része is módosul, már nem ugyanarról az alkotásról beszélhetünk.

Végezetül a szerzői jogi törvény kapcsán érdemes még említést tenni arról a 2015.

július 16-tól hatályos módosításról,33 amely értelmében „a szerzői jogi védelem alatt

álló mű közérdekű adatként vagy közérdekből nyilvános adatként való megismerésére

irányuló igényt – a szerző személyhez fűződő jogainak védelme érdekében – az adatot

kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylő által kívánt forma és mód helyett - az

adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőben – a mű közérdekű adatot vagy

33 Ld.: 2015. évi CXXIX. tv. 23.§
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közérdekből nyilvános adatot tartalmazó részei megtekintésének lehetővé tételével is

teljesítheti. (15/A. §)

Összességében megállapítható, hogy jelenleg Magyarországon az adatelőállítást,

adatkezelést, adatfelhasználást és adatszolgáltatást érintő jogi szabályozás

meglehetősen fragmentált, amely így átfogóan nem írja le a nemzeti adatökoszisztéma

szereplőit és a szereplők közötti kapcsolatokat. E tekintetben első helyen nem a

magáncélú adatelőállítás, adatkezelés, adatfelhasználás és adatszolgáltatás átfogó

szabályozásának szükségességével kapcsolatos kérdéseket vetjük fel, sokkal inkább

annak szükségszerűségére hívjuk fel a figyelmet, hogy a nemzeti adatvagyont gyarapító

állami és nem állami szereplők között minél előbb rendezett kapcsolatrendszer – ezen

belül főleg együttműködés és összefogás – alakuljon ki.

Egy jogeset
Egy uniós tagállam adatvédelmi szabályozása alkalmazható azokra külföldi

társaságokra, amelyek tartós jelleggel valós és tényleges tevékenységet folytatnak

abban az országban, vagyis a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(NAIH) jogosan járhatott el a Szlovákiában bejegyzett Weltimmo ellen – mondta ki

2015. október 1-i ítéletében egy magyar ügyben az Európai Bíróság.

A cég olyan weboldalt üzemeltet, amelyen magyarországi ingatlanok hirdetései

jelennek meg. Ennek keretében a hirdetők személyes adatait kezeli. A hirdetések egy

hónapig ingyenesek, majd ezt követően a hirdetésért díjat kell fizetni. Számos hirdető

az első hónap elteltét követően elektronikus levélben kérte hirdetése és egyben a rá

vonatkozó személyes adatok törlését. A Weltimmo azonban nem törölte ezeket az

adatokat, és kiszámlázta az érintetteknek szolgáltatásainak díjait. A kiszámlázott díjak

meg nem fizetése esetén az érintett hirdetők személyes adatait követeléskezelő

cégeknek továbbította a Weltimmo.
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A hirdetők panaszt tettek a magyar adatvédelmi hatóságnál, amely a magyar

adatvédelmi törvény megsértése miatt tízmillió forint bírságot szabott ki a vállalatra;

utóbbi azonban bírósághoz fordult. A luxembourgi uniós bíráknak a Kúria küldte el az

ügyet, hogy választ kapjon arra a kérdésre, megfelelően járt-e el a magyar adatvédelem,

amikor a magyar jogszabályok alapján bírságot szabott ki Magyarországon a

Weltimmóra. Az adatvédelem szabályozását ugyanis uniós irányelv írja elő.

Keddi döntésében az uniós bíróság arra mutatott rá, hogy minden tagállamnak

alkalmaznia kell az irányelv alapján elfogadott szabályokat, ha a területén egy cég a

tevékenységéhez kapcsolódóan adatkezelést végez. A bíróság arra is emlékeztet:

egyetlen helyi képviselő is elegendő lehet ahhoz, hogy jogilag úgy lehessen tekinteni,

hogy a cég letelepedett és jelen van abban az országban, ha a képviselő “kellő mértékű

állandósággal jár el az érintett konkrét szolgáltatások nyújtása során”.

“A jelen ügyben a bíróság megállapítja, hogy a Weltimmo vitathatatlanul valós és

tényleges tevékenységet folytat Magyarországon” – áll a keddi ítéletben, amelyből az is

kiderül, hogy a Weltimmo olyan képviselővel rendelkezik Magyarországon, aki

magyarországi lakcímmel szerepel a szlovák cégnyilvántartásban, és aki a meg nem

fizetett követelések megfizetése céljából egyeztetéseket folytatott a hirdetőkkel, tartotta

a kapcsolatot a társaság és a hirdetők között, továbbá a hatósági és a bírósági eljárásban

is képviselte a céget. A Weltimmónak emellett bankszámlája és postafiókja is van

Magyarországon, vagyis az uniós bírák szerint az uniós jog értelmében letelepedett

Magyarországon, ezért tevékenységére vonatkozik a magyar adatvédelmi törvény.

Az Európai Bíróság szerint a Kúriának kell megállapítania, hogy mindezek

fényében a Weltimmo letelepedettnek számít-e Magyarországon. Ha a Kúria máshogy

látja, akkor viszont a Weltimmóra a szlovák adatvédelmi szabályokat kell alkalmazni,

ebben az esetben a NAIH nem szabhat ki büntetést, meg kell keresnie a szlovák
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adatvédelmi hatóságot, hogy ezt tegye meg. A bíróság úgynevezett előzetes

döntéshozatali eljárás keretében döntött, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a

tagállami törvények alapjául szolgáló uniós irányelvet értelmezi, anélkül, hogy

eldöntené a konkrét jogvitát a tagállami igazságszolgáltatás helyett.



70

Nagy testvér szindróma
Az adatvédelmi aggodalmak, különösen Európában, túlzóak. A sajtó hajlamos

egyes kivételes eseteket felnagyítani, nagy hírverést csapni, és ez azt a látszatot kelti,

hogy a veszély nagyobb, mint ami a tényleges valóság. Az emberek általában rosszul

mérik fel a veszélyek súlyát. Pl. féltjük a gyerekünket egyedül kiengedni az utcára,

pedig a statisztika azt mutatja, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy mi

magunk teszünk benne kárt, mint hogy pl. elrabolják és bántják. Mint ahogy

autóbalesetben is többen halnak meg, mint repülőgép-szerencsétlenségben, mégis ez

utóbbi sokkal riasztóbb, ezért félnek az emberek jobban a repüléstől, mint az autós

közlekedéstől. Az online adatbiztonsággal hasonló a helyzet. Sokakkal előfordult már,

hogy a hitelkártya-adataival visszaéltek, néhány ezer forintom bánta, de a

bankoknak érdekük, hogy az ilyen ügyekben kártalanítsák az áldozatot, és

visszaállítsák az ügyfelek bizalmát. A közösségi hálózatokon pedig önkéntesen

szolgáltatják magukról az adatokat a tagok, cserébe azért, hogy szolgáltatásokhoz

jussanak hozzá. Ha a felhasználó elkezd a biztonsági beállításokkal bíbelődni, egy idő

után azt fogja észrevenni, hogy semmi sem működik. A magánélet részleges feladása

az ára annak, hogy különböző szolgáltatásokhoz hozzájussunk, hogy kapcsolatot

tudjunk fenntartani ismerőseinkkel.

Már az amerikai hírszerző ügynökség fantáziáját is megmozgatja, milyen

előrejelzéseket lehetne gyártani az interneten nyilvánosan hozzáférhető hatalmas,

mindenre kiterjedő adathalmazból. Az ügynökség egy kutatóintézete, az IARPA

hároméves kísérletbe kezdett: 21 latin-amerikai ország közösségi oldalait, blogjait és

webkameráinak adatait elemezve teljesen automatikusan, azaz emberi beavatkozás

nélkül próbálnak politikai és gazdasági előrejelzéseket adni, esetleg gazdasági

válságokat vagy világméretű járványokat is előre jelezni. A rendszer abból vonna le
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következtetéseket, hogy miként változnak az emberek kommunikációs, vásárlási és

helyváltoztatási szokásai. Az internetes adatbányászat már eddig is jelentős

eredményekkel dicsekedhet, például a HP Labs kutatói a Twitter közösségi hálón

megjelenő bejegyzésekből nagy pontossággal meg tudták jósolni a hollywoodi

premierfilmek várható bevételét, Google-keresések alapján pedig előre lehetett jelezni

az influenzajárványokat. Jogvédők aggodalommal figyelik az adatbányászatnak ezt a

totális megfigyelésként is felfogható változatát, de a tudományos világban enyhül az

ellenkezés, mert több hasznot, mint kárt várnak a kutatásoktól – írta a New York

Times. A lap megszólaltatta Barabási Albert-László világhírű hálózatkutatót is, aki

mintegy jóváhagyásképpen felidézte saját, tavaly nagy feltűnést keltett publikációját:

ha mobiltelefonok adatai alapján elemzik emberek mozgását, 93 százalékos

valószínűséggel meg lehet jósolni, hol lesznek egy órával vagy egy nappal később.

Keresse meg azokat, akik németül beszélnek Pakisztánban. Vagy általában szűrje

ki azokat, akik más nyelven interneteznek, mint amely a tartózkodási helyükön

használatos. Vagy ha kell, gyűjtse ki azokat, akik Iránban titkosítással e-maileznek.

Ilyen kéréseknek is eleget tud tenni az X-Keyscore számítógépes rendszer, amely a

Nemzetbiztonsági Ügynökség (az amerikai hírszerző szolgálatok közül a kémek nélkül,

csak technikával dolgozó NSA) lehallgató- és megfigyelőrendszerének egyik alapja.

Mióta a szolgálat egyik külső munkatársa, a ma már orosz állampolgárként élő Edward

Snowden idén júniusban leleplezte a világméretű kutakodást, sajtóértesülések alapján

egyre részletesebb kép bontakozik ki a módszerekről. Pusztán számítástechnikailag az

NSA nem csinál nagyon mást, mint amit manapság az üzleti világban vagy a

tudományos kutatásban az 1990-es évek óta adatbányászatként, illetve újabban Big

Data néven emlegetnek.
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A bankkártyacsalások elleni küzdelemben a magukra valamit is adó bankoknál

például már alapvető, hogy számítógépeik figyeljék a szokatlan eseményeket: ha

valakinek a kártyája olyan, távoli országban bukkan fel, ahol a tulajdonos megjelenése

nem volt várható, vagy ha egy számlán szokatlanul nagy összegek mozdulnak meg. A

példa jelzi, hogy nem egyszerűen összeghatároknak vagy tilalmas országok listájának a

figyeléséről van szó. A szoftver rafináltabb: a szokatlan vagy váratlan fordulatokat veszi

észre a rutinszerű folyamatok unalmas, ember által ma már ellenőrizhetetlen

sodrában. A telefontársaságok is figyelik az ügyfeleik szokásait, például azért, hogy ha

indokolt, akkor másik tarifacsomagot ajánljanak nekik. Kiszűrhető azonban az is, hogy

kik készülhetnek szolgáltatót váltani, és ezért érdemes őket egy jól célzott ajánlattal a

társasághoz kötni. Számítástechnikailag ez már hasonló ahhoz, mint amikor a

hírszerzés azt próbálja kiugratni az adatóceánból, kiből lesz megfigyelendő terrorista a

sok békésen viselkedő ember közül.

