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Tisztelt […]! 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton 
küldött levelében azzal kapcsolatban kér tájékoztatást, hogy „a GDPR-nek történő 
megfelelés hazai rendelkezése hol található meg”. 
 
Tájékoztatom, hogy az uniós adatvédelmi reform alapvető jelentőségű szabályait 
tartalmazó GDPR (általános adatvédelmi rendelet) a hatálya alá tartozó adatkezelési 
jogviszonyokra közvetlenül alkalmazandóvá válik majd a magyar jogban, így az 
adatkezelőket érintő kötelezettségek elsősorban e rendeletből ismerhetők meg. 
 
A rendelet szabályainak értelmezéséhez hasznos segítséget jelentenek az 
Adatvédelmi Irányelv 29. cikke alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport 
iránymutatásai, amelyek elérhetők – jórészt magyarul is – a Hatóság honlapjáról 
(http://www.naih.hu/29-es-munkacsoport-iranymutatasai.html). Ezen kívül 
feltehetőleg érdemes áttekinteni az Európai Bizottság felkészítő anyagait is ezeken a 
hivatkozási címeken: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_hu.htm és  
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-
protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library. 
 
Ezen túlmenően megjegyzem, hogy a GDPR-hoz kapcsolódóan a honlapunkon 
megtalálhatók az e tárgyban született egyedi ügyben nyújtott állásfoglalásaink is, 
amelyeket folyamatosan bővítünk, és a témában készült egy összefoglaló anyag is, 
amely elérhető innen: https://www.naih.hu/felkeszueles-az-adatvedelmi-rendelet-
alkalmazasara.html. Tájékoztatom, hogy a Hatóságnál folyamatban van továbbá egy 
olyan uniós pályázat előkészítése, amely kifejezetten arra irányul, hogy hogyan 
segítsük az új szabályokra való felkészülést, így is erősítve az adatkezelők, 
adatvédelmi tisztviselők és érintettek adatvédelmi tudatosságát. Az erről szóló 
közlemény letölthető innen: https://www.naih.hu/files/2017-11-27-STAR_Projekt.pdf. 
Kérem, szíveskedjék figyelembe venni, hogy ez a projekt jelenleg előkészítés alatt 
áll, így a részleteket illetően további tájékoztatást még nem áll módomban nyújtani, 
az ezzel kapcsolatos anyagokat azonban a közeljövőben szintén folyamatosan 
közzétesszük és frissítjük a honlapunkon, hogy a szükséges információk mindenki 
számára elérhetők legyenek. 
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Csupán a teljesség érdekében megjegyzem, hogy a GDPR – ugyan elsősorban 
eljárásjogi szempontból és az intézményi feltételek kialakítása okán – a magyar 
törvényi szabályozásban (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) is módosítást tesz 
szükségessé, az alapvető szabályokhoz a kiindulópontot maga a GDPR jelenti. Ha a 
rendelet valamelyik rendelkezésével kapcsolatban bizonytalanság, esetleg 
értelmezési nehézség merülne fel, úgy kérem, hogy a továbbiakban is forduljon 
bizalommal a Hatósághoz. 
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