
EURÓPAI FÜZETEK 35.

A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati
Stratégiai Elemzô Központ és a

Külügyminisztérium közös kiadványa

Dr. Oros Paulina  —  Dr. Szurday Kinga

Adatvédelem
az Európai Unióban

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI

TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL

Szolgáltatások szabad áramlása



Európai Füzetek
A Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemzô Központ

és a Külügyminisztérium közös kiadványa.

Felelôs kiadó: Szeredi Péter

A szerkesztôbizottság elnöke: Palánkai Tibor 

A szerkesztôbizottság tagjai: Bagó Eszter, Balázs Péter, Balogh András, Barabás Miklós,

Bod Péter Ákos, Erdei Tamás, Hefter József, Horváth Gyula, Hörcsik Richárd, Inotai András, 

Kádár Béla, Kassai Róbert, Kazatsay Zoltán, Levendel Ádám, Lôrincz Lajos, Nyers Rezsô,

Orbán István, Somogyvári István, Szekeres Imre, Szent-Iványi István, Török Ádám,

Vajda László, Vargha Ágnes 

Fôszerkesztô: Forgács Imre

Szerkesztô: Bulyovszky Csilla

Szerkesztôségi titkár: Horváthné Stramszky Márta

A szerkesztôség címe: MEH Európai Integrációs Iroda, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Telefon: 441-3380

Fax: 441-3394

Lektor: Kerecsen Zsófia

Kézirat lezárva: 2003. május 5.

Grafikai terv: Szutor Zsolt

Fényképek: Csorba Gábor

Portréfotó: Csorba Gábor

Nyomás és elôkészítés: Visit Nyomda & Stúdió

ISSN: 1589-4509

Budapest, 2003.



1

Kedves Olvasó!

Magyarországon a nyolcvanas években vezet-

ték be a személyi számot, ami – a számító-

gé pek elterjedésével párhuzamosan – az 

adat ke ze lés megkönnyítését szolgálta az 

állam igaz ga tás számára. Eltelt néhány év, 

és mire min den ki megtanulta a saját számát, 

eltö röl ték annak általános használatát. 

A legtöbben azóta sem értik, miért kel-

lett a jól mûködô, gyors felismerést lehetô-

vé tevô és mindenütt használható rend szert 

éppen abban a pillanatban megszüntetni, ami-

kor szin te az egész társadalom által elfo ga-

dot tá vált. Pedig éppen ezzel volt baj: túl jól 

mû kö dött, túl gyors volt és mindenütt hasz-

nál ha tó, így bármilyen számítógépes adatbá-

zis ból szinte azonnal visszakereshetô volt a 

sze mé lyi számmal jelölt emberrôl össze gyûj-

tött összes információ. Azaz nem csak annyi, 

amennyi re az adott esetben az ügy fél lel kap-

cso lat ban álló hivatalnak vagy szer ve zet nek 

szük sé ge lehetett.

Az állam megvédi saját magától az állam-

pol gá ro kat: ez az európai történe lem ben is 

új dolog. Csak a XX. század hatva nas évei ben 

alkották meg az elsô adatvédel mi tör vé nye-

ket a kontinensen, ahol fonto sabb nak tartják 

a magánélet védelmét, mint az Egyesült Álla-

mokban, ahol az információáramlás szabad-

ságának van elsôbbsége.

Nem kétséges, hogy mi, magyarok me lyik 

olda lon állunk, amíg visszhangoznak ben nünk 

József Attila sorai: 

Számon tarthatják, mit telefonoztam

s mikor, miért, kinek.

Aktába írják, mirôl álmodoztam,

s azt is, ki érti meg. 

És nem sejthetem, mikor lesz elég ok, 

elôkotorni azt a kartotékot,

mely jogom sérti meg.
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1.  Az adatvédelem elôzménye: 
információszabályozás 

Az információáramlás jogi szabályozását a 

kor sze rû számítástechnika, az automatikus 

adat fel dol go zás fejlôdése és gyors elterjedé-

se tette szükségessé. Az információsza bá-

lyo zás az államigazgatás, a politika, a jog 

szá mos területét érinti; összefügg a tömeg-

tájé koz tatás, a sajtószabadság, az emberi 

jogok kérdésével. Célja egyrészt a technikai 

és kuta tás-fejlesztési stratégiák összehan go-

lá sa, másrészt a társadalmi, a jogi és a poli-

ti kai hatások kezelése. Az információs tár sa-

da lom kialakulása során – az adatok óriási 

tömegének rendkívül gyors és személy re 

sza bott kezelésének lehetôségével – a tár sa-

da lom tagjai könnyen „átvilágíthatóvá” vál-

tak, ezáltal veszélybe került magánéletük 

védel me. Egyúttal az információs hatalom 

a kor mány szer vek és a vezetô üzleti-politi-

kai körök kezében koncentrálódott, ez pedig 

ellen tét ben áll a demokrácia azon alapelvé-

vel, hogy a társadalom szerkezete minden 

tag ja számára átlátható legyen. 