Ott még nem tart a technika, hogy ilyen módszerekkel eljussanak egy amerikai

sikerfilm, a – Philip K. Dick novellája alapján készített – Különvélemény amúgy is csak

2054-re jósolt rendszeréhez, amelyben a bűnüldözők már előre letartóztatják azokat,

akik tán még maguk sem tudják, hogy gyilkolni fognak. Akad azonban néhány amerikai

város, ahol a rendőrség már bűnelőrejelző szoftvereket tesztel, egyelőre betörők és

autótolvajok kifürkészésére. Tudományos szempontból mindenesetre az ismétlődő

események rendszere – szaknyelven: mintázata – olyannyira megbízható, hogy

mobilszolgáltatók adatait felhasználva a világ talán legismertebb hálózatkutatója, az

erdélyi születésű Barabási Albert-László 2010-ben kimutatta: 93 százalékos

valószínűséggel előre jelezhető, hogy valaki melyik nap melyik órájában hol fog

tartózkodni.
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Kissé más, de lényegében hasonló szempontok érvényesek a tudományos

kutatásban. Részecskefizikai laboratóriumokban, klímamodellek futtatásakor vagy

csillagászati megfigyelések közben olyan hatalmas mennyiségű adat gyűlik össze, hogy

emberi erővel reménytelen feldolgozni őket. Ha jól oldják meg a megfelelő

szempontrendszer kidolgozásának komoly feladatát, akkor a számítógép

fáradhatatlanul szűri az érdektelen adatokat, és csak azt a – még mindig elég

tekintélyes mennyiségű – információt adja át emberi válogatásra, amelyben vélhető

valami újdonság. Az adatbányászatban alkalmazott szűrés egyik technikai őse a zavaró

jelek kiiktatása a radarok adataiból.

Az önmagukban jelentéktelen, ám összekombinálva árulkodó adatok

titkosszolgálati felhasználásának egy korai példája, hogy az 1970-es években, amikor

Nyugat-Németországban a Vörös Hadsereg Frakció (RAF) túszejtésekkel és

merényletekkel keltett félelmet, a rendőrség bevezette az ott raszternyomozásnak

nevezett módszert. A terroristák titkos búvóhelyeit úgy próbálták fölfedezni, hogy a

bérelt lakásokat több szempontból elemezték: ki fizeti átutalás helyett készpénzzel a

közüzemi számláit, ki jelentkezett be álnéven, esetleg melyik lakás közelében van

autópálya, melyikhez tartozik mélygarázs. A korabeli szűrés egyik módszere az volt,

hogy a készpénzzel fizető bérlők nevét összehasonlították a népességnyilvántartás és a

betegbiztosítás listáival. Mindez egyetlen, egyébként nem túl emlékezetes esetben

vezetett egy terrorista és mellesleg egy kábítószer-kereskedő elfogásához. A

számítástechnika fejlődésével a módszer tökéletesebb lett – de baj lehet abból, ha a

figyeléshez nem megfelelő szempontokat táplálnak a gépbe. A legfeltűnőbb

melléfogások közé tartozik több országban is, amit etnikai profilként szoktak

emlegetni. Ha a származás is a figyelemre érdemes körülmények közé kerül, oktalanul

zaklathatnak például arabokat terrorgyanúval.
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Az üzleti és a tudományos életben az utóbbi években varázsszónak számító Big

Data technikai módszerei szinte készen átvehetőek a titkosszolgálati munkában is, a

korántsem elhanyagolható különbség az, hogy milyen szempontok alapján utasítják a

számítógépet az adatok gyűjtésére és szűrésére. Ennek példái a bevezetőben említett

kérdések, amelyeket a londoni The Guardian, a Snowden-féle kiszivárogtatások első

számú fóruma egy 2008-ból való titkos prezentáció alapján tett közzé. További

különbség, hogy az NSA jóval több adatot elemez, mint a mégoly nagy bankok vagy

telefontársaságok. A The Wall Street Journal azt írta, hogy az NSA az Egyesült Államok

internetforgalma (beleértve az ott átmenő külföldi forgalmat is) 75 százalékának

ellenőrzésére képes. Más kérdés, hogy a jog szerint csak külföldiek levelezését

figyelhetné meg. A The Guardian másképp érzékeltette a hatalmas mennyiséget. A

világszerte 150 helyen fenntartott szerverek (nagy kiszolgáló számítógépek) által

emberek millióinak kommunikációjáról összegyűjtött adatmennyiség zömét három –

más adatok szerint egyetlen – napnál tovább nem tudják tárolni, mert kell a hely az

újaknak.

A hatalmas adatmennyiségnek ráadásul csak kis része a levelek vagy

telefonbeszélgetések tartalma. A mintázatok és az eltérések feltérképezéséhez

leginkább metaadatokat gyűjtenek, vagyis az érdemi információk kísérőit:

telefonszámokat, e-mail címeket, a beszélgetések vagy üzenetek időpontját, címzettjét,

az emberek kapcsolati hálóját, az internetes böngészés közben rögzített adatokat (a

cookie-kat vagy sütiket), vagy éppen azt, ki milyen szavakra keresett rá, milyen helyeket

nézett meg a térképen.

Bár a hírszerzők szoftverei kulcsszavakra is figyelnek (az NSA állítólag 40 ezret

táplált be), a dolog ma már jóval bonyolultabb, mint kiszűrni azokat az üzeneteket,

amelyekben mondjuk a „bomba” vagy az „al-Káida” szavak szerepelnek. De gyakran
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elég bizonyos szavak előfordulására és szövegkörnyezetére figyelni. Ehhez nem kell

emberi szem, és ez technikailag nem sokban különbözik attól, amit piaci cégek is

alkalmaznak. A termékek vagy márkák fogadtatásának felmérésére ma már nem

ritkaság azt vizsgálni, milyen szövegkörnyezetben emlegetik őket internetes

fórumokon, közösségi oldalakon. Ugyanígy a hírszerzés arra figyelhet, radikalizálódik-

e egy megfigyelt csoport hangneme.

Az NSA most még több adat tárolására készül. Az Egyesült Államok egy isten háta

mögötti zugában, a Utah állambeli Bluffdale-ben épül az új számítógépközpontja. A c't

című számítástechnikai magazin a várható áramfogyasztásból arra következtetett,

hogy ez több mint két és félszer akkora lesz, mint a világ mai legnagyobb teljesítményű

szuperszámítógépe. A hamburgi Die Zeit hetilap úgy tudja, hogy a világ mai (de nyilván

ezentúl is rohamtempóban növekedő) éves internetforgalmának százszorosát tudják

majd ott tárolni. Mindezek fényében jobb kifogás is eszébe juthatott volna az NSA

sajtóosztályának, amikor júliusban azzal utasította el amerikai oknyomozó újságírók

érdeklődését egy tévécsatorna és a hírszerzők kapcsolatáról, hogy az NSA számítógépes

rendszere "kissé elavult és régimódi", ezért nincs mód keresésre mind a 30 ezer

munkatárs e-mailjei között.
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Konkurens cégek
Megmondják előre, melyik szín lesz a divat a következő nyáron, és azt

is, kik lesznek az első vevők, és hol akarnak vásárolni. De azt is vizsgálják,

hogyan növekednek a paprikák. Magyarok alapították négy éve, nemrég az

amerikai piac meghódításán dolgozó német gyökerű cég kiszemelte és meg

is vette a Radoopot.34

„Egyik nap nagy mennyiségű mobilforgalmat elemzünk földrajzilag, hogy hova

érdemes új adótornyot telepíteni az Egyesült Államokban. Máskor banki

kockázatkezelési problémát oldunk meg, vagy egy mobiljátékot fejlesztő cégnek

elemezzük, hogy miért morzsolódnak le a felhasználóik játék közben. De volt olyan

projektünk is, amiben paprikák növekedését kellett vizsgálnunk, hogy változó

körülmények hatására miként fejlődnek” – villantja fel Prekopcsák Zoltán, a Radoop

Kft. ügyvezetője, mennyire sokrétű dolgot végeznek.

A budapesti cég prediktív elemzéssel foglalkozik, azaz nagy mennyiségű

adathalmazokat elemeznek üzleti előrejelzés céljából. Sok ilyen vállalkozás van a

világon, a magyar cég abban mutat egyedit, hogy olyan technológiai megoldást hozott

létre, amely programozói háttértudás nélkül teszi lehetővé nagy mennyiségű adatok

elemzését. Azaz olyan egyszerű kezelői felületet alkottak, amelyet laikusok, például egy

nagyvállalat alkalmazottai is könnyedén használhatnak.

A vásárlói viselkedésformák és reakciók felismerése azért jó, mert minderre

hatékonyabb reklámstratégiát lehet építeni, a fogyasztókat pedig nagyságrendekkel

gyorsabban és pontosabban kiszolgálni. Főbb ügyfeleik telekommunikációs, banki

területen működő külföldi nagyvállalatok és közepes méretű cégek. Első hazai ügyfeleik

34 HVG http://hvg.hu/enesacegem/20140831_Egy_magyar_ceg_vilagsikere_ami_minket_fig

http://hvg.hu/enesacegem/20140831_Egy_magyar_ceg_vilagsikere_ami_minket_fig
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a Prezi és a Ustream voltak. Mivel az ügyfeleik könnyen testre szabhatják a Radoop

rendszerét, terméküket csomagban, szoftverlicencként árulják, nem pedig

szolgáltatásként.

„Egy startupnál mindig nagy dilemma, hogy miként állítsa piacra a termékét,

hogy gyorsan növekedjen. Egy szolgáltatásnál kétszer annyi ember kell a kétszer annyi

növekedéshez. Egy terméknél viszont nem kell több ember a kétszer annyi

növekedéshez. Utóbbi mindenképpen meredekebb növekedési pályát jelez, ezért

választottuk a dobozostermék-modellt” – avat be a rejtelmekbe Prekopcsák. Náluk egy

időben együtt ment a két irány, de aztán viszonylag hamar eldőlt, hogy a termékben

van a nagyobb potenciál. A termékmodell azért is jó, mert a globális nagyvállalatok

biztonságban érzik magukat, hiszen a Radoop sem tudja, hogy a multik pontosan

milyen adatokkal dolgoznak a szoftverük segítségével. Bár a kérdéseikből sejtik a

felhasználási területet, pontosan mégsem ismerik az adatokat.

Hogy jól gondolkodnak, azt világosan mutatja, egy az amerikai piac meghódításán

dolgozó német cég kiszemelte őket, és meg is vásárolta. A prediktív elemzés területén

globális piacvezető Rapid Miner 100 százalékos tulajdont szerzett a Radoopban,

aminek korábbi tulajdonosait versenyképes fizetéssel visszafoglalkoztatják.

