
 

Budapest látta vendégül az európai adatvédelmi hatóságokat 

 

Múlt héten tartották éves konferenciájukat az európai adatvédelmi hatóságok, amelynek ezúttal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság volt a házigazdája. A Konferencia két 

témában is nyilatkozatot fogadott el: az európai adatvédelmi együttműködés új kereteiről, így a 

két év múlva hatályba lépő új adatvédelmi rendeletről, valamint a külföldre irányuló 

adattovábbításokról. Zárszavában Péterfalvi Attila elnök megfordította a pódiumon elhelyezett 

homokórát, jelezve: a hatóságoknak sok feladata van a hatályba lépésig hátralévő időben.  

1991 óta gyűlnek össze az európai adatvédelmi hatóságok az aktuális szakmai kérdések 

megvitatására. 2006 után ismét Budapest adott otthont a rangos konferenciának, amelynek 

tanácskozását az Új Városházán tartották.  

A Konferencia több témát is részletesen feldolgozott. A személyes adatok védelmének, valamint 

tágabban a magánszféra védelmének minden országot érintő kérdésköre a nemzetbiztonsági 

szolgálatok hozzáférése az adatokhoz. Magyar és külföldi előadók vitatták meg az aktuális kérdéseket 

megoldási javaslatokat is felvetve. Fontos egyrészt, hogy a szolgálatok hozzáférhessenek a 

munkájukhoz szükséges adatokhoz, de ennek során a magánszférába aránytalanul ne pillanthassanak 

be.  

Az Európai Unió idén új adatvédelmi rendelkezéseket fogadott el, amelyek alapjaiban fogják 

megváltoztatni a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. A szabályok közvetlenül 

alkalmazandók lesznek minden tagállamban, és a hatóságok szükségszerűen szorosabb 

együttműködésben látják majd el tevékenységüket. A felkészülésre két év áll rendelkezésre. A 

hatóságoknak nem csupán azt kell szem előtt tartaniuk, hogy ők maguk felkészülten várják 2018. 

május 25-ét, amikor az új uniós rendelet és irányelv alkalmazandóvá válik, hanem az érdeklődő 

szakmai közvéleménynek is válaszokat kell adni a felmerülő számos kérdésre. Az Európa Tanács 

adatvédelmi egyezménye szintén felülvizsgálat alatt áll, amelynek során modernizálják az 1981-ben 

elfogadott dokumentumot.  

Az új adatvédelmi keretekről szóló nyilatkozat hangsúlyozza a hatóságok felkészülésének fontosságát, 

amelynek során saját kormányzataik segítsége is fontos. Az új adatvédelmi szabályok alkalmazása 

nagyobb mozgásteret kíván meg mind a foglalkoztatott szakértők száma, mind pedig a rendelkezésre 

álló költségvetés terén. Az Európai Unió és az Európa Tanács új dokumentumai Európa-szerte 

magasabb szintű védelmet kínálnak a polgárok számára, ezzel a lehetőséggel élni kell a megerősített 

hatóságok tevékenysége révén. A hatóságok készülnek erre a szerepre, a szükséges források 

előteremtése érdekében pedig tárgyalnak a költségvetésért felelős tagállami szervekkel.  

A külföldre irányuló adattovábbítások témájában elfogadott nyilatkozat megerősíti az Európai Unió 

és az Európa Tanács azon törekvését, hogy az európai polgárok számára akkor is az Európában 

biztosított védelmet nyújtsák, ha az adatokat más kontinensre továbbítják. A külföldre irányuló 

adattovábbítások nem adhatnak kibúvót az európai védelmi szint lerontására.  

A Hatóság elnöke rendkívül sikeresnek értékeli a Konferenciát, amely nem csak szakmai téren volt 

hasznos, hanem a magyar hatóság aktív szerepét is mutatja az európai szereplők között. A pergő 

homokóra jelzi: a hatóságok tudatában vannak a rájuk háruló feladatoknak, és a jövő évi ciprusi 

konferencián folytatják a konzultációkat, amely az éves konferenciák között egyébként is folyamatos 

több különböző fórumon.  