Jogállami keretek között a társadalom 

egész sé ges és demokratikus mûködéséhez 

hoz zá tar to zik a szabad információáramlás, 

ugyan ak kor a magánszférát védeni kell, sza-

bá lyoz ni a személyhez fûzôdô infor má ciók 

nyil vá nos ság ra hozatalát, illetve lehetôvé 

tenni sza bad áramlásukat. Az országok – 

hagyo má nyaik tól függôen – máshol húzzák 

meg a jogi szabályozás határvonalait e két 

érdek között. Vannak olyanok – elsôsorban 

az Egye sült Államok –, amelyek szerint az 

infor má ciók szabad áramlásának van elsôbb-

sé ge: az információhoz való jog mindenekfe-

lett áll. Mások – elsôsorban az európai orszá-

gok – a következetes adatvédelem mel lett 

köte le zik el magukat: a magánszféra sért he-

tet len sé gé re helyezik a súlyt. Ezzel összefüg-

gés ben kell említést tenni a „privacy” (a 

magán élet védelme) fogalmáról, amely a sze-

mé lyes adatok védelménél tágabb, kiterjed 

a magánélet más területére is. A nemzetkö-

zi adatvédelmi gyakorlatban mindamellett a 

privacy-t a személyes adatok védelmével szi-

nonim fogalomként használják.

A modern információszabályozás elsô 

lépé sé nek Svédország 1766-ban, a sajtósza-

bad ság ról alkotott törvénye tekinthetô: ez 

lehe tô vé tette, hogy az állampolgárok bete-

kint hes se nek a hivatalos iratokba. Az adat-

védelem korszerû felfogásával kap cso lat ban 

majd nem kétszáz évvel késôbb – a szá mí-

I . Az adatvédelem nemzetközi 
szabályozásának története
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tás tech ni ka megjelenése nyomán –, a hat-

va nas évek elején folytattak több ország ban 

elszigetelt jogvitát az informá ció sza bá lyo-

zás szükségességérôl. Az elsô euró pai adat-

védelmi szabálygyûjtemény a Nagy-Britan-

niá ban 1966-ban kiadott Code of Con duct. 

A kontinentális jogban az elsô adat vé del mi 

törvényt a németországi Hessen tar to mány-

ban fogadták el 1967-ben. Ugyan akkor az 

Egye sült Államokban az infor má ció szabad-

ságára helyezték a súlyt: 1967-ben szü le-

tett meg Freedom of information törvény 

elsô változata. Az európai adat vé del mi sza-

bá lyo zás kezdeteinek leg je len tô sebb doku-

men tu ma az 1973. évi, svéd adat tör vény. 

Ezt követôen folyamatosan bocsá tot ták ki 

az úgy ne vezett elsô generá ciós adatvédel-

mi tör vé nye ket: 1977-ben Német or szág, 

1978-ban Ausztria és Dánia alkot ja meg 

adat vé del mi törvényét, valamint Fran cia or-

szág „az infor ma ti ká ra, a nyilvántar tás ra 

és a sza bad ság jo gok ra vonatkozó” tör vényt. 

E sort 1979-ben Nor vé gia, majd 1981-ben 

Izland zárta.

A multilaterális nemzetközi egyezmények 

sorá ban sem az ENSZ Emberi Jogok Egye te-

mes Nyilatkozata, sem az Emberi Jogok Euró-

pai Egyezménye nem tartalmaz közvetlen 

uta lást a személyes adatok védelmére, de 

mind két dokumentum deklarálja a magáné-

let védel mé hez való jogot. Az elsô átfogó 

adat vé del mi jogi dokumentum a Gazdasá-

gi Együtt mû kö dé si és Fejlesztési Szervezet 

(OECD) Ta ná csá nak 1980. szeptember 30-i 

aján lá sa a magánélet védelmérôl és a szemé-

lyes ada tok határátlépô áramlásáról.

2.  Az Európa Tanács
Adatvédelmi Egyezménye 

Az Európa Tanács Parlamenti Bizottsága a 

hat va nas évek végén kezdte vizsgálni, hogy 

az Euró pai Emberi Jogi Bíróság, illetve a tag-

ál la mok megfelelôen szavatolják-e a magán-

élet védelmét az információáramlás terü le-

tén. Arra a következtetésre jutottak, hogy 

az Euró pai Emberi Jogi Egyezmény nem 

szol gál ja kellôen a személyes ada tok védel-

mét. Ezért ajánlást dolgoztak ki, amely meg-

ha tá roz ta, hogy az elektronikus adat bá zi-

sok mûköd te té se során hogyan kell védeni a 

magán éle tet. Ennek szabályai kiterjedtek a 

magán- és a közszektorra egyaránt. 

A hetvenes években az egyes országok 

külön-külön megalkották saját adatvédelmi 

tör vé nyü ket, és ezek mintegy kikénysze rí tet-

ték az Európai Adatvédelmi Egyezmény elké-

szí té sét. A nemzeti adatvédelmi törvények 

kor lá tok közé szorították az adatok továbbí-

tá sát, ezzel egyrészrôl lehetôvé tették a sze-

mé lyes adatok védelmét, másrészrôl viszont 

veszélyeztették a nemzetközi együttmûkö-

dést és kommunikációt. Ráadásul a nemzeti 

jog sza bályok azonos alapelvekbôl indultak 
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ugyan ki, de eltérô megoldásokat és eljárá-

sokat alkalmaztak, ami a nemzetközi adat-

cse re területén konfliktusokat okozott. Azt 

is meg kellett oldani, hogy az Európai Em be-

ri Jogi Egyezmény 8. cikkében foglaltakat 

– azaz a magánélet védelméhez való jogot – 

kiter jesszék a személyes adatok kezelésére. 

Az Adatvédelmi Egyezmény tervezetének 

kidol go zá sa 1976-ban kezdôdött, öt évi mun-

ka után készült el, s 1981. január 28-án nyílt 

meg aláírásra. (Magyarország – elsôként 

a volt szo ci alista országok közül – 1993. 

május 13-án írta alá, és 1997. október 8-án 

rati fik álta az egyezményt, amely hazánkban 

1998. február 1-jén lépett hatályba.)