Prekopcsák maradt az ügyvezető, megbízatása minimum három évre szól, feltéve, ha a

kitűzött termékfejlesztési célokat teljesítik. Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt is

tárgyaltak a felvásárlásról, de akkor abban maradtak, hogy inkább nem, mert egyik cég

számára sem volt megfelelő az időzítés. A Rapid Miner ugyanis csak tavaly vont be

olyan méretű tőkét, hogy Amerikában terjeszkedhessen, ennek érdekében a

székhelyüket idén év elején helyezték át Dortmundból Bostonba.

A felvásárlás azért volt jó a Radoopnak, mert magyar cégként Budapestről egy

bizonyos cégméret felett nem tudtak volna megjelenni Amerikában, az anyacégnek
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köszönhetően viszont lehetővé vált a globális nagyvállalatok becserkészése is, mondta

Prekopcsák. Mivel a marketinget és az értékesítést a cég központilag Amerikából intézi,

a Radoopnak csak a fejlesztésre kell koncentrálnia. És itt ér össze a dolog, mert a

német anyacég Magyarországra hozza teljes big data fejlesztési üzletágát. Ez azért éri

meg nekik, mert Magyarországon biztosan találnak világszínvonalú

fejlesztőmérnököket, akik ráadásul jóval olcsóbbak, mint mondjuk Németországban.

Egy magyar fejlesztőmérnök foglalkoztatása feleannyiba kerül a német kollégájához

képest, nettó fizetése pedig nagyjából a német fizetés 55-60 százaléka.

„Bár megtehették volna, hogy felvesznek tíz német mérnököt, és két év munkával

lefejlesztik ugyanazt, amit mi tudunk, a felvásárlás számukra szakmailag és

pénzügyileg is sokkal kedvezőbb. Nem kockáztatnak, hogy biztosan le tudják-e

fejleszteni ugyanazt, és nem vesztenek időt sem” – így gondolkodtak a németek

Prekopcsák elmondása szerint, aki vallja, a német irányultságú magyar kultúrkör is

szerepet játszhatott a felvásárlásban, ami például Indiában nem áll fenn. Olyannyira,

hogy a cég tervei szerint a közeljövőben 20 magyar fejlesztőt szeretnének felvenni

Budapestre.

A Radoop tudatosan nem vett részt a hazai startupos világban. „Tapasztalatom

szerint Magyarországon a vállalatoknak szánt termékfejlesztést ellenszél kíséri ebben

a világban, hiszen a hazai szereplők többsége főként a B2C, azaz a magánszemélyeknek

szánt termékfejlesztést erőlteti” – árulta el. Ez talán azért is van, mert az első hazai

startupok – Prezi, Ustream – is ezen a területen értek el világsikereket. Szerinte

azonban Budapestről nehéz kitalálni 100 millió amerikainak az igényét.

Másrészt, ahogy érzékeli, az egyetlen ötletre alapozott fejlesztés üzletileg is

kockázatosabbá vált, hiszen a világsiker vagy bejön, vagy nem (és többnyire nem). Bár

egy magánszemélyeknek szóló új mobilalkalmazás kétségtelenül sokkal érthetőbb, és
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könnyebben is eladható, mint egy olyan dologgal foglalkozni, amiben algoritmusok

vannak, és amelynek a leírása is nehézségekbe ütközik, a vállalatoknak szánt

termékfejlesztés szerinte üzletileg biztonságosabb. Elegendő tíz üzletet kötni, és máris

jövedelmezővé válhat a startup, míg ha egy mobilalkalmazásnál nincs meg mondjuk a

10 ezer letöltés, akkor csődbe mehet a cég.

Arra a kérdésre, hogy milyen tanácsot adna a hazai startupoknak, Prekopcsák azt

mondta: leginkább azt, hogy ne úgy csinálják, mint ahogy ők tették. „Bár felismertük,

hogy vannak olyan dolgok, amikhez nem értünk – értékesítés, marketing,

üzletfejlesztés – és így majd bele kell tanulnunk ezekbe, sajnos azt nem mértük fel,

hogy ezek milyen bonyolultságú dolgok. Három évvel ezelőtt például nagyon

alulértékeltem a marketing szerepét. Ma már azt mondom, hogy egy startupnak az

egyik legfontosabb területe a marketing.”

Ők is a kudarcokból tanultak. Például az elején csináltak egy céges honlapot, de

az nem frissült rendszeresen. A honlap anyagaiban nem válaszolták meg azokat a

kérdéseket, amiket az ügyfeleiktől kaptak, illetve nem elemezték alaposan, hogy a

felhasználónk mit is csinálnak a saját honlapjukon. „Abszolút nem értettünk a

sajtóközlemények megírásához, a PR tevékenységhez. Bár eszkábáltunk ilyeneket,

ezeket a lapok nem közölték, mert azt mondták, hogy ez nem sajtóanyag, és igazuk

volt.”

Idővel aztán beletanultak a dologba. Amikor igazán beindult a cég, az pont egy

olyan sajtóanyaguk volt, amiben egy fél évvel korábbi sikerüket – egy új termék

bejelentését, és azt, hogy négy világcég lett az ügyfelük – kommunikálták a

honlapjukon. Prekopcsák szerint a megfelelő kommunikáció közvetve a felvásárlásnál

is szerepet játszott, mert a világgá kürtölt sikerek felsrófolták a vételárat.
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A felhasználók oldaláról az a „mindentudás”, amivel a Radoop foglalkozik, kicsit

ijesztő lehet. Hasonló ez a Google és a Facebook rendszereihez, amelyek minket

figyelnek, és ennek alapján testreszabott hirdetésekkel bombáznak, hátha veszünk

majd valamit. Prekopcsák szerint ugyanakkor az nekünk is jó, ha ezek a rendszerek

szűrik az információt, tehát csak olyan reklámokat kapunk, amik valóban

érdekelhetnek. „Kétségtelen, hogy az ember nem érzi kapásból azt, hogy a

marketingszempontú adatelemzéstől jobb lesz a világ. Ugyanakkor a tudomány

területén komoly eredményekkel kecsegtet ez az iparág. Így például biológiai, genetikai

területen óriási áttöréseket hozhat az adathalmaz-elemzés, mert betegségeket előzhet

meg, és gyógyíthat is.”
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Melléklet:
2011. évi CXII. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról1

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog

érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok

ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI.

cikke alapján a következő törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja

1. § E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok

meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az

adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog

érvényesítésével megvalósuljon.

2. A törvény hatálya

2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan

adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira,

valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.

(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális

módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.
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(3) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha az Európai Unió területén kívül

személyes adatok kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással Magyarország

területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel

rendelkező adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő eszközt használ fel, kivéve, ha ez az

eszköz csak az Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját szolgálja. Az ilyen

adatkezelőnek Magyarország területén képviselőt kell kineveznie.

(4) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a

kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.

(5) A közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan törvény az

adatszolgáltatás módjára és feltételeire, az azért fizetendő ellenértékre, valamint a

jogorvoslatra vonatkozóan e törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E törvény alkalmazása során:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
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a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a

bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható,

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében

lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában

rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy

gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére,

a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden

olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy

hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
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7.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

8.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval

végrehajtatja;

10.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13.7 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása

többé nem lehetséges;
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14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16.8 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

17.9 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton

végzik;

18.10 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az

adat keletkezett;

20.11 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga

teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
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23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az

Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával

azonos jogállást élvez;

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

25.12 kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-

államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által

elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a

továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők

csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba

történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy

adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26.13 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II. FEJEZET
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

4. Az adatkezelés elvei

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában

meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
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(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a

cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

(3) 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.

(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5)14 A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha

az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett

véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén

felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek

megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes

megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

5. Az adatkezelés jogalapja

5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben

- helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban:

kötelező adatkezelés).
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(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető,

ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,

b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett

nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények

megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy

c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló

célból elrendeli.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és

feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az

adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet

határozza meg.

(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények

megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási

feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a

szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó

nyilvántartásokat.

6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
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b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog

korlátozásával arányban áll.

(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem

képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető

közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a

hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy

utólagos jóváhagyása nem szükséges.

(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt,

amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek

ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés

időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,

adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon

tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben

meghatározottak szerinti kezeléséhez.

(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
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b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával

arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának

visszavonását követően is kezelheti.

(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban

az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett

kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az

érintett hozzájárulását vélelmezni kell.

(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése

során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok

tekintetében.

(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

6. Az adatbiztonság követelménye

7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és

végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok

alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles

gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és

szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e

törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához

szükségesek.
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(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme

érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban

tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi,

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy

továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat,

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
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(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha

az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

7. Adattovábbítás külföldre

8. § (1)15 Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy

adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor

továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére

akkor adhat át, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és - a

6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve - a harmadik országban az átadott adatok

kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű

védelme.

(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

a)16 az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,

b)17 a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt

jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve

az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat

tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
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c)18 az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak

megfelelően történik.

(3)19 Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről,

valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása

érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és

adatkörben - a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is - továbbíthatók

harmadik országba.

(4) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha

Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

8. Az adatkezelés korlátai

9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi

aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az

adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat

a) kezelésének lehetséges célját,

b) kezelésének lehetséges időtartamát,

c) továbbításának lehetséges címzettjeit,

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy

e) kezelésének egyéb korlátozását

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő

adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési
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korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az

adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

(2) Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes

adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes

hozzájárulását adta.

(3) Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának

rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a

címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg,

ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében

alkalmazandó jogi rendelkezésbe.

(5) Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett

személyes adatok felhasználásáról.

9. Adatfeldolgozás

10. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait

és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények

keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért

az adatkezelő felel.

(2)20 Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további

adatfeldolgozót.

(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a

tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
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dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes

adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az

adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes

adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

10. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés

11. § (1) Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek

értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést

a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az

érintett kezdeményezte, vagy

b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító

intézkedéseket is megállapítja.

(2) Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet - kérelmére

- tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az

érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

11. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során

12. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos

kutatás céljára használható fel.

(2) A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását - mihelyt a kutatási

cél megengedi - véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell

tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes
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személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor

kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.

(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor

hozhat nyilvánosságra, ha

a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy

b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához

szükséges.

12. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra

13. § (1) A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha törvény

eltérően nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi

azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint

kezelheti.

(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény

eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok

statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.

13. Az érintettek jogai és érvényesítésük

14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
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15. § (1)21 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa

kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására

megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén

- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(1a)22 Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső

adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely

tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek

körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az

elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban

meghatározott egyéb adatokat.

(1b)23 Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az

(1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló

törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó

nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa

kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és

címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az

adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
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(3)24 Az (1a) és a (2) bekezdés szerinti adatok nyilvántartásban való megőrzésére

irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést

előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt

évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem

állapítható meg.

(4)25 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó

évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem

nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét

a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza

kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése

helyesbítéshez vezetett.

