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Rövid ismétlés – mi is az a GDPR?



Mit jelent a GDPR?

• General Data Protection Regulation, azaz Általános 
Adatvédelmi Rendelet

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

• 2018. óta a gyakorlatban is alkalmazott rendelet

• A rendelet célja, hogy a természetes személyek 
biztonságban tudhassák személyes adataikat, megvédjék 
azokat a jogosulatlan felhasználással, visszaélésekkel 
szemben

• Mindenkire vonatkozik, aki személyes adatokat gyűjt, kezel, 
tárol, felhasznál (adatkezelő), illetve aki mások 
megbízásából ilyen adatokkal dolgozik (adatfeldolgozó)



Mi a személyes adat?

• Minden olyan adat, ami alkalmas egy természetes személy 
beazonosítására, azaz
• Pl. egy személy neve, címe, telefonszáma, email címe, 

igazolványszáma, azonosító jele, 

• Vagy bármely fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret

Adatkezelő és Adatfeldolgozó

• Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki az 
adatkezelés célját és eszközeit meghatározza

• Adatfeldolgozó az, aki az adatkezelő nevében személyes 
adatokat kezel



Elvek (5. cikk)
• A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint 

az érintett számára átlátható módon kell végezni

• Személyes adatok gyűjtése és kezelése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történhet

• Az adatoknak az adatkezelési cél szempontjából megfelelőnek és 
relevánsnak kell lenniük, és csak a szükségesre kell korlátozódniuk

• Az adatok kezelése során minden ésszerű intézkedést meg kell tenni a 
pontosság és naprakészség érdekében, a pontatlan adatokat törölni 
vagy helyesbíteni kell

• Az adatokat csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig 
szabad kezelni

• Biztosítani kell a kezelt adatok biztonságát, meg kell védeni őket a 
jogosulatlan vagy jogellenes kezeléstől

• Az adatkezelőnek képesnek kell lennie mindezek bizonyítására



Célok és Jogalapok (6. cikk)

• Minden adatkezelési folyamathoz meg kell határozni annak 
célját, és erről az érintetteket tájékoztatni kell

• Az adatkezelés jogalapja lehet:
• Hozzájárulás – önkéntes és visszavonható

• Szerződésen alapuló – csak annak érvényessége alatt

• Jogi kötelezettségen alapuló – mert más jogszabály előírja

• Érintett érdekeinek védelme 

• Közérdekű feladat végrehajtása

• Jogos érdek – az adatkezelőnek érdeke fűződik hozzá, de ez ellen 
az érintett tiltakozhat



Tájékoztatás, hozzájárulás, tiltakozás, 
visszavonás
• Tömör, érthető, könnyen hozzáférhető tájékoztatást kell 

adni arról, hogy
• Milyen adatokat kezelünk és miért
• Mire fogjuk azokat felhasználni
• Meddig kívánjuk azokat kezelni
• Kinek adjuk tovább azokat és miért

• Minden adatkezelési célhoz külön hozzájárulás szükséges

• Az érintett bármikor
• Visszavonhatja a hozzájárulását
• Tiltakozhat a jogos érdek alapján történő adatkezelés ellen
• Tiltakozhat a közhatalmi érdekből történő adatkezelés ellen



Adatkezelő és adatfeldolgozó – kinek 
milyen felelőssége van?



NIS irányelv, a hálózati- és információs rendszerek, 
szolgáltatások megfelelő szintű védelme

• Az irányelv elsősorban az alapvető infrastruktúrát működtető szolgáltatók (pénzügy,

egészségügy, közszolgáltatások) digitális rendszereinek védelmére vonatkozik, de a

szolgáltatásaikat elektronikus rendszerek segítségével értékesítő vállalkozásokra is

alkalmazni kell egy bizonyos mérethatár felett.

• A GDPR szempontjából az alvállalkozók adatfeldolgozói kockázata a legnagyobb

kezelendő feladat minden adatkezelő számára.

• Sok adatfeldolgozó anélkül írta alá a GDPR miatt módosított szerződését – már ha

egyáltalán bekerült a GDPR a szerződésébe – hogy az annak való megfelelés

érdekében lépéseket tett volna.

• Az adatkezelő tévesen azt hiheti, hogy ezzel megoldotta a problémát. Ezzel

szemben a valóság az, hogy továbbra is az adatkezelő a felelős az adatfeldolgozó

által elkövetett hibákért. Az adatkezelők fontos feladata ezért az általuk alkalmazott

adatfeldolgozók tevékenységének kontrollálása.



