
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

közleménye 
 

 a www.blikk.hu portálon megjelent „Évek óta HIV-fertőzött a magyar sztárénekesnő” cikkel 
kapcsolatban 

 
 

2016. február 2-án a www.blikk.hu portálon „Évek óta HIV-fertőzött a magyar sztárénekesnő” 
cikk jelent meg, amelyben arról írnak, hogy egy kórházi alkalmazott a Blikk nevű sajtóorgánum 
tudomására hozta, hogy egy ismert haza művész évek óta HIV-fertőzött. A Blikk ugyan a 
művész kilétét az eddigi újságcikkekben nem fedte fel, azonban a cikk megjelenése óta naponta 
több információt tesznek közzé vele kapcsolatban, manipulatív szövegezéssel fokozva a 
kíváncsiságot és gerjesztve a közérdeklődést a téma iránt. A példányszám, az olvasottság 
növelésére való törekvés azonban nem indokolhatja a magánszféra védelmének figyelmen kívül 
hagyását.  
 
Az egészségügyi alkalmazottak felelősséggel tartoznak az általuk kezelt adatokért a titoktartási 
kötelezettségük keretén belül, és a sajtószervek is felelősek a nyilvánossá tett információkért. 
A HIV-fertőzöttség olyan szenzitív, különleges adat, amelynek nyilvánosságra hozatalához 
jogszabályi felhatalmazás hiányában csak az érintett írásbeli hozzájárulása jelentheti a 
megfelelő jogalapot, akkor is, ha ismert személyről van szó. Az ismert személy, „celeb” nem 
jogi kategória, és e tény önmagában nem indokol szélesebb körű nyilvánosságot, különösen 
nem érzékeny információknak – pl. egészségi állapot, droghasználat, szexuális identitás - az 
internet nyilvánosságán keresztüli közzétételével.  
 
A hatályos magyar szabályok szerint - és az Európai Unió adatvédelmi munkacsoportjának 
véleménye alapján is – adatkezelésnek tekintendő egy magánszemély valamilyen információval 
való összefüggésbe hozása, még akkor is, ha kiderül, hogy az adat nem valós. A személyére 
vonatkozó adatával mindenki maga rendelkezik, önmaga hozza meg önkéntesen a döntését. 
Azonban ha ezzel kapcsolatban nyomás alá helyezik, pressziót gyakorolnak rá („valljon színt”), 
a sajtóban megjelenő cikkekkel kényszerítik kiléte felfedésére, ez nem tekinthető önkéntesnek, 
vagyis személyének megnevezéséhez semmiképpen sem lesz megfelelő jogalap illetve 
adatkezelési felhatalmazás.  
 
A NAIH elnökeként nyomatékosan felhívom mindenki figyelmét, aki az üggyel kapcsolatban 
információval rendelkezik, adatot kezel, hogy amennyiben a nyilvánosság számára kiderül 
illetve közzétételre kerül a cikk szerinti sztárénekesnő neve, adatvédelmi hatósági eljárást fogok 
indítani, továbbá büntetőeljárást fogok kezdeményezni.  
 
Hangsúlyozom, hogy e közleménynek nincs köze a média függetlenségének témájához, és nem 
kívánja korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát. A szólásszabadságnak maguk a 
személyiségi jogok jelentik a korlátait. Kiemelten felhívom a Blikk szerkesztőségének 
figyelmét a személyes adatok védelméhez való jog tiszteletben tartására.  
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