16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében,

valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(2)26 A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel,

hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A

felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év

január 31-éig értesíti.
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17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő

személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő

helyesbíti.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy

a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem

vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag

védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené

az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
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18. § (1)27 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az

érintett jogos érdekét nem sérti.

(2)28 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett

hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti

kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az

állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a

bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága

érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az

Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások

gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi

kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az

ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme

érdekében.

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye

20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
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(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az

adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az

adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos

jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti

információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra

hozatalával is.

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel

járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek

ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés

nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
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15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező

adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az

adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és

az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes

adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem

ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az

érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül

- a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
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(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett

tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől

számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban

meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az

érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő

felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az

adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló

kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése

esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló

határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az

adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte

el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő

egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

16. Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban

meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A

bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő

adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
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(3)29 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett

választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék

előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott

döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a

21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét

elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől

számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha

az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem

fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és

nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

17.30 Kártérítés és sérelemdíj

23. §31 (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt

megtéríteni.
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(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát

megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és

az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott

kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja,

hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül

eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,

amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem

az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

18. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat

24. § (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a

szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, informatikai vagy

ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst kell

kinevezni vagy megbízni

a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve

feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;

b) a pénzügyi szervezetnél;

c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.

(2) A belső adatvédelmi felelős
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a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések

meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;

b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a

belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az

adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése

esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;

d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;

e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;

f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint - az adatvédelmi

nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével - egyéb

állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.

19. A belső adatvédelmi felelősök konferenciája

25. § (1) A belső adatvédelmi felelősök konferenciája (a továbbiakban: konferencia)

a Hatóság és a belső adatvédelmi felelősök rendszeres szakmai kapcsolattartását

szolgálja, célja a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére

vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az egységes joggyakorlat kialakítása.

(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja

össze, és meghatározza napirendjét.
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(3)32 A konferencia tagja minden olyan adatkezelő vagy adatfeldolgozó belső

adatvédelmi felelőse, amelynél a felelős kinevezése törvény alapján kötelező.

(4)33 A konferencia tagjai lehetnek azon adatkezelők és adatfeldolgozók belső

adatvédelmi felelősei, amelyek esetében a kinevezés nem kötelező. E célból a Hatóság

által vezetett belső adatvédelmi felelősi nyilvántartásba bejelentkezhetnek.

(5)34 A Hatóság a kapcsolattartás céljából belső adatvédelmi felelősi nyilvántartást

vezet a konferencia tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza a belső adatvédelmi felelős

nevét, postai és elektronikus levélcímét, továbbá a képviselt adatkezelő vagy

adatfeldolgozó megnevezését.

(6) A nyilvántartásban a Hatóság az (5) bekezdés szerinti adatokat a belső

adatvédelmi felelős e megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzéséig tartja

nyilván.

III. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai

26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban

együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő

közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott

kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2)35 Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében

eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat

ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai,
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amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes

adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A

közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet

és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései

irányadóak.

(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály

vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően

igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy

személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem

minősülő adat.

(4)36 A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy a (3) bekezdésben

meghatározott adatok megismerésére irányuló igény teljesítése során a 28-31. § szerint

jár el.

27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a

minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az

adatfajták meghatározásával - törvény

a) honvédelmi érdekből;

b) nemzetbiztonsági érdekből;

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;

d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
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e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;

g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel

korlátozhatja.

(3)37 Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a

helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával,

költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon

kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel,

annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével

kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem

eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való

hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából

aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből

nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

(3a)38 Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely

személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő

és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló

igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a

közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már
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elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás

megjelölésével is teljesíthető.

(3b)39 Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást

megtagadja, a tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi

felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti.

(4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az

Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve

a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket is.

(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára

irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a

keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat

megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának

mérlegelésével - az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

(6)40 A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5)

bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor

utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat

megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és

hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot

keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését

veszélyeztetné.

(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok megismerhetőségének

korlátozására az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat

meg.
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(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő

- külön törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra.

21. A közérdekű adat megismerése iránti igény

28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus

úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a

közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)41 Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak

annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a)

bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény

teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a)

bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az

igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény

pontosítására.

29. § (1)42 A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő

közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 15 napon belül tesz eleget.

(1a)43 Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles

eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül

benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az

azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.
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(1b)44 Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles

eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő

esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az

adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

(2)45 Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik,

vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1)

bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.

Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

(2a)46 Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió valamely

intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az

Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A

tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama

válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés

teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

(3)47 Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak

tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő

közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült

költség mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az

igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

(3a)48 Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30

napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás

megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő

időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.
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Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított,

legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

(4)49 Ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy

az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt,

jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben

meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi

megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként

igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a

költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést

nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül

tájékoztatni kell.

(5)50 A költségtérítés mértékének meghatározása során az alábbi költségelemek

vehetők figyelembe:

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

b) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő

kézbesítésének költsége, valamint

c) ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének

ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az

adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.
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(6)51 Az (5) bekezdésben meghatározott költségelemek megállapítható mértékét

jogszabály határozza meg.

30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem

ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot

felismerhetetlenné kell tenni.

(2)52 Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő

közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által

kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már

elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot

tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani

arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

(3)53 Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt

e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az

igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus

levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított

kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és

az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért,

mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más

nyelven fogalmazza meg.

(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása

tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját

szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése
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kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek

nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő

közérdeknél.

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló

igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.

(7)54 A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes

ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat

másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony

tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának

megjelölésével is teljesítheti.

31. § (1)55 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása

vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint

meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében

bírósághoz fordulhat.

(2)56 A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés

teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az

adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3)57 A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől,

illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc

napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az

igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított
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költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése

érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának

elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti

lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő

harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő

elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a

Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5)58 Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a tövényszék

hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék

székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A

bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(6a)59 Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő a 27.

§ (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat

megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében az (1)

bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság

titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását

felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást

felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

(7)60 Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad,

határozatában az adatkezelőt - az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő

meghatározásával - a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés
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teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a

közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új

eljárásra kötelezheti.

IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási
kötelezettség

32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az

állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és

önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött

szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges

vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a

közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége

33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes

honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól

mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható

módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel

szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus

közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.

(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján - ha

törvény másként nem rendelkezik - közzéteszi

a)61 a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság

Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar
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Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal,

a Legfőbb Ügyészség,

b)62

c)63 a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az

országos kamara, valamint

d)64 a fővárosi és megyei kormányhivatal.

(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti

elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik

által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy

működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az

erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.

(4) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény

szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban

meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget

tesz.

34. § (1) Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős - a 35. §

alkalmazásával - a közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely

gondoskodik az adatok honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen

az, hogy az egyes közzétett közérdekű adatok melyik szervtől származnak, illetve

melyikre vonatkoznak.
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(2) Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok

közzétételére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges

üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.

(3) A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a

közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia

kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését is.

(4) A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű

adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános

adatok is.

35. § (1) Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője

gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos,

naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről.

(2) A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos

hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel.

(3) Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti

kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg.

(4) Az elektronikusan közzétett adatok - ha e törvény vagy más jogszabály eltérően

nem rendelkezik - a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a

közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

36. § A 37. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele

nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok

közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
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24. A közzétételi listák

37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt:

közzétételre kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel -

tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában

meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.

(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan

meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).

(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője - a Hatóság véleményének kikérésével -,

valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá

tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően

közzéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista).

(4)65 A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét a Kormány - a

Hatóság véleményének kikérésével - rendeletben állapítja meg.

(5) Testületi szervként működő közzétételre kötelezett szerv esetén az egyedi

közzétételi lista megállapítása és módosítása - a Hatóság véleményének kikérésével - a

testület hatáskörébe tartozik.

(6)66 A közzétételre kötelezett szerv vezetője a közzétételi listában nem szereplő

közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján legalább évente

felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentős

arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti.

(7) A közzétételi listában - a közzéteendő adat jellegétől függően - a közzététel

gyakorisága is megállapítható.
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(8) A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére a

Hatóság is javaslatot tehet.

24/A. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és
az egységes közadatkereső rendszer67

37/A. §68 (1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége

érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett

szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott

adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika

infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által

működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus

jegyzék összesítve tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes

szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés

lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának

biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer

biztosítja.

37/B. §69 (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot

tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért

felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok

rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe

továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres

frissítéséért is.
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(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások

jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való

csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól.

V. FEJEZET
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS
INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

25. A Hatóság jogállása

38. § (1) A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.

(2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése

és elősegítése.

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben

meghatározottak szerint

a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;

b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;

c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;

d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos

jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;

e) a más által indított perbe beavatkozhat;

f) adatvédelmi nyilvántartást vezet.

(4) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében
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a) javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a

közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve

módosítására, véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét;

b) tevékenységéről minden évben március 31-éig beszámolót hoz nyilvánosságra és

a beszámolót benyújtja az Országgyűlésnek;

c) általános jelleggel vagy meghatározott adatkezelő részére ajánlást bocsát ki;

d) véleményezi a közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan az e

törvény szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve egyedi közzétételi

listákat;

e) törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve képviseli

Magyarországot az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben;

f) megszervezi a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját;

g) meghatározza az adatvédelmi auditálás szakmai szempontjait;

h) az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot folytathat le.

(5) A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem

utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A

Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

26. A Hatóság költségvetése és gazdálkodása

39. § (1) A Hatóság fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési

szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló

címet képez.
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(2) A Hatóság tárgyévi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei - az

államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot

veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében

meghozott átmeneti intézkedés, valamint a Hatóság saját vagy irányító szervi

hatáskörében meghozott intézkedése kivételével - kizárólag az Országgyűlés által

csökkenthetők.

(3)70

(4) Az előző évi bevételeiből származó maradványt a Hatóság a következő években a

feladatai teljesítésére felhasználhatja.

27. A Hatóság elnöke

40. § (1)71 A Hatóságot elnök vezeti. A Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára

a köztársasági elnök nevezi ki, azok közül a jogász végzettségű, az országgyűlési

képviselők választásán választható, magyar állampolgárok közül, akik az adatvédelmet

vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében legalább tíz év szakmai

tapasztalattal rendelkeznek, vagy e területek valamelyikén tudományos fokozatot

szereztek.72

(2)73 A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, aki a kinevezésre irányuló javaslat

megtételének időpontját megelőző négy évben országgyűlési képviselő, nemzetiségi

szószóló, európai parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a Kormány tagja,

államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester,

főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke,

nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.