Mi a NAIH gyakorlata?
Négy esettanulmány



NAIH-2019-51 – egy hiányzó dokumentum 
keresése, 500ezer Ft adatvédelmi bírság

• Egy szervezet volt vezetőjének inaktivált postafiókját visszaállították, mert szükség volt egy 
hivatalos dokumentumra, ami nem volt meg máshol

• A volt vezető ezt kifogásolta, mondván hogy a postafiókjában személyes levelezése (érzékeny 
adatokkal) is benne van – ezt számára nem tiltotta a munkahelyi szabályzat

• Nem merült fel, és a volt vezető sem állította, hogy ezekkel az adatokkal az a munkáltató 
visszaélt volna

• A munkáltató arra hivatkozott, hogy a kifogásolt adatmentési rendszert és gyakorlatot éppen 
a volt vezetőirányítása alatt  vezette be, így neki tisztában kellett lennie annak működésével, 
és távozásakor lett volna lehetősége az érzékeny adatok törlésére

• A munkáltató a volt vezető e-mail-fiókjai archiválásának jogalapjaként a munkaszerződést 
jelölte meg, de a Hatóság döntése szerint az archívumot nem tárolhatta volna konkrét 
határidő nélkül. A Hatóság álláspontja szerint a munkáltatónak egy belső szabályzatot 
célszerű megalkotnia a munkavállalók rendelkezésére bocsátott e-mail-fiókok használatának 
szabályairól.  



• a Kötelezett a korlátozott tárolhatóság elvét sértve tárolja a Kérelmező magánlevelezéseit, továbbá a
tisztességes adatkezelés elvébe ütközően, megfelelő tájékoztatás nélkül, a célhoz kötött adatkezelés elvébe
ütközően, megfelelő jogalap hiányában végzett dokumentumkeresést archivált e-mail-fiókjaiban.

• A Hatóság megtiltja a Kötelezett számára, hogy tárolja a Kérelmező magánlevelezéseinek archívumát és
utasítja a Kötelezettet arra, hogy a ... Kérelmező bevonásával és tájékoztatásával vizsgálja felül, hogy a
Kérelmező archivált e-mail-fiókjai sérelmezett, Kötelezett általi tárolása és az azokban történő
dokumentumkeresés során mely – a munkavégzéssel össze nem függő (magáncélú) – személyes adatait,
levelezéseit ismerte meg, illetve tárolta, és azokat törölje…

• Ennek során a Kötelezett köteles lehetővé tenni, hogy a kizárólag magáncélú adatokról a Kérelmező saját
céljára másolatot készítsen, továbbá köteles a nem törölt adatok vonatkozásában az adatkezelésről a
Kérelmezőt megfelelően tájékoztatni.

• A Hatóság hivatalból megállapítja, hogy a Kötelezett a Kérelmező archivált e-mail-fiókjaiban történő
dokumentumkereséssel összefüggő adatkezelése során az elszámoltathatóság alapelvi követelményét
megsértve nem tett megfelelő technikai, szervezési intézkedéseket, annak érdekében, hogy az általa, a
munkavállalók számára biztosított e-mail-fiókok használatával, archiválásával összefüggésben biztosítsa a
személyes adatok védelmét, és nem gondoskodott az érintettek megfelelő tájékoztatásáról, megsértve ezzel
együtt az átláthatóság elvét is.

• A Hatóság hivatalból utasítja a Kötelezettet arra, hogy … a tisztességes adatkezelés alapelvi követelményével
összhangban álló technikai, szervezési intézkedések megtételével gondoskodjon a munkavállalók számára
biztosított e-mail-fiókok használata, archiválása, illetve az archivált tartalmakban történő
dokumentumkeresések során a személyes adatok védelméről,. alkossa meg az ezekhez szükséges belső
szabályokat és gondoskodjon az érintettek megfelelő tájékoztatásáról.



• A Hatóság a bírság összegének meghatározása során súlyosbító körülményként vette figyelembe
• hogy az archivált e-mail-fiókok tárolása – benne a Kérelmező magáncélú levelezéseivel – hosszú ideje, a

Kérelmező foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésétől, 2017. április 1. napjától tart, mely időtartamból a
Hatóság az általános adatvédelmi rendelet alkalmazásának kezdőnapjától, a 2018. május 25. napjától
kezdődő időszakot vette figyelembe [általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) bekezdés a) pont].

