
2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az 

alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, 

az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: 
 

A Hatóság hatósági eljárást indíthat, ha a személyes adatok védelméhez való jog 

érvényesülése érdekében ez szükséges.  

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 az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen 

alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, 

illetve befejezéséről értesíteni kell. 

 

A Hatóság különösen akkor indít adatvédelmi hatósági eljárást, ha valószínűsíthető a 

személyes adatok jogellenes kezelése, és ez személyek széles körét érinti, különleges 

adatokat érint, vagy nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő. 

 

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság 

a) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését, 

b) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy 

megsemmisítését, 

c) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását, 

d) megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását, 

e) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, 

valamint 

f) bírságot szabhat ki. 

 

A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével 

történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekeinek, illetve nagyobb számú 

érintett e törvény szerinti jogainak védelme megköveteli.  

 

A kiszabható bírság mértéke százezertől tízmillió forintig terjedhet. 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. 

 

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. 

 

A Hatóság a vizsgálata során beszerzett adatokat a hatósági eljárásában felhasználhatja. 

Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap. 

A Hatóság eljárása illetékmentes. 

 