(3) A köztársasági elnök a Hatóság elnökét kilenc évre nevezi ki.74
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(4) A Hatóság elnöke a kinevezését követően a köztársasági elnök előtt az egyes

közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti tartalommal

esküt tesz.

41. § (1) A Hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai

tevékenységet, megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami vagy

önkormányzati tisztséggel és megbízatással.

(2)75 A Hatóság elnöke más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb

tevékenységéért - a tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi védelem alá eső,

lektori, szerkesztői és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett

tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el.

(3) A Hatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője,

felügyelőbizottságának tagja, továbbá gazdasági társaság személyes közreműködésre

kötelezett tagja.

42. § (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt

követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő

harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos

tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.

(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén - a vagyonnyilatkozat benyújtásáig

- a Hatóság elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.

(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a Hatóság honlapján

haladéktalanul közzé kell tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról a Hatóság elnöke

megbízatásának megszűnését követő egy év elteltéig nem távolítható el.
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(4) A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a

miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára

vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat

kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben

foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott

kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás

lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak

valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.

(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a

Hatóság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és

érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni a

miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével a

miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök

és a köztársasági elnök tekinthet be.

(6) A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal

kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.

43. § (1) A Hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal,

hogy a vezetői illetménypótlék mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék

másfélszerese.

(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.

44. § (1) A Hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság

szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
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(2) Az elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati

jogviszonyban töltött időnek számít.

45. § (1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik

a) a megbízatási idejének lejártával;

b) lemondásával;

c) halálával;

d)76 a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi

előírások megsértésének megállapításával;

e) összeférhetetlensége megállapításával;

f)-g)77

(2) A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli

nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökének

megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, ennek

hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez

elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

(3)78 Ha a Hatóság elnöke a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől

számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során

vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök a miniszterelnök

indítványára dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.

(4)-(5)79
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(6)80 A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a

miniszterelnök indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök -

a miniszterelnök indítványára - megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok

megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot,

tényt valótlanul közöl.

(6a)81 A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a

köztársasági elnök és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.

(6b)82 A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt az

indítvány kézhezvételét követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat, mely

határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A pert a miniszterelnök ellen kell

megindítani. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a

munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a Fővárosi

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a

keresetet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős döntését a bíróság a köztársasági

elnökkel is közli.

(6c)83 Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés alapján benyújtott keresete alapján a

bíróság jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés

alapján megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke

megbízatásának megszűnését nem állapítja meg.

(6d)84 A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett

indítványáról
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a) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben nem fordul bírósághoz,

a határidő lejártát követő tizenöt napon belül,

b) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben bírósághoz fordul, az

ügy érdemében hozott jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül

dönt.

(7)85 A megbízatás az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnése esetén a

Hatóság elnökét a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű

külön illetmény illeti meg.

(8)86 A köztársasági elnöknek a (3) és a (6) bekezdéssel és a 40. §-sal a hatáskörébe

utalt döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges.

45/A. §87 A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés

bizottságainak ülésén.

28. A Hatóság elnökének helyettese

46. § (1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett

helyettes segíti. A Hatóság elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói

jogokat.

(2)88 Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez

szükséges, a 40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az

adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében öt év

szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
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(3) Az elnökhelyettes összeférhetetlenségére a 41. §-ban foglaltakat megfelelően

alkalmazni kell.

(4) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség

nincs betöltve, gyakorolja az elnök hatásköreit és ellátja feladatait.

47. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a

vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra a 42. § rendelkezései megfelelően

irányadóak, azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a

miniszterelnök helyett a Hatóság elnöke jár el, és az ellenőrzés eredményéről nem kell

tájékoztatni a köztársasági elnököt.

48. § (1) Az elnökhelyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.

(2) Az elnökhelyettest naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.

(3) Az elnökhelyettes a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság

szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.

(4) Az elnökhelyettes megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél

közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

49. § (1) A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik

a) lemondásával;

b) halálával;

c) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megállapításával;

d) összeférhetetlensége megállapításával;
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e) felmentésével;

f) a tisztségétől való megfosztással.

(2) A Hatóság elnökhelyettese a Hatóság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával

bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása a

lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a

lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó

nyilatkozat nem szükséges.

(3) Ha a Hatóság elnökhelyettese a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a

kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége

gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a Hatóság elnöke

dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.

(4) A Hatóság elnöke felmenti a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság

elnökhelyettese neki fel nem róható okból kilencven napon túlmenően nem képes

eleget tenni megbízatásából eredő feladatainak.

(5) A Hatóság elnöke a Hatóság elnökhelyettesét felmentheti, ezzel egyidejűleg a

Hatóság elnökhelyettesének a Hatóságnál köztisztviselői munkakört és - az 51. § (1)

bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának hiányában is - vizsgálói

megbízatást kell felajánlani.

(6) A Hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a Hatóság elnökhelyettesét, ha a

Hatóság elnökhelyettese neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz

eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy vagyonnyilatkozatában szándékosan

lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
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(7) A Hatóság elnökhelyettesének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a

Hatóság elnöke állapítja meg.

(8) A megbízatás az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság

elnökhelyettesét a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű

külön illetmény illeti meg.

29. A Hatóság személyi állománya

50. § A Hatóság köztisztviselői és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a

Hatóság elnöke gyakorolja.

51. § (1) A Hatóság elnöke a Hatóság köztisztviselői létszámának legfeljebb húsz

százalékáig vizsgálót nevezhet ki, a Hatóság azon köztisztviselői közül, akik felsőfokú

informatikai vagy jogász végzettségűek és legalább három évet adatvédelmi szakértő

vagy adatvédelmi felelős munkakörben töltöttek, valamint közigazgatási vagy jogi

szakvizsgával rendelkeznek.

(2) A vizsgálói megbízatás határozatlan időre szól, amely a Hatóság elnöke által

bármikor - indokolás nélkül - visszavonható. Ha a Hatóság elnöke a vizsgálói

megbízatást visszavonja, a köztisztviselőt a vizsgálói megbízatását megelőzően

betöltött utolsó munkakörébe kell visszahelyezni.

(3) A vizsgáló vezetői pótlék nélkül számított osztályvezetői illetményre jogosult.
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VI. FEJEZET
A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI

30. A Hatóság vizsgálata

52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra

hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a

közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

(1a)89 A Hatóság vizsgálata a 31. § (1) bekezdésében meghatározott indokok

valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő

eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő

lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

(2) A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a

közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell

alkalmazni.

(3) A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét

a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne

lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek

hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a

bejelentőt köteles tájékoztatni.

(4) A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

53. § (1) A Hatóság - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a bejelentést

köteles érdemben megvizsgálni.
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(2) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha

a) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy

b) a bejelentés névtelen.

(3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban

jogerős bírósági határozat született,

b) az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri,

hogy a kilétét ne fedjék fel,

c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,

d) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,

e)90 a bejelentést az 52. § (1a) bekezdésében meghatározott határidőn túl nyújtották

be.

(4) Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa tette, a Hatóság a bejelentést érdemi

vizsgálat nélkül csak abban az esetben utasíthatja el, ha az adott ügyben bírósági eljárás

van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született.

(5) A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha

a) a (3)-(4) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett

volna helye, az elutasítási ok azonban a vizsgálat megindítását követően jutott a

hatóság tudomására,

b) a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.
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(6) A Hatóság a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat

megszüntetéséről és az elutasítás, illetve a megszüntetés indokairól értesíti a

bejelentőt.

(7) A Hatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentést - a bejelentő

egyidejű értesítése mellett - a bejelentésben foglaltak tekintetében eljárásra

hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a

hatáskörrel rendelkező szerv kiléte megállapítható. Ha a Hatóság hatáskörébe nem

tartozó ügyre vonatkozó bejelentés alapján a Hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyben

bírósági eljárás kezdeményezésének van helye, erről a bejelentőt értesíti.

54. § (1) A Hatóság a vizsgálat során

a) a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható

összes iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,

b) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés

helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet,

c) a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és

szóbeli felvilágosítást kérhet,

d)91 a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy személytől

írásbeli felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható iratról másolatot

kérhet, és

e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására

kérheti fel.
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(2) A Hatóság (1) bekezdés szerinti kérésének a vizsgált adatkezelő, illetve az eljárási

cselekménnyel érintett más szervezet vagy személy a Hatóság által megállapított

határidőn belül köteles eleget tenni. A Hatóság által megállapított határidő az (1)

bekezdés d) és e) pontja szerinti esetben tizenöt napnál rövidebb nem lehet.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti felvilágosítást az arra felhívott személy

megtagadhatja, ha

a) az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának alapját képező bejelentés érint, a

közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti

hozzátartozója vagy volt házastársa;

b) a felvilágosítás során magát vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozóját, illetve volt házastársát

bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben.

55. § (1) A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül,

a) ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak tartja,

aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban meghatározott intézkedést tesz,

ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy

ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;

b) ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja.

(1a)92 Az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít bele:
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a) a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak

teljesítéséig terjedő idő,

b) a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint

c) a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény,

ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.

(2) A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges

intézkedéséről, illetve hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a bejelentőt értesíti.

56. § (1) Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok

vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával

kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak

tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye

megszüntetésére szólítja fel.

(2) Az adatkezelő - egyetértése esetén - haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés

szerinti felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről,

illetve - egyet nem értése esetén - álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított

harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.

(3) A felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő hatóság esetében a Hatóság - ha az

(1) bekezdés szerinti felszólítás nem vezetett eredményre - az adatkezelő szerv egyidejű

tájékoztatása mellett ajánlást tehet az adatkezelő felügyeleti szervének. A Hatóság az

adatkezelő felügyeleti szervének az (1) bekezdés szerinti felszólítás hiányában is

közvetlenül ajánlást tehet, ha a jogsérelem orvoslása, illetve a jogsérelem közvetlen

veszélyének megszüntetése álláspontja szerint ilyen módon hatékonyabban

megtörténhet.
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(4) A felügyeleti szerv az ajánlás tekintetében kialakított érdemi álláspontjáról,

illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon

belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.

57. § Ha a Hatóság a vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy a jogsérelem, illetve

annak közvetlen veszélye valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz

fölösleges, nem egyértelmű vagy nem megfelelő rendelkezésére, illetve az

adatkezeléssel összefüggő kérdések jogi szabályozásának hiányára vagy hiányosságára

vezethető vissza, a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye jövőbeni elkerülésének

érdekében ajánlást tehet a jogszabályalkotásra, illetve a közjogi szervezetszabályozó

eszköz kiadására jogosult szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az ajánlásban

a Hatóság javasolhatja a jogszabály, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz

módosítását, hatályon kívül helyezését vagy megalkotását. A megkeresett szerv az

álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak szerint megtett intézkedéséről hatvan

napon belül értesíti a Hatóságot.

