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Az európai adatvédelmi reform

- Az Európai Parlament és a Tanács új uniós adatvédelmi csomagot
fogadott el 2016. április 27-én.

- Két része:

1. Az adatvédelem általános keretét meghatározó rendelet (2016/679/EU
rendelet, röviden: GDPR) → közvetlen hatály, 2018. május 25-től
alkalmazandó.

2. A bűnüldözési célból kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó
irányelv (2016/680/EU irányelv, röviden: „Bűnügyi Adatvédelmi
Irányelv”, vagy LED)→ átültetés a nemzeti jogba
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A GDPR személyi és tárgyi hatályáról 
általánosságban



A GDPR személyi hatálya

- Azonosított vagy azonosítható természetes személyek adatai.

- Elég ha a természetes személy az EU területén tartózkodik, innen vesz
igénybe szolgáltatást vagy itt tanúsított viselkedését figyelik meg.

- A védelem a lakóhelytől és állampolgárságtól független!

- Csak az élő természetes személyeket illeti meg a védelem!

- A jogi személyeknek nincsenek személyes adatai! (Adatkezelők lehetnek)
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Az elhunyt természetes személyek adatainak sorsa

- A GDPR-t nem kell alkalmazni ezen adatokra, azonban a tagállamok
hozhatnak erre vonatkozó külön rendelkezéseket.

- Magyarországon van ilyen szabályozás!→ Infotv. 25. §

- Érintett életében tett jognyilatkozattal felruházhat mást → hozzáférés,
törlés, helyesbítés, zárolás, tiltakozás

- Jognyilatkozat hiányában közeli hozzátartozó → törlés, helyesbítés,
zárolás, tiltakozás

- Az érintett halálát követő 5 éves jogvesztő határidő!

- Ha az adatkezelés a halál után is jogszerű, úgy nem lehet kérni.



Részben vagy egészben 
automatizált személyes 

adatkezelés
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A GDPR tárgyi hatálya

Nyilvántartási rendszer részét 
képező: 

strukturált, rendszerezett, 
áttekinthető manuálisan kezelt 

adatállományok.



Nem strukturált manuális adatkezelések

- A tárgyi hatály szélesebb tagállami meghatározása nem sérti az Uniós
jogot [Lindqvist-ügy, EUB C-101/01]

- Magyarországon a nem strukturált, nem nyilvántartási rendszer részét
képező teljesen manuális adatkezeléseket is védi az adatvédelmi jog.

- Az Infotv. Magyarországon a GDPR előírásait rendeli alkalmazni az ilyen
adatkezelésekre [Infotv. 2. § (4) bekezdés]
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A GDPR hatálya alól kivett adatkezelések

A tárgyi hatály alóli kivételek a GDPR 2. cikk (2)-(3) bekezdései szerint:

- Az uniós jog hatályán kívül eső tevékenységek adatkezelései: ilyen a 
nemzetbiztonság és a honvédelem is [Infotv.]

- Bűnüldözési célú adatkezelések [Infotv.]

- Magáncélú adatkezelések

- Az EU-s intézmények, szervek, hivatalok, ügynökségek adatkezelései 
[2018/1725 (EU) rendelet]
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A magáncélú adatkezelésekről

9



A magáncélú adatkezelés fogalma

- A személyes adatok természetes személy által kizárólag személyes vagy
otthoni tevékenység keretében végzett kezelése. [GDPR 2. cikk (2) bek., c)
pont]

- Nem hozható összefüggésbe semmilyen szakmai vagy üzleti
tevékenységgel.

- Az adatkezelés kizárólag magáncélt szolgál.

- Nem a nyilvánosság előtt zajlik, megmarad az „otthoni” tevékenység
keretei között.
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Példák magáncélú adatkezelésre

- Magánlevelezés akár papír alapon, akár elektronikus formában

- Címek, elérhetőségek tárolása

- Otthoni jegyzetek, napló, családi fotók

- Közösségi hálózatokon kapcsolattartás, egyéb online tevékenység

- Kizárólag a lakás, lakóház belső tereit, kertjét figyelő kamerák
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Kivételek a magáncélú adatkezelés alól

- Az adatot meghatározhatatlan számú személy ismerheti meg vagy
az nyilvánosságra kerül (pl. Facebook-on nyílt fórum vs. baráti
csoport).

- A magánszemély átadja az adatot az illetékes hatóságnak. [Rynes-
ügy, EUB 212/13.]

- Magánszemély otthoni számítógépen munkájával kapcsolatos
adatokat kezel.
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A bíróságok adatkezelése
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A GDPR és az Infotv. alkalmazása a bírósági 
adatkezelésekre

- A GDPR és az Infotv. előírásai a bíróságok adatkezeléseire is
alkalmazandóak!

- A személyi és tárgyi hatály alapján nincs eltérés más
adatkezelőktől!

- Pl. büntetőeljárás: Infotv.

- Pl. polgári per: GDPR
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Az adatvédelmi felügyeleti hatóság szerepe

- Az adatvédelmi hatóság azonban nem vizsgálhatja a bíróságok
adatkezelését, ha az az igazságszolgáltatási tevékenységükkel
függ össze.

- Az olyan adatkezelést, ami nem függ össze az igazságszolgáltatási
tevékenységgel, viszont igen!
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Köszönöm a figyelmet!

A kézikönyv online formátumban hamarosan elérhető lesz a NAIH 
honlapján.

A GDPR-ról további információkat a NAIH honlapján talál:

https://naih.hu/

A kézikönyv a  REC-RDAT-TRAI-AG-2017 programba tartozó 814775 azonosítószámú „SupporT small And medium enterprises on the data protection Reform II” - STAR II elnevezésű, 

projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság programjának társfinanszírozásában az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai 

Főigazgatóságának felügyelete alatt futott 2018 – 2020 között.

https://naih.hu/