Az egyezmény elfogadása után az Európa 

Tanács a különféle ágazatokra vonatko zó an 

ajánlásokat bocsátott ki, amelyekkel jelen tô-

sen befolyásolta az európai nemzeti adatvé-

del mi szabályozást. Az országok számos, 

úgy ne ve zett szektorális adatvédelmi jogsza-

bályt alkottak.

Az adatvédelem területén az Európa Ta-

nács egyre szorosabb együttmûködést ala-

kí tott ki az Európai Közösséggel. Az Adat vé-

del mi Egyezmény szolgált alapul az Euró pai 

Kö zös ség 1995-ben kidolgozott adat vé del mi 

irány el vé hez, és az egyez mény rendelkezé-

seit mö göt tes szabályként kell alkalmazni az 

irány elv mel lett. Ráadásul az irányelv több 

kér dés ben – például a független adatvédelmi 

ha tó ság jog köre – elôbbre mutatott, és vissza-

ha tott az egyezményre. (Az irányelv nagy 

súlyt he lyezett a független és megfele lô en ha-

té kony jogorvoslati eszközökkel fel ru há zott 

adat védelmi ellenôrzô szerv létreho zá sá ra.) 

A nemzetközi adatáramlás szabályozásá-

ban problémát okozott, hogy az Adatvé del mi 

Egyezmény nem rendezte a harma dik orszá-

gok joghatósága alá tartozó adatátvevôk 

részé re történô adattovábbítás lehetôségét. 

Ennek következtében a tagállamok eltérô 

gya kor la tot alakítottak ki, amely esetenként 

– az egyez mény szellemével ellentétesen 

– túl szi go rú an akadályozta az információk 

sza bad áram lá sát. E problémák rendezése 

– nem utol só sor ban a különféle európai 

intéz mé nyek adatvédelmi követelményeinek 

har mo ni zá lá sa – érdekében fogadta el az 

Euró pa Tanács Miniszteri Bizottsága 2001. 

novem ber 8-án az Adatvédelmi Egyezmény 

kiegé szí tô jegyzôkönyvét a felügyelô ható-

sá gok ról és az országhatárokat átlépô adat-

áramlásról. 
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Az Európai Unió alapító szerzôdése 6. cikké-

nek (2) be kezdése kimondja, hogy „az Euró-

pai Unió tiszteletben tartja az alap ve tô jogo-

kat mint a közösségi jog általános alap el veit, 

ahogyan azokat az Európai Em be ri Jogi 

Egyez mény garantálja, és aho gyan azok a 

tag ál la mok közös alkotmányos hagyo má nyai-

ból következnek”. Ebbôl következôen tehát 

az EU alap elv ként ismeri el az Európai Embe-

ri Jogi Egyez mény 8. cikkébôl fakadóan a 

magán élet védelméhez való jogot, illetve a 

tag ál la mok alkotmányain alapulóan a szemé-

lyes adatok védelméhez való jogot. Ki kell 

emel ni, hogy továbbra is a legfontosabb 

euró pai adat vé del mi dokumentum az Euró-

pa Tanács Adat vé del mi Egyezménye, ame lyet 

az unió magára nézve kötelezônek fogad el, 

és az Acquis Communautaire (közösségi jogi 

vív má nyok) részeként ismer el. 

A jövôre nézve az Európai Unió Alapjogi Kar-

tá já nak 8. cikke – ezt az elvet továbbfej leszt-

ve – már tételesen kimondja, hogy „min den-

ki nek joga van személyes adatai vé del mé hez”. 

Dek la rál ja a célhoz kötöttség, a sze mé lyes ada-

tok kal való önrendelkezés, az ada tok hoz való 

hoz zá fé rés és a helyesbítés jogát, vala mint 

leszö gezi, hogy független adat vé del mi ellen ôr-

zô szerv mûködtetésére van szükség.

Ugyanakkor azonban az unió alapvetô cél ja 

a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a 

tôke szabad áramlásán alapuló egységes bel-

sô piac létrehozása és mûködése. Ennek elé-

ré se érdekében elengedhetetlen a személyes 

adatok szabad áramlásának lehetôvé té tele, 

vala mint az egyéni jogok és szabadsá gok azo-

nos védelmének megteremtése. 

Az Európai Unió alapító szerzôdése 

ki mond ja: az EU célja, hogy a büntetôügyek-

ben a tag ál la mok rendôrségi és igazságügyi 

együtt mû kö dé sük során közösen lépjenek fel 

a sza bad ság, a biztonság és az igazságos ság 

érde ké ben, ami az állampolgároknak magas 

szin tû biz ton sá got nyújt. Ezt szolgál ja a tag-

ál la mok ren dôri szervei közötti köz vet len, 

II.  Az Európai Unió adatvédelmi 
szabályozása
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illet ve az Europol (European Police Office 

– Euró pai Rendôri Hivatal) révén meg va ló-

su ló együtt mû kö dés. E célok elérése érde ké-

ben is szük ség van arra, hogy a sze mé lyes 

ada tok sza ba don áramolhassanak a tag ál la-

mok között, egy ide jû leg viszont garan tál ni 

kell a védel mük höz fûzôdô alapvetô jog érvé-

nye sü lé sét. 

Mindezekbôl kiindulva az Európai Unió 

adat vé del mi szabályozása négy részre oszt-

ha tó:

• A közösségi jog területére kiterjedô hatá-

lyú általános adatvédelmi irányelv1.