• A Hatóság enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy
• a Kötelezett elmarasztalására az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt még nem került sor

[általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) bekezdés e) pont];
• bár az adatkezelésért, az adatvédelmi szabályokból eredő kötelezettségekért a Kötelezett mint adatkezelő

felelős, ugyanakkor a Kérelmező mint korábbi igazgató döntött az e-maileket archiváló rendszer
bevezetéséről, így elvárható lett volna tőle a rendszer jellemzőinek ismerete [általános adatvédelmi
rendelet 83. cikk (2) bekezdés k) pont];

• a Kérelmező foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésekor lehetősége lett volna postafiókjait
karbantartani, törölni személyes levelezéseit, személyes adatait, tekintettel arra, hogy legalább egy
hónappal korábban tudta jogviszonya megszűnésének időpontját, továbbá a jogviszonyának megszűnését
követően egy hónapig még hozzáfért e-mail-fiókjaihoz, így ezen időszak alatt is lépéseket tehetett volna
magánlevelezései törlése érdekében [általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2) bekezdés k) pont];



NAIH-2019-769 – egy munkaügyi vita, 
1millió Ft adatvédelmi bírság

• Egy dolgozó (kérelmező) keresőképtelensége alatt telefonon felhívta a helyettesítését ellátó 
munkatársát és megkérte arra, hogy keressen meg egy, az asztalán található dokumentumot 
és az annak elintézéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

• A munkáltató – miután a kérdéses dokumentum keresése és az íróasztal állapota alapján 
számos elintézetlen iratot talált – a dolgozó távollétében – ugyanezen napon, majd 2018. 
május 30. napján is – az íróasztalát és az irodájában fellelhető, a munkáltató tulajdonát 
képező számítástechnikai eszközeit átvizsgálta. (Majd a betegállományból visszatérő 
dolgozótól megvált.)

• A(z ekkor már csak volt) dolgozó álláspontja szerint ez az adatkezelő (azaz a munkáltató) 
részéről jogosulatlan adatkezelést és hozzáférést eredményezett.

• A munkáltató nyilatkozata szerint az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítottak a 
személyes adatok védelmére, ezért csak a fontosnak ítélt e-maileket nyitották meg és 
kezdték meg az intézkedést a károk elkerülése, illetve enyhítése érdekében.  

• A Hatóság szerint a jogsértés szándékosnak ugyan nem, de súlyosan gondatlannak minősül 
(a megfelelő belső szabályzatok hiánya miatt), de annak során a munkáltató a volt dolgozó 
magánéletével kapcsolatos érzékeny információkat nem ismert meg



• Kötelezett a tisztességes adatkezelés elvébe ütközően kezelte a Kérelmező személyes adatait e-mail-fiókja
áttekintése és ellenőrzése vonatkozásában, továbbá az ezen ellenőrzéssel összefüggő adatkezelésről jogellenesen
nem nyújtott előzetes tájékoztatást

• a Hatóság utasítja a Kötelezettet arra, hogy a jelen határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül a
Kérelmező bevonásával és tájékoztatásával vizsgálja felül, hogy a Kérelmező e-mail-fiókja sérelmezett, Kötelezett
általi áttekintése és ellenőrzése során mely – a munkavégzéssel össze nem függő (magáncélú) – személyes adatait,
levelezéseit ismerte meg, illetve tárolta, és azokat törölje

• a Kötelezett köteles lehetővé tenni, a kizárólag magáncélú adatokról a Kérelmező saját céljára másolatot készítsen,
továbbá a nem törölt adatok vonatkozásában az adatkezelésről a Kérelmezőt megfelelően tájékoztatni

• A Hatóság hivatalból megállapítja, hogy a Kötelezett a Kérelmező e-mail-fiókja ellenőrzésével összefüggő
adatkezelése során az elszámoltathatóság alapelvi követelményét megsértve nem tett megfelelő technikai,
szervezési intézkedéseket, annak érdekében, hogy az általa, a munkavállalók számára biztosított e-mail-fiókok és
számítástechnikai eszközök használatával összefüggésben, valamint ennek ellenőrzése során biztosítsa a személyes
adatok védelmét, és nem gondoskodott az érintettek megfelelő tájékoztatásáról

• A Hatóság hivatalból utasítja a Kötelezettet arra, hogy … a tisztességes adatkezelés alapelvi követelményével
összhangban álló technikai, szervezési intézkedések megtételével gondoskodjon a munkavállalók számára biztosított
e-mail-fiókok és számítástechnikai eszközök használatával összefüggésben a személyes adatok védelméről, alkossa
meg az ehhez szükséges belső szabályokat és gondoskodjon az érintettek megfelelő tájékoztatásáról, ennek
keretében biztosítsa, hogy az e-mail-fiókok, számítástechnikai eszközök ellenőrzésére vonatkozó belső szabályozás, és
az ellenőrzésre vonatkozó megfelelő tájékoztató megalkotásával végezze a munkavállalók e-mail-fiókjainak,
számítástechnikai eszközeinek az ellenőrzését.