58. § (1) Ha az 56. § szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására,

illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság

az 56. § (2) bekezdése szerinti, illetve - ha ajánlás tételére került sor - az 56. § (4)

bekezdése szerinti tájékoztatási határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a

szükséges további intézkedések megtételéről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges további intézkedésként a Hatóság

a) a 60. §-ban foglaltak szerint adatvédelmi hatósági eljárást indíthat,

b) a 62. §-ban foglaltak szerint titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat,

c) a 64. §-ban foglaltak szerint bírósági eljárást indíthat, vagy
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d) az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést készíthet.

(3) Az 56. § és az 57. § szerinti intézkedések eredményéről, illetve a (2) bekezdés

szerinti további intézkedések megtételéről a Hatóság a bejelentőt értesíti.

31. A Hatóság jelentése

59. § (1) A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet,

ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem

került sor.

(2) A jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló

megállapításokat és következtetéseket.

(3) A Hatóság jelentése nyilvános. A minősített adatot tartalmazó jelentést a Hatóság

elnöke minősíti, vagy a minősítési jelölést megismétli. A minősített adatot vagy törvény

által védett titkot tartalmazó jelentést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a minősített

adat vagy a törvény által védett egyéb titok ne legyen megismerhető.

(4) A Hatóságnak a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazására jogosult

szervek e tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült jelentése nem tartalmazhat

olyan adatot, amelyből a szerv adott ügyben folytatott titkos információgyűjtő

tevékenységére lehetne következtetni.

(5) A Hatóság jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.

32. Adatvédelmi hatósági eljárás

60. § (1)93 A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a

Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, a (4) bekezdésben meghatározott

esetben adatvédelmi hatósági eljárást indít.
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(2) Az adatvédelmi hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvényt az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az adatvédelmi hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem

minősül kérelemre indult eljárásnak, ha az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság

bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg. Ha azonban az adatvédelmi hatósági

eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az

adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

(4) A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat

alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a

jogellenes adatkezelés

a)94 személyek széles körét érinti, vagy

b)95

c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.

(5)96 Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely

egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal hosszabbítható meg.

61. § (1)97 Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

a) megállapíthatja a személyes adatok jogellenes kezelésének vagy feldolgozásának

tényét,

b) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,

c) elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy feldolgozott személyes adatok zárolását,

törlését vagy megsemmisítését,
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d) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,

e) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,

f) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta

meg, valamint

g) bírságot szabhat ki.

(2)98 A Hatóság elrendelheti határozatának - az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha a határozat személyek széles körét

érinti, ha azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy ha a

bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

(3)99 Az (1) bekezdés g) pontja szerint kiszabott bírság mértéke százezertől

húszmillió forintig terjedhet.

(4) A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a

bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a

jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő

jellegét - veszi figyelembe.

(5) A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányadó keresetindítási határidő

lejártáig, illetve felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság jogerős döntéséig a

vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.
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33. Titokfelügyeleti hatósági eljárás

62. § (1)100 Ha a Hatóság vizsgálata alapján vagy egyébként valószínűsíthető, hogy a

nemzeti minősített adat minősítése jogellenes, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági

eljárást indíthat.

(1a)101 Ha a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak szerint a Hatóság

titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági

eljárást indít.

(1b)102 A Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárása a Nemzeti Biztonsági

Felügyeletnek a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatait

nem érinti.

(2) A titokfelügyeleti hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános

szabályairól szóló törvényt az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2a)103 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban és az ezen eljárásban hozott döntés

felülvizsgálatára irányuló bírósági eljárásban a minősített adatok kezelését a minősített

adatok védelméről szóló törvényben és e törvényben meghatározott biztonsági

követelményeknek megfelelően kell végezni.

(3)104 A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem

minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság

bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, vagy a titokfelügyeleti hatósági eljárást a

bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak alapján kezdeményezte. Ha

azonban a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata

előzte meg, a bejelentőt a titokfelügyeleti hatósági eljárás megindításáról és

befejezéséről értesíteni kell.
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(4)105 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban ügyfél a minősítő.

(5)106 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban a tényállás tisztázása során a tanú, a

szakértő és a szemletárgy birtokosa meghallgatható akkor is, ha nem kapott felmentést

a vizsgált nemzeti minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól.

(6)107 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap, amely

egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal hosszabbítható meg.

63. § (1)108 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság

a) a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályok megsértésének

megállapítása esetén a minősítőt a nemzeti minősített adat minősítési szintjének,

illetve érvényességi idejének a jogszabályoknak megfelelő megváltoztatására vagy a

minősítés megszüntetésére hívja fel, vagy

b) megállapítja, hogy a minősítő a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó

jogszabályoknak megfelelően járt el.

(2)109 Ha a minősítő a Hatóság (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatát

megalapozatlannak tartja, annak bírósági felülvizsgálatát a határozat közlésétől

számított hatvan napon belül kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat

végrehajtására halasztó hatálya van. Ha a minősítő a határozat közlésétől számított

hatvan napon belül nem fordul bírósághoz, a nemzeti minősített adat minősítése a

határozat közlésétől számított hatvanegyedik napon a határozatban foglaltak szerint

megszűnik, illetve minősítési szintje vagy érvényességi ideje a határozatban foglaltak

szerint megváltozik.
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(2a)110 A (2) bekezdésben meghatározott perben a bíróság három hivatásos bíróból

álló tanácsban jár el.

(3) A bíróság eljárására a polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó

rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság az ügyben zárt

tárgyaláson, soron kívül jár el.

(4)111

(5) A bíróság, illetve a Hatóság határozata nem érinti a minősítőnek a nemzeti

minősített adat felülvizsgálatára vonatkozó, a minősített adat védelméről szóló törvény

szerinti kötelezettségét.

(6)112 A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról

szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.

(7)113 A (2) bekezdésben meghatározott per során a bírón, a felperesen és az

alperesen kívüli személyek a minősített adatot csak akkor ismerhetik meg, ha az adat

minősítési szintjének megfelelő személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek.

34. A Hatóság által indítható per

64. § (1) Ha az adatkezelő az 56. § (1) bekezdésében foglalt felszólításnak nem tesz

eleget, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértés

miatt a Hatóság az 56. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra vonatkozó határidő

lejártát követő harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól az adatkezelőnek a

Hatóság felszólítása szerinti magatartásra való kötelezését.

(2) A per elbírálása a 31. § (5) bekezdése szerinti bíróság hatáskörébe és

illetékességébe tartozik.
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(3) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő

köteles bizonyítani.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

(5) A bíróság kérelemre elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak

közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem, illetve az

információszabadság érdekeinek és nagyobb számú érintett e törvényben védett

jogainak védelme megköveteli.

34/A.114 A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyására
irányuló eljárás

64/A. §115 (1) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyását az adatkezelő

kérelmezheti a Hatóságnál. Kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásának

kérelmezésére nem jogosult az állami és önkormányzati szervek elektronikus

információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő.

(2) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia

kell

a) az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által végzett adatkezelésre vonatkozóan

a 65. § (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott adatokat vagy az adatkezelés

nyilvántartási számát,

b) a kötelező szervezeti szabályozás tervezetét,

c) a kötelező szervezeti szabályozás kötelező jellegének igazolására szolgáló adatokat,

d) ha a kötelező szervezeti szabályozást más EGT-állam adatvédelmi hatósága

jóváhagyta, az ennek igazolására szolgáló adatokat.
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64/B. §116 A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti eljárásért miniszteri

rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

64/C. §117 (1) A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti

kérelmet hatvan napon belül bírálja el. A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás

jóváhagyása iránti kérelem elbírálásakor a kötelező szervezeti szabályozást jóváhagyja,

módosítását javasolja vagy a kérelmet elutasítja.

(2) A Hatóság az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében honlapján

közzéteszi a kötelező szervezeti szabályozást alkalmazó adatkezelő megnevezését.

35. Adatvédelmi nyilvántartás

65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek

tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a

továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely - a (2) bekezdésben

meghatározott kivételekkel - tartalmazza

a) az adatkezelés célját,

b) az adatkezelés jogalapját,

c) az érintettek körét,

d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,

e) az adatok forrását,

f) az adatok kezelésének időtartamát,
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g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a

harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,

h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés,

illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységét,

i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,

j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.

(2) Az adatvédelmi nyilvántartás a nemzetbiztonsági szervek adatkezelései

tekintetében a nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját

tartalmazza.

(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való

részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági

viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus

hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira

vonatkozik;

b)118 a bevett egyház belső szabálya szerint történik;

c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával

kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése,

társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
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d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes

adatokra vonatkozik;

e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás

lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a

büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy -

törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának

megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;

g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti

médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját

tájékoztatási tevékenységét szolgálják;

h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,

i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.

(4)119 Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban

foglaltakról feljegyzést készíthet.

66. § (1) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő - a

kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt - kérelmezi a

Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset

kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.

(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést

elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.
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(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló

adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2)

bekezdése szerinti adatokat.

67. § Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba

vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat

kell fizetni.

68. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem

megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem

tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti

kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben

foglaltak szerint megkezdheti.

(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől

számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. §

(1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés

feltételei biztosíthatók.

(4) Ha a kérelem olyan - az (5) bekezdésben meghatározott - adatkezelés

nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett

adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő

korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási

technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az

adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek.
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(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban

meghatározottak szerint

a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére;

b) a pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó

adatkezelésére;

c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre

vonatkozó adatkezelésére

vonatkozik.

(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó

határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az

adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az

érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés

azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés

jogszerűségét.

(7) A 65. § (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az

adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési

kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5)

bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kérelemnek

csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.

36. Adatvédelmi audit

69. §120 (1) Az adatvédelmi audit a Hatóság olyan szolgáltatása, amelynek célja a

végzett vagy tervezett adatkezelési műveletek a Hatóság által meghatározott és
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közzétett szakmai szempontok szerinti értékelésén keresztül a magas szintű

adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása. Tervezett adatkezelési műveletek akkor

vonhatók audit alá, ha az adatkezelésre vonatkozó koncepció kidolgozottsága ezt

lehetővé teszi.

(2) Adatvédelmi auditot a Hatóság az adatkezelő kérelmére folytathat le. Az

adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelem benyújtását követő tizenöt napon belül az

adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték mértékét és az adatvédelmi audit

elvégzésének várható időpontját a Hatóság közli az adatkezelővel. A Hatóság az

adatvédelmi auditot abban az esetben folytatja le, ha a Hatóság közlését követő tizenöt

napon belül az adatkezelő nyilatkozik arról, hogy a Hatóság közlésében megállapított

feltételek ismeretében az adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelmét fenntartja.

(3) Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték mértékét - az

elvégzendő tevékenység mértékével arányosan - a Hatóság állapítja meg, az azonban

nem haladhatja meg az ötmillió forintot. Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő

ellenérték a Hatóság bevétele.