• A közösségi intézményekre irányadó adat-

vé  delmi követelmények2.

• A személyes adatok védelme az elektroni-

kus kommunikációs szektorban3 .

• Adatvédelem a büntetôügyekben való ren-

dôr sé gi és igazságügyi együttmûködés 

te rü letén. (E speciális területtel nem fog-

lal ko zunk, mivel erre nem terjed ki az adat-

vé del mi irányelv hatálya.)

1 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46 EK irányelve az egyénnek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelmérôl és 

ezeknek az adatoknak a szabad áramlásáról, Official Journal of the European Communities L 281, Volume 38, 23 November 1995. 

page 31.

2 Európai Közösség Alapító Szerzôdése 286. cikk, Regulation (EC) 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18. 

December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions 

 and bodies and on the free movement of such data

3 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal 

data and the protection of privacy in the telecommunication sector replaid with effect from 31. October 2003. by Directive 2002/

58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protec-

tion of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications)
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1.  Az irányelv elôkészítése, 
elfogadása és nemzeti

átültetése 

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46 EK 

irányelve - az egyénnek a személyes adatok 

fel dol go zá sá val kapcsolatos védelmérôl és 

ezek nek az adatoknak a szabad áramlá sá-

ról (továbbiakban: irányelv) - tervezetét a 

Bizott ság 1990. szeptember 13-án ké szí tet-

te el. A javaslat célja az volt, hogy az irány-

elv harmonizálja a tagállamok adatvé del mi 

ren del kezéseit annak érdekében, hogy azok 

külön bö zô sége ne akadályoz has sa az ada-

tok áram lását a Közösségen belül. Hatálya 

ki ter jedt a tagállamok területén lévô adat ál-

lo mányokra mind a köz-, mind a magán szek-

tor ban. A javaslat megfogalmazta az adat ke-

ze lés alapvetô elveit. Az irányelv elfogadott 

szövegét 1995. október 24-én hirdették ki. 

Ettôl számítva három év állt a tagállamok 

ren del kezésére, hogy az irányelvben foglal-

tak kal összehangolják belsô jogukat, és meg-

al kos sák nemzeti szabályozásukat.  

2.  Az irányelv lényeges
elemei 

Az irányelv preambuluma kifejti, hogy az 

adat feldolgozó rendszerek az emberisé-

get szol gálják azzal, hogy e rendszerek nek 

– füg get lenül a természetes személyek ál lam-

polgárságától és lakóhelyétôl – tisz te let ben 

kell tartaniuk az egyének alap ve tô joga it 

és sza bad ságait, nevezetesen a magán élet 

vé del mé hez fûzôdô jogot, és elô kell segí te-

ni ük a gazdasági és társadalmi haladást, a 

keres kedelem bôvülését és az egyéni jólétet. 

Utal arra, hogy a belsô piac megteremté sé-

hez és mûködéséhez az alapító szerzôdés 14. 

cik kének (2) bekezdése szavatolja az áruk, 

a sze mé lyek, a szolgáltatások és a tôke 

III.  Az általános adatvédelmi irányelv
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szabad mozgását, amihez nemcsak a szemé-

lyes adatok szabad áramlására van szükség, 

hanem – ezzel összefüggésben – az egyének 

alapvetô jogainak érvényesítésére is. 

Az irányelv alapvetô célja tehát megfelelô 

egyensúly teremtése e két alapjog – vagyis 

az egyén magánéletének védelme, illetve a 

sze mé lyek és szolgáltatások szabad áramlá-

sa – között. Ennek megfelelôen 1. cikkének 

(1) bekezdése kimondja, hogy „a tagállamok 

ezzel az irányelvvel összhangban gondos kod-

nak a természetes személyek alapvetô jogai-

nak és szabadságainak a személyes adatok 

fel dol go zá sá val kapcsolatos védelmérôl”, 

ugyan akkor a (2) bekezdés deklarálja, hogy 

„a tagállamok az elôzôekben biztosított vé de-

lem mel kapcsolatos okokra hivatkozva nem 

kor látozzák, és nem tiltják a személyes ada-

tok szabad áramlását a tagállamok között”. 

3.  Az irányelv hatálya 

Az irányelv tárgyi hatálya nem terjed ki az 

olyan tevékenységekre, amelyek a közösségi 

jog hatályán kívül esnek, vagyis, amelyekrôl 

az Euró pai Unióról szóló szerzôdés V. és VI. 

címe rendelkezik (közös kül- és biztonság-

po liti ka, vala mint rendôri és igazságügyi 

együtt mû kö dés büntetôügyekben). A 3. 

cikk 2. pontja külön kiemeli, hogy az irány-

elv nem al kal maz ha tó a közbiztonságot, a 

hon vé del met, az állambiztonságot és az 

állam bün te tô jogi tevékenységét érintô adat-

ke ze lésre4.

Az irányelv rendelkezéseit kell alkalmaz-

ni a személyes adatok teljesen vagy részben 

automatizált módon történô feldolgozására, 

továbbá a nem automatizált feldolgozásra, 

ha az érintett személyes adatok valamely 

nyil ván tartási rendszer részét képezik vagy 

4 Irányelv 3. cikk, 2. bekezdés, elsô fordulat

5 Irányelv 3. cikk, 1. bekezdés 

6 Irányelv 3. cikk, 2. bekezdés, második fordulat

7 Irányelv 4. cikk

8 Irányelv 2. cikk 

9 Irányelv 6. cikk

10 Irányelv 7. cikk
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fogják képezni5. Nem terjed ki azonban a 

ha tály a személyes adatok feldolgozására 

a ter mé sze tes személy kizárólag személyes 

vagy ház tar tási tevékenysége során6.