• A Hatóság a bírság összegének meghatározása során súlyosító körülményként vette figyelembe:
• hogy a Kötelezett a jogsértő magatartása folytán az érintetti jogok gyakorlását jelentősen megnehezítette,
• a Kötelezett jogsértése kifejezetten szándékosnak nem tekinthető ugyan, de súlyosan gondatlannak

minősül,
• A Hatóság a bírság összegének meghatározása során enyhítő körülményként vette figyelembe:

• hogy Kötelezett elmarasztalására az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt még nem került sor,
• hogy az ellenőrzés mint azonnali intézkedés, a Kötelezettet fenyegető károk elkerülése, illetve enyhítése

érdekében szükséges volt,
• hogy a Hatóság rendelkezésére álló információk alapján a Kötelezett az ellenőrzés során a Kérelmező

magánéletével kapcsolatos érzékeny információkat nem ismert meg,
• hogy a Kérelmező maga is jelentősen közrehatott abban, hogy a munkavégzési céllal rendelkezésére

bocsátott eszközökön, e-mail-fiókban az e céllal össze nem egyeztethető célú adatkezelés folyhatott
anélkül, hogy az eltérő célból tárolt személyes adatok egymástól egyszerűen különválogathatóak lettek
volna.



NAIH-2019-3854 – egy egyszerű hiba,
100ezer Ft adatvédelmi bírság

• Az adatkezelő (egy önkormányzati hivatal) egyik munkatársa tévedésből 9 darab, személyes 
adatot tartalmazó dokumentumot téves címzett (egy azonos feladatot másik 
önkormányzatnál ellátó hivatal) részére postázott.

• A dokumentumokban szereplő érzékeny személyes adatokat ezáltal jogosulatlanul 
ismerhette meg a téves címzett, így sérült az adatok bizalmas jellege. 

• Arra való tekintettel, hogy a téves címzett maga is hasonló feladatokat ellátó, csak más 
illetékességgel rendelkező szerv, az adatkezelő előbb a szerinte halaszthatatlan más 
feladatokat végezte el, és ezáltal az adatvédelmi incidens bejelentésére csak késve (a 
rendeletben meghatározott 72 órán túl) került sor.

• Az adatkezelő az adatvédelmi incidensre vonatkozóan elvégzett egy kockázatelemzést. 
Figyelembe vette, hogy a téves címzettnek azonos a tevékenységi köre, az iratok 
„érintetlenül” visszaérkeztek, valamint hogy bár az adatkör jelentős, azonban azt legfeljebb 
két személy ismerhette meg, akik munkakörüknél fogva titoktartásra kötelesek. 
Megállapította ezért, hogy az incidens közepes kockázatú.

• A Hatóság a késedelem miatt a lehetséges minimális bírságot szabta ki



• A Hatóság az alkalmazott szankció megállapításakor figyelembe vette, hogy az incidenssel érintett személyes
adatok kezelése az adatok jellegéből, illetve az érintettek köréből fakadóan magasabb kockázattal jár. A kezelt
személyes adatok köre, jellege, valamint az érintettek köre (kiszolgáltatott helyzetben lévő, kiskorúak) is azt
támasztják alá, hogy az ilyen adatok kezelésekor az adatkezelőknek fokozott elővigyázatossággal kell eljárniuk,
és az ilyen kategóriájú személyes adatokra vonatkozó jogsértés esetén súlyosabb szankcionálás lehet indokolt.

• A Hatóság továbbá figyelembe vette, hogy a Kötelezett nem csupán az adatvédelmi incidens Hatóság részére
történő bejelentésének nem tett eleget indokolatlan késedelem nélkül, hanem azzal kapcsolatos intézkedések
megtételéről – így különösen a kockázatelemzésről – is csak az incidensről való tudomásszerzést követő 24.
napon intézkedett.

