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Megkaptam soron kívüli levelét, melyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH) megkeresésére válaszul tájékoztatást adott a Magyar Szocialista Párt 
(MSZP), mint adatkezelő által 2012-ben és 2013-ban végzett adatgyűjtésről, valamint 
megküldte a kért iratmásolatokat. 
 
A levelében foglaltak alapján megállapítottam, hogy az MSZP „Olcsóbb megélhetést!” 
elnevezésű 2013-as adatgyűjtése az adórendszerrel kapcsolatos vélemények gyűjtésével, 
beleérthető abba az adatkezelési célba, amelyre a 2012-es, „Kiszámítható, méltányos 
adórendszert a FIDESZ pénzbehajtásával szemben!” elnevezésű adatgyűjtés irányult, és 
a NAIH 2012. május 23-án a 40794. számon adatvédelmi nyilvántartásba vett. A 40794 
számú adatkezelés nyilvántartásba vételi kérelmét, valamint a 2013-as adatgyűjtés 
aláírásgyűjtő ívét, valamint az ahhoz tartozó adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat 
szövegét összevetve megállapítottam továbbá, hogy mindkét adatgyűjtés esetén azonos 
az érintettek köre (országos adatgyűjtés), a kezelt adatok köre, az adatgyűjtés módja, 
valamint az adatok törlésének feltételei. A 2013-as adatgyűjtés esetében az adatkezelési 
hozzájárulási nyilatkozat tartalmazza a 40794-es nyilvántartási számot, valamint az ahhoz 
tartozó adatkezelés megnevezését („Kiszámítható, méltányos adórendszert a FIDESZ 
pénzbehajtásával szemben!”). 
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Mivel az egyazon adatkezelő által azonos céllal végzett, azonos érintetti körre és 
adatkörre vonatkozó adatgyűjtések egyazon adatkezelés keretein belül maradnak, ezért a 
2013-as adatgyűjtés külön adatkezelésként történő nyilvántartásba vétele nem szükséges. 
Az adatkezelő így jogszerűen tüntette fel a 2013-as adatgyűjtés aláírásgyűjtő ívén a 2012-
ben kiadott 40794 nyilvántartási számot. 
 
 
Az iratokat áttanulmányozva ugyanakkor a következő hiányosságok állapíthatók meg: 
 
 

- A 2012. május 18-án kelt adatkezelés nyilvántartásba vételi kérelem az 
aláírásgyűjtés céljának meghatározásánál (1.8.1. pont) utal az aláírásgyűjtésre, 
azonban a kezelt adatok fajtái felsorolásánál (3.1. pont) az aláírás adatfajtaként 
nem szerepel. 
 
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése értelmében az érintettel az adatkezelés 
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy 
kötelező. „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, […] illetve 
arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az 
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is” [Infotv. 
20. § (2) bekezdés]. Az aláírásgyűjtő ívhez tartozó tájékoztatás a jogorvoslati 
lehetőségek ismertetésére nem terjed ki, így az jelen formájában hiányos. 
 
 
- Az aláírásgyűjtő íven található adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, amely 
eligazítással szolgál az érintettek számára az adatkezelés céljáról, általánosságban 
utal arra, hogy a megadott adatok a kampány során felhasználhatók, azonban nem 
konkretizálja ennek mikéntjét. Ez azért lényeges, mert ezáltal az érintettek nem 
kapnak tájékoztatást arról, hogy az aláírásgyűjtés keretében megadott adataikat 
felhasználják-e petíció benyújtásához. Meglehet, hogy sokan abban a hiszemben 
adták meg az aláírásukat, hogy az adatgyűjtés petícióhoz kapcsolódik. Ezzel 
kapcsolatban felhívom a figyelmet arra, hogy az Infotv. 4. § (1) bekezdésében 
foglalt célhoz kötöttség elvéből következően az adatkezelés célját előre és 
pontosan kell meghatározni. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy az érintettek megfelelő 
módon élhessenek az információs önrendelkezési jogukkal. 

 
 
Az ismertetett hiányosságok kiküszöbölése érdekében felszólítom az adatkezelőt arra, 
hogy 
 

1. a 40794-es nyilvántartási számú adatkezelésre vonatkozóan pótlólag kérelmezze 
a kezelt személyes adatok között az aláírás adat nyilvántartásba vételét, 
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2. az aláírásgyűjtő ívhez tartozó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
kiegészítésével tájékoztassa az érintetteket az adatok felhasználásáról, valamint az 
adatkezeléssel kapcsolatban a jogorvoslati lehetőségeikről. Gondoskodjon továbbá 
arról, hogy a tájékoztatás azokhoz is eljusson, akik már aláírták az aláírásgyűjtő 
ívet. 

 
Felhívom a figyelmet arra, hogy az aláírásgyűjtés során megadott adatok csak a 
„Kiszámítható, méltányos adórendszert a FIDESZ pénzbehajtásával szemben!” kampány 
keretén belül kezelhetők, tehát nem tekinthető általános szimpatizánsi adatbázisnak és az 
érintett hozzájárulásának hiányában harmadik személyhez nem továbbíthatók, illetve más 
adatokkal nem kapcsolhatók össze. 
 
Kérem Pártigazgató Urat, hogy az adatkezelő álláspontjáról, valamint intézkedéséről 
tájékoztatni szíveskedjék. 
 
 
 
Budapest, 2013. június  „                   „. 
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