Az irányelv, illetve az ennek alapján 

kibo csá tott nemzeti jogszabályok területi 

hatá lya a következôképpen alakul: a tagál-

la mok nak az irányelv rendelkezéseit kell 

alkal maz niuk, ha a feldolgozást az adatke-

ze lô nek a tagállam területén – illetve azon 

kívül olyan területen, ahol a nemzetközi köz-

jog alapján a belsô jogát kell alkalmaznia 

– mû kö dô szervezete tevékenységi körében 

vég zi. Továbbá akkor, ha az adatkezelô nem 

az unió területén mûködik, de adatfel dol go-

zás ra a tagország területén lévô eszközöket 

használ, kivéve, ha ezek az eszközök a unió 

területén átmenô forgalom célját szolgálják7. 

Általános elvként mondja ki az irányelv, hogy 

az adatáramlás az unió területén belül nem 

korlátozható.  

4.  Az adatvédelemmel 
összefüggô fogalmak 

Az irányelv egységesen értelmezi az adatvé-

de lemmel összefüggô fogalmakat8 – szemé-

lyes adat, személyes adatok feldolgozása, 

személyes adat-nyilvántartó rendszer, adat-

ke zelô, feldolgozó, harmadik fél, címzett, az 

adatalany hozzájárulása –, és meghatá roz za 

a személyes adatok minôségére vonatko zó 

alap elveket – tisztességesség, törvényes-

ség, célhoz kötöttség, idôszerûség9 –, vala-

mint az adatok kezelésének felté te leit. (Az 

adat ke ze lés alapjául szolgálhat az adat alany 

félreérthetetlen hozzájárulása, az adat ke ze-

lô és az adatalany által kötött vagy kö ten dô 

magánjogi szerzôdés, az adatkeze lô törvé-

nyes kötelezettségének teljesítése, az adat-

alany létfontosságú érdekeinek védelme, 

köz ér de kû feladat teljesítése, az adatke ze lô, 

illet ve az adatátvevô harmadik sze mély hiva-

ta los feladatának gyakorlása, vagy az adat ke-

ze lô, illetve a harmadik személy jogos ér de-

ké nek érvényesítése, kivéve ha ez utóbbi 

érde ket az adatalanynak a személyes adatai 

vé del méhez fûzôdô érdekei felülmúlják10.) 

Az irányelv alapesetként megtiltja a külön-

le ges adatok kezelését azzal, hogy e tilalom 

nem alkalmazható az irányelvben tételesen 

fel so rolt esetekben. (Az adatkezeléshez az 

adat alany kifejezetten hozzájárul; vagy az 

a mun ka jogi kötelezettség teljesítéséhez; 

továb bá az adatalany vagy más személy lét-

fon tos sá gú érdekeinek védelméhez szük sé-

ges, és az adatalany a hozzájárulását cse lek-

vô kép te len sé ge folytán nem tudja megadni; 

továb bá az adatkezelést politikai, világnéze-

ti, vallási vagy szakszervezeti célú alapítvány, 

egyesület, vagy nonprofit szervezet végzi 

saját tagjaira, vagy vele rendszeres kap cso-

lat ban állókra nézve, és az adatokat az adat-

alany hozzájárulása nélkül nem továbbítják 
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harmadik személynek.) Külön szabályokat 

tar tal maz az irányelv a megelôzô egészség-

ügyi, orvosi diagnosztikai, egészségügyi ellá-

tá si, vagy ezek igazgatása céljából történô 

adat ke ze lés re, valamint a büntetô ítéletek 

nyil ván tar tá sá ra vonatkozóan11. 

Az irányelv rögzíti az adatalany jogát a 

tájé koz ta tás ra, az adataihoz való hozzáfé-

rés re, az adatok helyesbítésére, zárolására 

vagy törlésére12. Amennyiben az adatot 

nem az adatalanytól gyûjtik, a tájékozta tá si 

kötelezettség alól kivételként jelöli meg az 

irányelv, ha – különösen statisztikai, törté-

nel mi vagy tudományos célú feldolgozások 

esetében – a tájékoztatás lehetetlen, arány-

ta lan erôfeszítést igényel, illetve, ha a rög-

zí tést vagy továbbítást jogszabály kife je zet-

ten elôírja. Ezekben az esetekben azonban a 

tagállamoknak alkalmas biztosítékokról kell 

gondoskodniuk13.

Az irányelv új jogintézményként beve ze ti 

az adatalany jogai érvényesítésének cél já ból 

az adatkezelés vagy adattovábbítás elle ni til-

ta ko zás (kifogásolás) lehetôségét. Ez elsô-

sor ban olyan esetekre vonatkozik, amikor 

az adat ke ze lés vagy az adattovábbítás az 

adat ke ze lô vagy az adatigénylô harmadik 

sze mély ér de két szolgálja, de a törvény nem 

teszi szük sé ges sé az adatalany hozzájárulá-

sát14. Az irányelv elsôsorban a közvetlen piac-

szerzés céljából történô adatkezelés ese tén 

teszi lehetôvé a kifogásolás jogának érvé nye-

sí tését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

ha a közvetlen üzletszerzô társaság az érin-

tett személy, név- és lakcímadatát nyilvá nos 

adat tár ból (például telefonkönyvbôl) vagy a 

sze mé lyi adat- és lakcímnyilvántartástól jog-

sze rû en megszerzi, és ajánlatával név sze rint 

megkeresi a címzettet, akkor az érin tett ez 

ellen a cégnél tiltakozhat, és kérheti ada tai-

nak a nyilvántartásából való törlését, ami-

nek a megkeresett társaság köteles eleget 

ten ni. 

