2.1.2 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről
szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:
2012 január elsején létrejött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH). A független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság feladata a személyes
adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény értelmében a NAIH a korábbi adatvédelmi feladatkörökön túlmenően a
bírságolási jogot is magába foglaló hatósági jogkörrel is rendelkezik. Az új hatóság
létrehozása az Alaptörvényben rögzített szervezeti változások sorába illeszkedik.
A jogalkotó a független működés számos garanciáját építette be a törvénybe, ezáltal
Magyarország maradéktalanul eleget tesz az e téren kötelező uniós előírásoknak. 2012
január 1-től a NAIH képviseli Magyarországot az adatvédelem területén működő uniós
testületekben és munkacsoportokban.
A Hatóság hasznosítani kívánja az ombudsmani időszak során szerzett
tapasztalatokat. Az adatvédelem és az információszabadság terén az esetleges
jogsértések esetében a NAIH jár el a jövőben. Az új Hatóság számít minden állami és
nem állami szereplő együttműködésére a NAIH-ra váró feladatok elősegítésében.
Dr. Péterfalvi Attila
elnök
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Welcome to the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of
Information
Who we are
The Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information is
responsible for supervising and defending the right to the protection of personal data and to
freedom of information in Hungary. Our responsibilities extend to cover both the state and
private sectors.
The National Authority for Data Protection and Freedom of Information is regulated by Act
CXII of 2011, on Informational Self-determination and Freedom of Information, which was
endorsed by the National Assembly on 11 July 2011. The Act is comprehensive in scope,
and concerns all data control and data processing activities undertaken in Hungary. The Act
defines these activities as those which relate to the data of a natural person, as well as data
in the public interest and data made public on the grounds of being in the public interest.
What we do
Compared to the former system, the new regulations confer the Authority with broader
competency to pursue violations of both informational rights. In particular:
•

Anyone is entitled to request an investigation from the Authority on the grounds of
infringement of data protection law.

•

The Authority is entitled to launch an official data protection procedure if it is
presumed that the illegal processing of personal data concerns a wide scope of
persons; concerns special data, or significantly harms interests or results in the risk of
damages.

•

The Authority may decide to

a)
b)
c)
d)
e)

Order the correction of inauthentic personal data;
order the blocking, deletion or destruction of illegally controlled personal data;
prohibit the illegal control or processing of the personal data;
prohibit the transfer of the personal data to other countries;
order notification of the data subject, should the controller have unlawfully refused to
do so;
f) impose a fine ranging from 100,000 HUF to 10,000,000 HUF;
g) order the disclosure of their decision in the interest of data protection or to protect the
rights of a greater number of data subjects.

•

The Authority registers data processing undertaken in respect to personal data in a
data protection file or registry in order to facilitate access to information for the data
subject.

•

The Authority is authorised to launch a confidentiality review procedure, should,
pursuant to information received, it may be presumed that national classified
information has been illegally classified.

•

The Authority provides a data protection audit as a service to those entities that
request it. This audit is designed to provide a high standard of data protection and
security relating to data processing operations.

•

The Authority will continue to vigorously protect rights to freedom of information.