• Enyhítő körülményként vette figyelembe a Hatóság, hogy a feltárt tényállás alapján, amikor az incidenssel
érintett szervezeti egység jelezte az esetet a Kötelezett adatvédelmi tisztviselője számára, akkor haladéktalanul
megkezdte az incidenssel kapcsolatos belső eljárásrend alkalmazását, illetve az incidenssel kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtását. Ez a tény arra utal, hogy a késedelmes bejelentés indoka egy szervezeti
egységnél történt gondatlan mulasztás eredménye, így a jogsértés nem vezethető vissza a Kötelezettnél
fennálló rendszerszintű problémára, illetve szándékosság gyanúja sem merül fel a jogsértéssel kapcsolatban.

• A Hatóság emellett azt is figyelembe vette, hogy a Kötelezett, bár nem indokolatlan késedelem nélkül, de
bejelentette a Hatóság számára az adatvédelmi incidenst, és az egyéb, az adatvédelmi incidenst követően
hozott intézkedéseiből is az következik, hogy általánosságban tisztában van az adatvédelmi incidens
bekövetkezése esetén fennálló, az általános adatvédelmi rendeletből fakadó kötelezettségeivel.

• A Hatóság figyelemmel volt arra is, hogy a Kötelezett együttműködött a Hatósággal az ügy kivizsgálása során,
noha e magatartást – mivel a jogszabályi kötelezettségek betartásán nem ment túl – kifejezetten enyhítő
körülményként nem értékelte.



NAIH-2019-2668 – elmulasztott bejelentés, 
11millió Ft adatvédelmi bírság

• A Hatósághoz közérdekű bejelentés érkezett, hogy az adatkezelő által üzemeltetett honlaphoz köthető,
személyes adatokat tartalmazó felhasználói adatbázis nyilvánosan elérhető az interneten.

• Az adatbázis úgy kerülhetett nyilvánosságra, hogy egy ismeretlen támadó, aki erről egy
blogbejegyzésben beszámolt, a honlap sérülékenységét kihasználva hozzáfért, majd azt feltöltötte egy
nyilvánosan elérhető oldalra.

• Az adatkezelő nem tudta pontosan meghatározni, hogy maga a sérülékenység mióta állt fent a
rendszerében, de azt követően, hogy értesült az incidensről, elhárította azt.

• Az incidens konkrét időpontja nem ismert. A blogbejegyzés szerint áprilisban történt, és ekkor a hacker
értesítette is az adatkezelőt, de ezt csak a blogbejegyzés tanúsítja

• Az adatkezelő állítása szerint ő csak augusztusban, a közérdekű bejelentés nyilvánosságra kerülésekor
értesült róla.

• Az adatkezelő az incidensről az érintetteket nem tájékoztatta, és nem vette nyilvántartásba sem

• Az adatvédelmi incidens kifejezetten magas kockázattal járt, mert különleges személyes adatokat
érintett, nagy számú érintettre vonatkozott. Az adatkezelő tudomással bírt az incidensről, mégsem tette
meg a Hatóság részére a bejelentéssel, valamint az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos
intézkedéseket, így magatartása kifejezetten magas fokon felróható.



Súlyosító körülmények
• Az adatvédelmi incidens kifejezetten magas kockázattal járt: politikai véleményre vonatkozó, különleges

személyes adatokat érintett, nagy számú érintettre vonatkozott, az érintettek egyéni azonosítását is lehetővé
tevő, rájuk nézve további incidensek kockázatát hordozó adatok váltak megismerhetővé.

• Az adatkezelő tudomással bírt az incidensről, az érintett adatok különleges személyes adat jellege nyilvánvaló,
mégsem tette meg a Hatóság részére a bejelentéssel, valamint az érintettek tájékoztatásával kapcsolatos
intézkedéseket, így magatartása kifejezetten magas fokon felróható.

• Az elavult titkosítási technológia az incidensnek az érintettek jogaira és szabadságaira nézve fennálló kockázatát
kifejezetten megnövelte.

• Az incidenssel érintettek viszonylag magas száma (összesen több mint hatezer érintett).
Enyhítő körülmények
• Az adatkezelő által a kockázat enyhítésére tett intézkedések: Az Ügyfél az incidensről való tudomásszerzést

követően azonnal intézkedéseket tett az incidens kiváltó okának megszüntetése érdekében.
• A Hatóság azt a tényt, hogy az eljárás során az Ügyfél a Hatóság adatközlésre felhívó végzéseinek határidőben

eleget tett – figyelemmel arra, hogy e körben az Ügyfél magatartása nem ment túl a jogszabályi kötelezettségei
teljesítésén – önmagában enyhítő körülményként nem értékelte.