Különleges biztosítékot tartalmaz továb-

bá az úgynevezett automatizált egyedi dön-

tés alapján történô értékelés kizárására15. 

Az automatizált egyedi döntés során az 

érin tett személyrôl különféle adatokat gyûj-

te nek össze, általában úgy, hogy kér dô íve-

ket töltetnek ki vele. A kérdések a sze mély-

re vonat kozó tényadatokon kívül – élet kor, 

nem, magasság, súly, betegségek stb. –, 

külön féle élethelyzetekkel kapcsola tos véle-

mé nyét, benyomását is firtatják, vala mint 

11 Irányelv 8. cikk 

12 Irányelv 11., 12. cikk

13 Irányelv 11. cikk, 2. bekezdés

14 Irányelv 14. cikk

15 Irányelv 15. cikk
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szi tu áci ós gyakorlatokat tartal maz nak. 

A kitöl tött kérdôíveket feldolgoz zák, a vála-

szo kat szá mí tó gép re viszik. A szá mí tó gép 

egy meg ter ve zett program sze rint kiér té keli 

a vála szo kat, és létrehoz egy sze mé lyi ség pro-

filt, ame lyet azután mint az adott sze mély re 

jel lem zôt különfé le dön té sek hez hasz nál nak 

fel. A sze mé lyi ség profil hasz ná la ta egyre 

elter jed tebb a munkavállalók alkal ma zá sá-

nál, mun ka he lyi elômenetelnél, hitel ké re lem 

el bí rá lá sa kor. Felhasználását azért kell korlá-

toz ni vagy garanciákhoz kötni, mert adott 

eset ben súlyosan sértheti a sze mé lyiségi 

jogo kat, illet ve úgy befolyásolja a dön tést, 

hogy az adott személyre jellemzô, a szá mí tó-

gép által készített profiltól eltérô, szubjektív 

ele met figyel men kívül hagyja.

Az irányelv a benne foglalt jogok és kö te-

le zett sé gek korlátozását nemzetbiztonsági, 

hon vé del mi, közbiztonsági okból, valamint 
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bûn cse lek mények vagy foglalkozások etikai 

vét sé gei nek megelôzése, vizsgálata, feltárá-

sa és üldözése céljából, továbbá a tagálla-

mok vagy az Európai Unió jelentôs pénzügyi 

vagy gaz da sági érdekébôl, illetve mindezek 

ellen ôr zé se céljából, valamint az adat alany 

vagy mások jogainak és szabadságainak 

védel me érdekében teszi lehetôvé16.

Az irányelv meghatározza az adatbiz-

tonsági követelményeket, ezen belül mind 

az adat ke ze lô és adatfeldolgozó, mind 

a megbízá suk ból tevékenykedô sze mély 

fele lôs sé gét. Rögzíti továbbá, hogy az 

adat fel dol go zás ra vonatkozó szerzôdést 

– különösen az adatfeldolgozásra és az adat-

biztonságra vonatko zó rendelkezést – írás-

ba kell foglalni17.

Az irányelvben foglalt, a tagállamokhoz 

cím zett egyik legfontosabb követel mény 

a füg get len adatvédelmi ellenôrzô szerv – 

vagy szer vek – létrehozása, amelynek konk-

rét bea vat ko zá si hatáskört kell kapnia az 

adat ke ze lé sek re és adatfeldolgozásokra 

(elren del he ti pél dá ul a jogszerûtlenül kezelt 

ada tok záro lá sát, törlését vagy megsemmisí-

té sét). Kezdeményezheti továbbá az illeté kes 

szer vek nél megfelelô szankció fogana to sí-

tását18. Fela da ta még az adatkezelôk által az 

adat ke ze lé seik rôl tett bejelentések19 nyil ván-

tartása, és a bennük foglaltak nyilvá nos ság-

16 Irányelv 13. cikk

17 Irányelv 16., 17. cikk

18 Irányelv 28. cikk

19 Irányelv 18., 19 cikk

20 Irányelv 20. cikk

21 Irányelv 18. cikk, 2. bekezdés, második fordulat

22 Irányelv 17. cikk, 1. bekezdés

23 2000/518/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursu-

ant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and 

of the Council on the adequate protection of personal data 

provided in Switzerland (notified under document number 

C(2000) 2304) (Text with EEA relevance)

 2000/519/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pur-

suant to Directive 95/46/EC of the European Parliament 

and of the Council on the adequate protection of personal 

data provided in Hungary (notified under document number 

C(2000) 2305) (Text with EEA relevance)

 2000/520/EC: Commission Decision of 26 July 2000 pursu-

ant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and 

of the Council on the adequacy of the protection provided 

by the safe harbour privacy principles and related frequently 

asked questions issued by the US Department of Commerce 

(notified under document number C(2000) 2441) (Text 

with EEA relevance)

 2002/2/EC: Commission Decision of 20 December 2001 

pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament 

and of the Council on the adequate protection of personal 

data provided by the Canadian Personal Information Protec-

tion and Electronic Documents Act (notified under document 

number C(2001) 4539) Canadian Personal Information Pro-

tection and Electronic Documents Act (notified under docu-

ment number C(2001) 4539)