(4) Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság az auditról készített értékelésben

rögzíti. Az értékelés javaslatokat fogalmazhat meg az adatkezelő számára. Az értékelés

tartalma az üzleti titokra alkalmazandó szabályok szerint ismerhető meg, az adatkezelő

erre irányuló kérelmére azonban a Hatóság honlapján - a kérelemnek megfelelően - az

értékelést vagy az értékelés összegző megállapításait közzéteszi.

(5) Az adatvédelmi audit a Hatóság e törvényben rögzített egyéb hatásköreinek

gyakorlását nem korlátozza.



152

37. Büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárás
kezdeményezése

70. § (1) Ha a Hatóság az eljárása során bűncselekmény elkövetésének alapos

gyanúját észleli, büntetőeljárást kezdeményez az annak megindítására jogosult

szervnél. Ha a Hatóság az eljárása során szabálysértés vagy fegyelmi vétség

elkövetésének alapos gyanúját észleli, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást

kezdeményez a szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervnél.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az eljárás megindításával kapcsolatos

álláspontjáról - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül, az

eljárás eredményéről pedig az annak befejezését követő harminc napon belül

tájékoztatja a Hatóságot.

38. Adatkezelés és titoktartás

71. § (1) A Hatóság eljárása során - az annak lefolytatásához szükséges mértékben és

ideig - kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak

és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással

összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében

szükséges.

(2) A Hatóság a vizsgálata során beszerzett adatokat hatósági eljárásában

felhasználhatja.

(3)121 A Hatóság az e törvényben meghatározott eljárásai során az alapvető jogok

biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) 23. § (1) bekezdés a)-f)

és i) pontjában, (2) bekezdésében, (3) bekezdés c)-f) pontjában, (4) bekezdés c)-g)

pontjában, valamint (5) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat az Ajbtv. 23. §

(7) bekezdésében meghatározottak szerint ismerheti meg.
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(3a)122 A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. § (3)

bekezdés e) pontjában, (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdés d) pontjában

meghatározott adatot, ha az az együttműködő személy személyes adatainak védelmével

kapcsolatban indult

a) vizsgálati eljárásban,

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban

szükséges.

(3b)123 A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. § (3)

bekezdés f) pontjában és (4) bekezdés g) pontjában meghatározott, a titkos

információgyűjtésre használt eszközöket és módszereket alkalmazó személyek

azonosítását lehetővé tevő adatot, ha az e személyek személyes adatainak védelmével

kapcsolatban indult

a) vizsgálati eljárásban,

b) adatvédelmi hatósági eljárásban vagy

c) titokfelügyeleti hatósági eljárásban

szükséges.

(3c)124 Ha a Hatóság által vizsgálni kívánt irat olyan adatot is tartalmaz, amelyet a

Hatóság csak a (3) bekezdés szerint ismerhet meg, az irat megismerését a meg nem

ismerhető adat felismerhetetlenné tételével kell a Hatóság részére lehetővé tenni.
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(4)125 A minősített adatot érintő adatkezeléssel kapcsolatos eljárása során a Hatóság

elnökhelyettese, vezetői munkakört betöltő köztisztviselője és vizsgálója - ha megfelelő

szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik - a minősített adatot a minősített

adat védelméről szóló törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is

megismerheti.

(5) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban,

valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve állt személyek - a

más szervezet számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve - e jogviszony

fennállása alatt, és annak megszűnését követően is kötelesek megőrizni a Hatóság

tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot,

minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött

titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt,

amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára

hozzáférhetővé tenni.

(6) Az (5) bekezdésben felsorolt személyek megőrzési kötelezettsége arra terjed ki,

hogy a feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt vagy

körülményt jogosulatlanul nem tehetik közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják

harmadik személy tudomására.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72. § (1)126 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) állapítsa meg a közérdekű adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,
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b)127 állapítsa meg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő költségtérítés

megállapítható mértékét és a 29. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt,

c) különös közzétételi listát állapíthasson meg,128

d) állapítsa meg az egységes közadatkereső rendszer és a központi jegyzék

adattartalmát, valamint az adatintegrációra vonatkozó szabályokat,

e)129 - a Hatóság véleményének kikérésével - állapítsa meg a nemzetbiztonsági

szolgálatok által közzéteendő adatok körét.

(2) Felhatalmazást kap

a) a feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy rendeletben az irányítása vagy

felügyelete alá tartozó szervekre nézve különös közzétételi listát állapíthasson meg,

b) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a

közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat,

c)130

(3)131 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Hatóság

véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a

kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért, az adatvédelmi nyilvántartásba

vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével,

kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat

rendeletben állapítsa meg.132

73. § (1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a

kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) Az 1-37. §, a 38. § (1)-(3) bekezdése, a 38. § (4) bekezdés a)-f) pontja, a 38. § (5)

bekezdése, a 39. §, a 41-68. §, a 70-72. §, a 75-77. § és a 79-88. §, valamint az 1. melléklet

2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 38. § (4) bekezdés g) és h) pontja, valamint a 69. § 2013. január 1-jén lép

hatályba.

73/A. §133 E törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi

XCI. törvénnyel megállapított 26. § (2) bekezdését és 30. § (7) bekezdését az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény módosításáról szóló 2013. évi XCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban

lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

74. § A Hatóság első elnökére a miniszterelnök 2011. november 15-éig tesz javaslatot

a köztársasági elnöknek. A Hatóság első elnökét a köztársasági elnök 2012. január 1-jei

hatállyal nevezi ki.

75. § (1) Az adatvédelmi biztoshoz 2012. január 1-je előtt érkezett beadvány alapján

folyamatban lévő ügyben az e törvényben foglaltak szerint a Hatóság jár el.

(2) Az adatvédelmi biztos feladatkörében 2012. január 1-jét megelőzően kezelt

adatokat 2012. január 1-jétől a Hatóság kezeli.

(3) A 2012. január 1-jét megelőzően megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba

2012. január 1-jét megelőzően be nem jelentett, az e törvény szerinti adatvédelmi

nyilvántartás hatálya alá eső adatkezelés nyilvántartásba vételét e törvény szabályai

szerint 2012. június 30-ig kérelmezni kell a Hatóságnál, ennek hiányában az

adatkezelés 2012. június 30-át követően nem folytatható. Nem folytatható az e
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bekezdés szerinti adatkezelés akkor sem, ha a nyilvántartásba vételére irányuló, 2011.

december 31-ét követően benyújtott kérelem alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt

elutasította.

76. § E törvény V. Fejezete az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül.

77. § Ez a törvény

a) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai

parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i

2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében

feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB

tanácsi kerethatározatnak

való megfelelést szolgálja.

78. § (1)-(2)134
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(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi

17. törvényerejű rendelet 9. § (7) bekezdésében a „származó” szövegrész helyébe a

„származó talált” szöveg lép.

(4) Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 25. § (3)

bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az SzVMt. 38. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamara)

„g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

törvénynek adatvédelmi szabályai megtartásával a természetes személy tagjairól

névjegyzéket, a vállalkozásokról nyilvántartást vezet a kamarai tagság vagy

nyilvántartási kötelezettség megszűnéséig vagy megszüntetéséig, és ezekről -

személyazonosításra alkalmatlan módon - statisztikai adatokat szolgáltat;””

(5) Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 41. § (3)

bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti)

„b) az SzVMt. 27. § (4) bekezdésében a „, gáz- és riasztófegyvert” szövegrész, 40. §

(2) bekezdésében az ,„ amely a tag kérelmére kétévenként meghosszabbítható”

szövegrész és 54. § (1) és (2) bekezdésében az ,„ időtartamra” szövegrész.”
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(6) Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 42. § j)

pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az SzVMt.)

„j) 26. § (1) bekezdés e) pontjában a „vagyonvédelmi biztonságtechnikai” szövegrész

helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi” szöveg, 28. § (2) bekezdés d) pontjában az

„elektronikus biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi”

szöveg és az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.)” szövegrész helyébe az „az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek”

szöveg, 32. § (5) bekezdésében a „biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az

„elektronikai vagyonvédelmi” szöveg, 74. § 7. pontjában az „olyan vagyonvédelmi célú

biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi” szöveg,”

(7) Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a

magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 42. § l)

pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az SzVMt.)

„l) 30. § (1) és (4) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében az „az Avtv.” szövegrészek

helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

törvény” szöveg, 63. § (4) bekezdésében az „az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.

(XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint minősülő jogosulatlan személy- és
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vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói” szövegrész helyébe az „a jogosulatlan

személy- és vagyonvédelmi” szöveg, 39. § (3) bekezdésében az „az igazolványa

bemutatásakor” szövegrész helyébe a „kamarai tagfelvételi kérelmében” szöveg,”

(8) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény az Európai Rendőrségi Hivatallal, a

személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel

és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2011. évi XXIV. törvény 23. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés c) pontja a következő

szöveggel lép hatályba:

(A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében)

„c) kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény

adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó szabályai megtartásával készíthet,

illetve használhat fel;”

(9) A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 15. § (3) bekezdése nem lép

hatályba.

79. § (1)-(4)135

(5)136

(6)-(11)137

80. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

törvény 51. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
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[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának

kötelezettsége nem áll fenn]

„n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósággal”

(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése

esetén.)

(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 157. §

(1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)

„r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósággal”

[szemben, ha az a)-j), n), és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli

megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási

szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal,

hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért

adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap

igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés

megjelölése is.]

(3) Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi

LVII. törvény 8. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Az európai parlamenti képviselő nem lehet továbbá)
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„m) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és

elnökhelyettese.”

(4) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. §

(3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]

„k) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósággal”

(szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei

szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

(5) A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 88. § (1) bekezdése a

következő q) ponttal és az azt követő záró szöveggel egészül ki:

(E törvény szerinti biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)

„q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósággal

szemben.”

(6) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 13. § (3) bekezdése a

következő h) ponttal egészül ki:

(Állami vagy közfeladata ellátásához)

„h) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke”
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[nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági tanúsítvány, valamint

titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül jogosultak a feladat- és

hatáskörükbe tartozó minősített adatra vonatkozó - a 18. § (2) bekezdés a), illetve b)

pontjában meghatározott - rendelkezési jogosultságok gyakorlására.]

81. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/H. §-ában az „a

nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi biztos, illetve

az általuk meghatalmazott személy” szövegrész helyébe az „a nyilvántartó szerv

szakmai felügyeletét ellátó miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy,

valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,

elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:

Ktv.) 1. § (2) bekezdésében az „Alkotmánybíróság Hivatala” szövegrészek helyébe az

„Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság” szöveg lép.

(3) A Ktv. 44. § (1) bekezdésében az „a Gazdasági Versenyhivatalnál” szövegrész

helyébe az „a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál” szöveg lép.

