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Naih_Ügyfélszolgálat

Feladó: Sziklay Júlia <sziklay.julia@naih.hu>
Küldve: 2016. július 13. 14:26
Címzett: jogharm@im.gov.hu
Másolatot kap: 'Naih_Ügyfélszolgálat'; biro.janos@naih.hu
Tárgy: FW: a 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2016/679 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslatának véleményezése

Ügyszám:NAIH/2016/4404-2/J 
Hiv.sz.: XX-EUJFO/1050/3/2016 
 
Dr. Sebestyén Erika 
IM Európai Uniós Jogi Főosztály 
                                                                           
Tisztelt Sebestyén Erika Asszony! 
A 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
jogharmonizációs javaslatának véleményezésére való felkérést sajnos csak most kaptuk kézhez, ezért soron kívül és 
Dr. Péterfalvi elnök úr távollétében szakértői véleményként az alábbiakról tájékoztatom: 
 
- A kísérő levél az uniós jogi aktusokra vonatkozó jogharmonizációs javaslatokra hivatkozik, ugyanakkor a 
mellékletek között kizárólag egy jogharmonizációs javaslat található.  
- A javaslattal egyetértünk és megjegyezzük, hogy a NAIH által a Bűnügyi Irányelvről készített belső 
munkaanyagban pontról-pontra haladva már körvonalazódnak azok a kérdések, ahol elsősorban az Infotörvény, de 
ezen kívül a magyar büntető anyagi és eljárási szabályok harmonizációjára is szükség lesz (új definíciók, fogalmak, 
más adatkezelési jogalap-rendszer, új feladatok és hatáskörök stb. okán). Információink szerint mind az  Általános 
Adatvédelmi Rendelettel, mind a Bűnügyi Irányelvvel kapcsolatos konkrét javaslatokat a NAIH és az IM egy közös 
munkacsoport keretében fogja a jövőben megtárgyalni. 
 
Üdvözlettel: 
Sziklay Júlia 
 
dr. Julia Sziklay PhD. 
Head of Department 
International Affairs and Public Relations Department 
National Authority for Data Protection and Freedom of Information 
Address: H-1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postal address: H-1530 Budapest, Pf.: 5. 
Tel: +36-1/391-1406 
Fax: +36-1/3911410 
Email:sziklay.julia@naih.hu 
web address: www.naih.hu 
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Kedves Gabriella! 
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A tárgybeli jogharmonizációs javaslatokkal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy lesz-e 
észrevételük, illetve mikorra várhatjuk a választ. 
 
Előre is köszönöm a segítségét! 
 
Üdvözlettel: 
 
Sebestyén Erika 
 
dr. Sebestyén Erika 
jogi szakreferens 
 
Igazságügyi Minisztérium 
Európai Uniós Jogi Főosztály 
1055 Budapest, Kossuth tér 4. 
tel: +36 (1) 795-2052 
e-mail: erika.sebestyen@im.gov.hu 
 
 
-----Original Message----- 
From: Kádár Tünde 
Sent: Tuesday, June 07, 2016 12:22 PM 
To: peterfalvi.attila@naih.hu 
Cc: del.gabriella@naih.hu; Wagner Zsófia dr.; Czombos Tamás dr.; Orosz Flóra dr.; Fehér 
Miklós Zoltán Dr.; Galambos Gábor dr.; Sebestyén Edit Erika dr. 
Subject: a 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet jogharmonizációs javaslatának véleményezése 
 
Tisztelt Elnök Úr! 
 
Dr. Berke Barna államtitkár úr megbízásából - kizárólag elektronikusan - csatoltan küldöm 
tárgybeli levelünket a hozzá kapcsolódó mellékletekkel. 
 
Tisztelettel: 
Európai Uniós Jogi Főosztály Titkársága 
Igazságügyi Minisztérium 
 
Tel.: 795-6267 
Fax: 795-0512 
e-mail: eujfo@im.gov.hu 
 
________________________________ 
 
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános 
közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak 
használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-
ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt 
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az 
üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended 
solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to 
receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and 
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delete this message and any attachment from your system. Please note that any 
dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in 
and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by 
the sender is unauthorised and strictly prohibited. 