24 Irányelv 26. cikk, 1. és 2. pont

25 Irányelv 26. cikk, 4. bekezdés

26 2001/497/EC: Commission Decision of 15 June 2001 on 

standard contractual clauses for the transfer of personal 

data to third countries, under Directive 95/46/EC (Text 

with EEA relevance) (notified under document number 

C(2001) 1539)

27 2002/16/EC: Commission Decision of 27 December 2001 

on standard contractual clauses for the transfer of perso-

nal data to processors established in third countries, under 

Directive 95/46/EC (Text with EEA relevance) (notified 

under document number C(2001) 4540)
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ra hozatala. Az irányelv lehetôvé teszi, hogy 

az adatvédelmi ellenôrzô szerv – az adat ke-

ze lô bejelentése alapján – elôzetes ellen ôr-

zést végezzen bizonyos, a tagállamok által 

meg ha tározott érzékeny adatkezelésekkel 

kapcsolatban20. A tagállamok lehetôséget 

kapnak arra, hogy mellôzzék a bejelentési 

kötelezettség elôírását, ha az adatkezelô 

kellôen független belsô adatvédelmi felelôst 

bíz meg21. Az irányelv „bátorítja” belsô adat-

védelmi szabályzatok kiadását22. 

Az irányelv elôírja, hogy harmadik ország-

ba – azaz nem uniós tagállamba – személyes 

adat csak akkor továbbítható, ha a kérdéses 

harmadik ország megfelelô szintû védelmet 

nyújt. Részletesen kifejti, hogy milyen szem-

pontokat kell figyelembe venni a megfele-

lô véde lem megítélése során. Ezen eljárás 

lefoly ta tá sa alapján a Bizottság kétirányú 

fel ha tal ma zás sal rendelkezik. Egyrészt 

ki mond hat ja, hogy a harmadik ország nem 

nyújt meg fe le lô szintû védelmet, másrészt 

– ennek ellen ke zô je ként – azt, hogy bel-

sô joga, illetve az általa vállalt nemzetközi 

kö te le zett sé gek alapján megfelelô védelmet 

nyújt. Eddig a Bizottság három országról 

– Magyar országról, Svájcról és Kanadáról 

– mond ta ki, hogy megfelelô védelmet nyújt 

(az úgy ne ve zett Safe Harbour megállapodás 

meg ál la pít ja, hogy megfelelô a védelem az 

Egye sült Államok Kereskedelmi Kamaráján 

keresz tül lebonyolított adatcseréknél is)23.

Az irányelv tételesen felsorolja, hogy milyen 

okok alapján lehet adatokat átadni a megfe-

le lô szintû védelmet nem nyújtó országok 

részé re: akkor, ha az adatátvevô igazolja, 

hogy az egyének védelmére megfelelô biz-

to sí té kot szolgáltat, elsôsorban ezt ta rtal-

ma zó szer zô dé sek formájában24. Felha tal-

ma zást kapott továbbá a Bizottság25, hogy 

szab vány szer zô dés-mintákat bocsásson ki, 

ame lyek nek használata a tagállamokra néz-

ve köte le zô. A Bizottság két ilyen tartal mú 

ha tá ro za tot hozott, egyet a harmadik orszá-

gok ba történô személyes adattovábbítás-

ra26, egy másikat a harmadik országokban 

ala pí tott adatfeldolgozók részére történô 

adat átadá sokra27.

Az irányelv elôírja még, hogy legyen le he-

tô ség bíró sági jogorvoslatra, valamint kárté-
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rí tés re, illet ve azt, hogy az irányelv alapján 

hozott nem ze ti szabályok megsértése ese-

tén meg fe le lô szankciókat kell alkalmazni28.

Az irányelv két testület létrehozásáról is 

ren del kezik. Egyrészt a 29. cikk sze rint mun-

ka csoport alakult, amelynek a tagállamok 

ellen ôr zô szervei és a Közösség intézményei 

által létrehozott hasonló szervek képviselôi, 

va la mint a Bizottság egy képviselôje a tagja. 

A munkacsoport tanácsadó tevékenységet 

végez, javaslatokat, illetve ajánlásokat tesz, 

vala mint évente jelentést készít az adat vé de-

lem helyzetérôl29. A másik szerv a Bizottság 

mellett mûködô, a tagállamok képviselôibôl 

és a Bizottság képviselôjébôl álló testület, 

amely nek feladata a Bizottság által elô ké szí-

tett tervezetek véleményezése30.

Az irányelv viszonylag kevés lehetôséget 

ad a tagállamoknak e rendelkezésektôl való 

elté résre, illetve bizonyos területek önálló 

sza bá lyo zásra. Ezek közül kiemelendôk a 

követ ke zôk:

• A tagállamoknak saját hatáskörben kell 

sza bályozniuk azokra a személyes adatok ra 

vonat ko zó adatkezeléseket, amelyek kizá ró-

lag újság írói célokat vagy mûvészeti és iro dal-

mi kife je zés célját szolgálják, s a magánélet 

védel mé hez fûzôdô jog és a véleménynyilvá-

ní tás szabadsága egyensúlyának meg te rem-

té sé hez szükségesek31.

• Nem tartalmaz egységes rendelkezéseket 

az irány elv a nemzeti azonosító – személyi 

szám – alkalmazhatóságáról, hanem a tag-

ál la mok ra bízza, hogyan szabályozzák ezt a 

kérdést32.