(4) A Ktv. 63. § (1) bekezdés i) pontjában az „az adatvédelmi biztos” szövegrész

helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(5) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében az „az

adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság elnöke” szöveg, 19. § (3) bekezdésében az „az
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adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(6)138 A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében az „az Avtv.-ben”

szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló törvényben” szöveg, 19. §-ában az „az Avtv.” szövegrész

helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

törvény” szöveg, 19. §-ában az „az adatvédelmi biztosnak” szövegrész helyébe az „a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak” szöveg lép.

(7) A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 27/F. §-ában az „a

szabálysértési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi

biztos, illetve az általuk meghatalmazott személy” szövegrész helyébe az „a

szabálysértési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, illetve az általa

meghatalmazott személy, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság elnöke, elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.

(8) A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni

fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi

LXXV. törvény 4/G. § (2) bekezdés b) pontjában az „az adatvédelmi biztos az

adatvédelmi eljárás során” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(9) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 32. § (4)

és (7) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 32. § (8) bekezdésében az „Az
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adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(10) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003.

évi CXXX. törvény 75/O. §-ában „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(11) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény 164. § (5) bekezdésében és 174. § (3) bekezdés a) pontjában az „az

adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(12) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 85. § (3) bekezdésében az „az adatvédelmi

biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság” szöveg lép.

(13) A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról

szóló 2007. évi CI. törvény 6. §-ában az „az adatvédelmi biztos a személyes adatok

védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatározott

eljárásban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság” szöveg lép.

(14) A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és

információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 18. § (6) bekezdésében és 20. § (2)

bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 20. § (1) bekezdésében az „a

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben
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foglaltak alapján az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi

és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(15) A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai

által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a

bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII.

törvény 88. § (2) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű

adatok nyilvánosságáról szóló törvény, továbbá személyes adatok kezelésére vonatkozó

törvényi rendelkezés betartásának ellenőrzésére vonatkozó jogkörében eljáró

adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a személyes adatok kezelésére vonatkozó

törvényi rendelkezések betartásának ellenőrzésére vonatkozó jogkörében eljáró

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 91/A. § (2)

bekezdésében az „az adatvédelmi biztossal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal” szöveg, 91/A. § (3) bekezdésében az

„Az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(16) Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási

adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai

Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló

megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

módosításáról szóló 2009. évi CIV. törvény 7. § (8) bekezdésében a „valamint - a

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

LXIII. törvényben biztosított hatáskörében - az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe

a „valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

törvényben biztosított hatáskörében - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság” szöveg lép.



167

(17) A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 6. § (8) bekezdésében

az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdés r) pontjában az „az

adatvédelmi biztossal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósággal” szöveg lép.

(18) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 76. § (1)

bekezdés j) pontjában az „az adatvédelmi biztos és az általa felhatalmazott

munkatársa” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság elnöke, elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.

(19) A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december

9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ

kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi LVI. törvény 7. § (5) bekezdésében a

„felügyeletet - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvényben biztosított hatáskörében - az adatvédelmi biztos”

szövegrész helyébe a „felügyeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság” szöveg lép.

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv
hivatalos neve, székhelye, postai
címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme, honlapja,
ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

2. A közfeladatot ellátó szerv
szervezeti felépítése szervezeti

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő
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egységek megjelölésével, az egyes
szervezeti egységek feladatai

3.

A közfeladatot ellátó szerv
vezetőinek és az egyes szervezeti
egységek vezetőinek neve,
beosztása, elérhetősége (telefon-
és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

4.

A szervezeten belül illetékes
ügyfélkapcsolati vezető neve,
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma, elektronikus
levélcíme) és az ügyfélfogadási
rend

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

5.
Testületi szerv esetén a testület
létszáma, összetétele, tagjainak
neve, beosztása, elérhetősége

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

6.

A közfeladatot ellátó szerv
irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és 1. pontban
meghatározott adatai

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv
többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó
szervezet neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének
neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

8.

A közfeladatot ellátó szerv által
alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetősége (postai
címe, telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme), alapító
okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

9.

A közfeladatot ellátó szerv által
alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet
alapító jogszabály megjelölése,
illetve az azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának
elérhetősége, működési
engedélye

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

10.

A közfeladatot ellátó szerv által
alapított lapok neve, a
szerkesztőség és kiadó neve és
címe, valamint a főszerkesztő
neve

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

11.
A közfeladatot ellátó szerv
felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntései

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával
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tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést gyakorló szervnek az
1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Frissítés Megőrzés

1.

A közfeladatot ellátó szerv
feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy
ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

2.151

Az országos illetékességű szervek,
valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal esetében a
közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló
tájékoztató magyar és angol
nyelven

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

3. A helyi önkormányzat önként
vállalt feladatai Negyedévente

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

4.

Államigazgatási, önkormányzati,
és egyéb hatósági ügyekben
ügyfajtánként és
eljárástípusonként a hatáskörrel
rendelkező szerv megnevezése,
hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen
eljáró szerv megnevezése,
illetékességi területe, az
ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok,
eljárási illetékek (igazgatási
szolgáltatási díjak)
meghatározása, alapvető eljárási
szabályok, az eljárást megindító
irat benyújtásának módja (helye,
ideje), ügyfélfogadás ideje, az
ügyintézés határideje (elintézési,
fellebbezési határidő), az ügyek
intézését segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó
tájékoztatás és az ügyintézéshez
használt letölthető
formanyomtatványok, az igénybe
vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás, az
ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke,

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő
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tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő
kötelezettségekről

5.

A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a
közszolgáltatások
igénybevételének rendje, a
közszolgáltatásért fizetendő díj
mértéke, az abból adott
kedvezmények

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

6.

A közfeladatot ellátó szerv által
fenntartott adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró adatai (név,
formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az
érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltendő kérdőív), az
adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentendő nyilvántartásoknak
az e törvény szerinti azonosító
adatai; a közfeladatot ellátó szerv
által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái, a
hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

7.

A közfeladatot ellátó szerv
nyilvános kiadványainak címe,
témája, a hozzáférés módja, a
kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke

Negyedévente
Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

8.

A testületi szerv döntései
előkészítésének rendje, az
állampolgári közreműködés
(véleményezés) módja, eljárási
szabályai, a testületi szerv
üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve
összefoglalói; a testületi szerv
szavazásának adatai, ha ezt
jogszabály nem korlátozza

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

9.

A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és
kapcsolódó dokumentumok; a
helyi önkormányzat képviselő-
testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a
benyújtás időpontjától

Törvény eltérő
rendelkezése
hiányában a
benyújtás
időpontját
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

10.
A közfeladatot ellátó szerv által
közzétett hirdetmények,
közlemények

Folyamatosan
Legalább 1 évig
archívumban
tartásával
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11.
A közfeladatot ellátó szerv által
kiírt pályázatok szakmai leírása,
azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan
Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

12.

A közfeladatot ellátó szervnél
végzett alaptevékenységgel
kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános
megállapításai

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

13.

A közérdekű adatok
megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes
szervezeti egység neve,
elérhetősége, s ahol kijelölésre
kerül, az adatvédelmi felelős,
vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve

Negyedévente Az előző állapot
törlendő

14.

A közfeladatot ellátó szerv
tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli
változásuk

Negyedévente
Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

15.

A közérdekű adatokkal
kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai

Negyedévente
Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

16.

Azon közérdekű adatok
hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik
szerződő fél

Negyedévente
Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

17.

A közfeladatot ellátó szerv
kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

18.
A közfeladatot ellátó szervre
vonatkozó különös és egyedi
közzétételi lista

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

19.152

A közfeladatot ellátó szerv
kezelésében levő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára
elérhető közadatok listája,
valamint azok rendelkezésre álló
formátuma

A változásokat
követő 15 napon
belül

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

20.153

a 19. sor szerinti közadatok
újrahasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek
elektronikusan szerkeszthető
változata

A változásokat
követő 15 napon
belül

Az előző állapot
törlendő

21.154

A 19. sor szerinti közadatok
újrahasznosítás céljából történő
rendelkezésre bocsátásért
fizetendő díjak általános jegyzéke

A változásokat
követő 15 napon
belül

Az előző állapot
törlendő

22.155
A közadatok újrahasznosításáról
szóló törvény szerinti jogorvoslati
tájékoztatás

A változásokat
követő 15 napon
belül

Az előző állapot
törlendő
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23.156

A közfeladatot ellátó szerv által
megkötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot
biztosító megállapodások
szerződő feleinek megjelölése, a
kizárólagosság időtartamának,
tárgyának, valamint a
megállapodás egyéb lényeges
elemeinek megjelölése

A változásokat
követő 15 napon
belül

Az előző állapot
törlendő

III. Gazdálkodási adatok
Adat Frissítés Megőrzés

l.157

A közfeladatot ellátó szerv éves
költségvetése, számviteli törvény
szerint beszámolója vagy éves
költségvetés beszámolója

A változásokat
követően azonnal

A közzétételt
követő 10 évig

2.

A közfeladatot ellátó szervnél
foglalkoztatottak létszámára és
személyi juttatásaira vonatkozó
összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető
tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint
költségtérítése, az egyéb
alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke
összesítve

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább 1
évig archívumban
tartásával

3.158

A közfeladatot ellátó szerv által
nyújtott, az államháztartásról
szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a
támogatás céljára, összegére,
továbbá a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó
adatok, kivéve, ha a közzététel
előtt a költségvetési támogatást
visszavonják vagy arról a
kedvezményezett lemond

A döntés
meghozatalát
követő hatvanadik
napig

A közzétételt
követő 5 évig

4.159

Az államháztartás pénzeszközei
felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot elérő
vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás
megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon
vagy vagyoni értékű jog
átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések
megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a
szerződés értéke, határozott időre

A döntés
meghozatalát
követő hatvanadik
napig

A közzétételt
követő 5 évig
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kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett
adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve
honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggő beszerzések adatai, és
a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a
szerződés tárgyáért kikötött -
általános forgalmi adó nélkül
számított - ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti
értéke közül a magasabb összeget
kell figyelembe venni. Az
időszakonként visszatérő - egy
évnél hosszabb időtartamra
kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre
számított összegét kell alapul
venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések
értékét egybe kell számítani

5.

A koncesszióról szóló törvényben
meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók
adatai, az elbírálásról készített
emlékeztetők, pályázat
eredménye)

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább 1
évig archívumban
tartásával

6.160

A közfeladatot ellátó szerv által
nem alapfeladatai ellátására (így
különösen egyesület
támogatására, foglalkoztatottai
szakmai és munkavállalói érdek-
képviseleti szervei számára,
foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és
sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására,
alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő
kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön
jogszabályban
meghatározott
ideig, de legalább 1
évig archívumban
tartásával

7.
Az Európai Unió támogatásával
megvalósuló fejlesztések leírása,
az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente
Legalább 1 évig
archívumban
tartásával

8.

Közbeszerzési információk (éves
terv, összegzés az ajánlatok
elbírálásáról, a megkötött
szerződésekről)

Negyedévente
Legalább 1 évig
archívumban
tartásával
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