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Tisztelt […]! 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) 
elektronikus úton küldött levelében az iránt érdeklődik, hogy az Európai Unió új általános 
adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR) bevezetésével kapcsolatosan várhatóak-e még 
jogszabályváltozások, egyértelműsítések. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. 
 
Mint ahogy az bizonyára Ön előtt is ismert, a GDPR az Európai Unió valamennyi tagállamában 
kötelezően alkalmazandó szabályozást tartalmaz. Az új uniós adatvédelmi szabályozás – amely 
egyébként nem csupán az említett GDPR-ból áll – a hazai jogban is jogszabály-módosításokat tett 
szükségessé. A kérdésére válaszolva tehát: igen, a GDPR tekintetében is várhatók magyar 
jogszabályok. Az Infotv. módosításáról szóló tervezet – amely a GDPR vonatkozásában 
elsősorban az intézményi feltételek kialakítását és az eljárási szabályok megalkotását jelenti – már 
elkészült, és az várhatóan hamarosan benyújtásra kerül az Országgyűlés elé. Az Infotv. tehát 
hatályban marad, de a tartalma változik, és a GDPR szabályaival együtt kell majd alkalmazni.  
 
E mellett számítani lehet rá, hogy a GDPR-ral való összhang megteremtése érdekében egyéb, 
adatkezelési rendelkezést tartalmazó (szektorális) törvények is módosításra kerülnek; tudomásunk 
szerint az ezzel kapcsolatos jogszabály-előkészítő munka folyamatban van az adott szakterület 
ágazati felügyeletéért felelős szakminisztériumban. 
 
Kiemelendő, hogy a GDPR rendelkezéseitől csak akkor van lehetősége eltérni a tagállami 
jogalkotónak, ha azt a GDPR kifejezetten megengedi. A GDPR ilyen felhatalmazást tartalmaz 
például a különleges adatok kezelésére vonatkozó, a foglalkoztatással összefüggő, vagy az 
egyházi adatkezelések nemzeti szabályozása esetén. A módosítási igénnyel érintett hazai 
jogszabályok körének beazonosításához tehát elsősorban maga a rendelet jelenti a kiindulópontot. 
 
Tudomásunk szerint az Infotv. és a kapcsolódó ágazati törvények módosításáról szóló javaslatok 
még az idei év tavaszán az Országgyűlés elé kerülhetnek megfelelő időben ahhoz, hogy azokról 
még a GDPR kötelező alkalmazását megelőzően lehessen szavazni. Ez alapján az adatkezelők és 
adatfeldolgozók számára is egyértelmű szabályozás áll majd rendelkezésre annak eldöntéséhez, 
hogy milyen rendelkezéseknek kell majd megfelelniük. 
 
Szeretném figyelmébe ajánlani, hogy bár - ahogyan levelében említésre került - GDPR 
előírásainak jogalkalmazói gyakorlata még valóban hiányzik, de a GDPR rendelkezéseinek 
végrehajtásához, az arra történő felkészüléshez kíván segítséget nyújtani az Adatvédelmi Irányelv 
29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport különböző iránymutatások kiadásával.  
Ezek az alábbi linken érhetők el: https://naih.hu/29-es-munkacsoport-iranymutatasai.html 



 

  

 
Felhívom a figyelmét továbbá arra, hogy az adatvédelmi jogszabályok előkészítésére 
Hatóságunknak nincs hatásköre, a Hatóság a jogalkotási eljárásban véleményezőként vesz részt, 
így a szabályozási tervek alakulásáról nem áll módunkban álláspontot kialakítani.  
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