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Jogszabályi 
környezet

■ Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

■ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete

■ Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.), 

■ Az állami és ÖK-i szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv (Ibtv.)

■ Ágazati jogszabályok (pl.): - Az egészségügyi adatok 
kezeléséről és védelméről szóló tv.,

■ Az általános közigazgatási rendtartásról szóló tv. (Akr.) 

■ Büntető Törvénykönyv • Polgári Törvénykönyv – személyiségi 
jogok

■ Alkotmánybíróság határozatai • Bírósági esetjog- a NAIH 
határozatainak felülvizsgálata,

■ személyiségi jogi jogesetek• Az adatvédelmi hatóság 
esetjoga• Az Európai Adatvédelmi Testület kötelező 
döntései• Az Európai Unió Bíróságának esetjoga



CIA Alapelvek
Információ: (Wikipédia) értesülést, hírt, üzenetet, tájékoztatást jelent. Nincs általános 
fogalma. Számunkra releváns adat és hír, ami ismerethiányt csökkent.

■ Bizalmasság

■ Integritás, sértetlenség

■ Rendelkezésre állás

/Az elektronikus információs rendszer védelmének alapvető céljának, a bizalmasság (ang.: 
confidentiality), a sértetlenség (ang.: integrity) és a rendelkezésre állás (ang.: availability) 
védelmi hármasának jelölése.
© Muha Lajos: Az informatikai biztonság egy lehetséges rendszertana, 2008 [In.: Bolyai 
Szemle, XVII. évf. 4. szám, p.137-156., Budapest: ZMNE BJKMK, ISSN: 1416-1443] alapján/

- Elszámoltathatóság elve alapján nem elég jogszerűnek lenni , bizonyítani is tudni kell az 
adatkezelés jogszerűségét.

- További elvárás a tisztességességes, átlátható adatkezelés, az adatkezelési tájékoztatás 
legyen elérhető és könnyen érthető, a jogokra és szabadságokra fókuszáló.



Megfelelés azMegfelelés azMegfelelés azMegfelelés az
elszámoltathatóság elszámoltathatóság elszámoltathatóság elszámoltathatóság 

elvénekelvénekelvénekelvének

■ Kockázatok felmérése, annak megfelelő szintű technikai/műszaki és
szervezési intézkedések kialakítása [GDPR 24. cikk, Infotv 4. § (4a) bek.]

■ Az intézkedéseket az adatkezelő rendszeresen felülvizsgálja és szükség
esetén naprakésszé teszi (változó kockázat, technikai fejlődés).

■ Kötelezően elvárt intézkedések: 

- Felkészülés az érintetti jogok biztosítására (GDPR 12. cikk).

- Már az adatkezelés folyamatának tervezésekor figyelembe vegyék az 
alapelveknek történő megfelelést, az a megvalósításkor is érvényre jusson 
(beépített és alapértelmezett adatvédelem – GDPR 25. cikk);

- Megfelelő adatfeldolgozók kiválasztása és igénybe vétele, azok 
kötelezettségeinek és felelősségeinek rögzítése (GDPR 28. cikk);

- Megfelelő adatbiztonsági intézkedések kialakítása (GDPR 32. cikk);

- Adatvédelmi incidensek megfelelő kezelése, kapcsolódó eljárásrend 
kialakítása (GDPR 33-34. cikk);



Csak egyes adatkezelőktől/adatkezelési célok esetén elvárt intézkedések:

■ •Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (GDPR 30. cikk);

■ •Adatvédelmi tisztviselő kijelölése (GDPR 37. cikk);

■ •Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése (GDPR 35. cikk);

■ •Adatvédelmi szabályzat vagy eljárásrend (GDPR 24. cikk).



További lehetséges intézkedések:

■ Az adatkezelési műveletekben résztvevő személyek tudatosság-növelése

és képzése [GDPR 39. cikk (1) bek. b) pont];

■ Csatlakozás magatartási kódexhez (GDPR 40. cikk); (nem érinti a nyilvántartást és a 
DPO-t sem)

■ Jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozás (GDPR 42. cikk);

■ Kötelező erejű vállalati szabályok alkalmazása adattovábbítás esetén (GDPR 47. cikk);

■ Adatvagyon leltár és adatkezelések folyamat diagramja [GDPR Preambulum (76) 
bekezdésből levezethető].



Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek minden adatkezelési tevékenységükről Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek minden adatkezelési tevékenységükről Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek minden adatkezelési tevékenységükről Az adatkezelők és adatfeldolgozók kötelesek minden adatkezelési tevékenységükről 
nyilvántartást vezetni.nyilvántartást vezetni.nyilvántartást vezetni.nyilvántartást vezetni.

https://www.naih.hu/files/WP29-nyilvantartasi_kot_elteres-2018-05-31.pdf
Miért kell?- Kockázatok feltárása, megfelelő szintű biztonsági intézkedések 

alkalmazása, elszámoltathatóság
■ írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is, (excell, szoftver a 

nyilvántartásokra), folyamatosan és legyen naprakész

■ megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátani,

■ Mit tartalmaz? 

- adatkezelő neve, elérhetősége (a közös adatkezelő, pl. kórház-laborcég, az adatkezelő 
képviselőjének, az adatvédelmi tisztviselőnek is ha van) 

- adatkezelés célja(i), érintettek ill. személyes adatok kategóriai, adattovábbítás esetén a 
címzettek kategóriái (EGT-n kívül harmadik ország, nk-i szervezet is) pl.: háziorvosnak elég

- + előirányzott törlési idő, ++ technikai szervezési intézkedések leírása

- Preambulum(13) és 30. cikk (5) Kivétel a 250 fő KKV-k, WP29 állásfoglalása (kockázat, 
alkalmi jelleg, különleges adat, büntetőjogi adat)



37-39. cikk – Adatvédelmi tisztviselő
■ WP29 ajánlása http://naih.hu/files/Iranymutatas-az-adatvedelmi-tisztvisel-kkel-

kapcsolatban.pdf

■ Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki három esetben: -
közhatalmi vagy közfeladatot ellátó szerv, az adatkezelési műveletek rendszeres 
nagymértékű, szisztematikus megfigyelését végzi, ill.az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő 
tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak … nagy számban 
történő kezelését foglalják magukban. 

■ Nem azonos az adatvédelmi felelőssel (Eüaktv.)

■ Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közhatalmi szerv vagy egyéb, közfeladatot ellátó 
szerv, közös adatvédelmi tisztviselő jelölhető ki több ilyen szerv számára, az adott szervek 
szervezeti felépítésének és méretének figyelembevételével.

■ Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és 
gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint a 39. cikkben említett feladatok ellátására való 
alkalmasság alapján kell kijelölni. (lehet alkalmazott, ill. megbízott is.)

■ Nem helyettesíthető pl. szakértővel.



Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és 
elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal közli. 
http://naih.hu/adatvedelmi-tisztvisel--bejelent--rendszer.html

■ biztosítani kell: az ügyekbe való betekintést, a forrást, függetlenségét, szankcióval nem 
sújtható,

■ legfelső vezetésének tartozik felelősséggel,

■ titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség

■ Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó biztosítja, hogy e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség

■ Tájékoztatás, szakmai tanácsadás, audit, hatásvizsgálat, oktatás, kivizsgálás, 
kapcsolattartás hatósággal, konferencián részvétel, nyilvántartások (adatkezelési, 
adatvagyonleltár, kockázatértékelés, incidensnyilvántartás.



Hozzájáruláson innen és túlHozzájáruláson innen és túlHozzájáruláson innen és túlHozzájáruláson innen és túl

■ Hozzájárulás visszaszorul → esetek kb. 5-10 %-a

■ • Érdekmérlegeléssel alátámasztott jogos érdek (kamera, munkahelyi megfigyelés, IT) 
lesz a leggyakoribb jogalap → 50-60 %

■ • Szerződéses jogalap szerepe is jelentősen nő a gyakorlatban (pl. munkavállalás)



Köszönöm a 
figyelmet!

■ Dr. Tündik Henrietta ügyvéd

egészségügyi gazdálkodási és stratégiai specialista, egészségügyi szakjogász, 
gazdasági büntetőjogi szakjogász, adatvédelmi tisztviselő

■ Tündik Ügyvédi Iroda

H-1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. 

E-mail: iroda@tundikhenrietta.hu

Tel.: +30308281020