• A tagállamok az irányelvben foglaltakon 

túl me nôen jelentôs közérdekbôl – megfelelô 

biz to sítékokról történô rendelkezés mellett 

– lehetôvé tehetik a különleges adatok ke ze-

lését33.

• A meghatározott célból gyûjtött szemé-

lyes adatok történelmi, statisztikai vagy 

tu do má nyos célokra történô további fel hasz-

ná lá sát az irányelv nem tekinti összeegyeztet-

he tet len nek az eredeti céllal, illetve lehetôvé 

teszi e célból az adatok hosszabb ideig törté-

nô meg ôrzését, ha a tagállamok megfelelô 

biz to sí tékról gondoskodnak34. 

5.  Az Adatvédelmi Munkabi-
zottság tevékenysége 

Az Adatvédelmi Munkabizottság jelentôs 

be fo lyás sal rendelkezik az Európai Közös-

28 Irányelv 22., 23. 24. cikk

29 Irányelv 29., 30. cikk 

30 Irányelv 31. cikk

31 Irányelv 9. cikk

32 Irányelv 8. cikk, 7. pont

33 Irányelv 8. cikk, 4. pont

34 Irányelv 6. cikk 1. bekezdésének b) és e) pontja

35 Case C-369/98, 2000. szeptember 14. 
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ség adat vé del mi jogának továbbfejlesztésé-

re, értelmezésére és az egységes joggyakor-

lat kialakítására. A megalakulása óta eltelt 

hat év alatt összesen 66 ajánlást, javaslatot 

és munkadokumentumot bocsátott ki. Ezen 

belül öt alkalommal értékelte az Európai 

Közösség elôzô évi adatvédelmi tevékenysé-

gét. A javaslatokat és munkaanyagokat egy-

részt saját kezdeményezésre, másrészt a 

Bizott ság által elôkészített jogi dokumentu-

mok tervezetére készített állásfoglalások 

alap ján adta közre. 

A dokumentumok tartalmilag az adatke-

ze lés, illetve az ezzel összefüggô problémák 

széles körét fedik le. A munkabizottság nagy 

súlyt fektetett a harmadik országokba tör té-

nô adattovábbítás egységes gyakorlatá nak 

kialakítására, ezzel kapcsolatban 15 do ku-

men tu mot készített. (Érdemes meg je gyez ni, 

hogy az Egyesült Államokkal végül meg kö-

tött Safe Harbour-megállapodás tár gyá ban 

négy dokumentum készült: ezek egy ér tel mû-

en tük rö zik az amerikai és az euró pai adat-

védel mi felfogás és gyakorlat közöt ti el té ré-

se ket, és azt, hogy a különbsé gek nehe zen 

old hatók föl.)

A munkabizottság nagy figyelmet fordít 

az információs technológia fejlôdése és az 

inter net térhódítása következményeként fel-

ve tô dô adatvédelmi problémákra és veszé-

lyek re. E témakörben 12 dokumentumot 

bo csá tott ki, közülük több jelentôs hatással 

volt az elektronikus kommunikációra vonat-

ko zó új irányelv elkészültére.

A munkabizottság tevékenységében – 

meg fi gye lô ként – 2001 óta a magyar adat-

vé del mi biztos is részt vesz. 

6.  Az Európai Bíróság
esetjoga 

Anglia és Wales Legfelsôbb Bíróságának kezde-

mé nyezésére az Európai Bíróság elôzetes 

döntést hozott a mezôgazdasági, halászati 

és élel mi szer ügyi minisztérium és a „TR & 

P Fischer”-ügyben35, amely az irányelv értel-

mezésén alapult. A tényállás lényege a követ-

kezô: Fischer farmer 1995-ben megbízást 

ka pott egy bizonyos földterületen történô 

gaz dál ko dás ra. A megbízó, illetve a korábbi 

tulaj do nos azonban nem adott tájékoztatást 

neki a föld használatának elôzetes történeté-

rôl. Ezekre az információkra azért lett volna 

szüksége, mert a közösségi jog alapján támo-

ga tást kaphatott a termékek megha tá rozott 

körére, ha megfelelô földterüle ten és megha-

tározott feltételek mellett termeli ôket. Ez 

utóbbi fel té telek között szerepel, hogy a 

földterület bizo nyos százalékát mû ve let lenül 

kell hagy ni, de ezt az elôzô évben be kell jelen-

teni az ille té kes hatóságnak. A ren de let alap-

ján a tag ál la mok számítógé pes nyil ván tar tást 

állí ta nak fel egyrészt a támo ga tá si kérelmek-

rôl, más részt a föld te rü le tek rôl. Fischer úr 
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ahhoz, hogy a támo ga tási kérelmét megfe-

le lôen be tudja nyúj ta ni, infor mációt kért a 

nyil ván tartás ve ze té sé re hivatott illetékes 

agrár hivataltól, de ez az infor má ció kiadását 

megtagadta azzal, hogy azt csak magának az 

adatszolgálta tó nak – az elô zô tulajdonosnak – 

vagy megbízottjának adhatja ki. A kérdés az 

volt, hogy a far mer vagy megbízott ja által a 

nyilvántartás részére szolgáltatott adat har-

madik sze mély nek kiadható-e.

Az Euró pai Bíróság kifejtette, hogy az irány-

elv 7. cikk f) pontja lehetôvé teszi az ada tok 

kiadását, „ha az olyan harmadik személy 

jo gos érdekeinek érvényesítése céljaihoz 

szük sé ges, akinek az adatot továbbítják, 

kivé ve, ha ezeket az érdekeket az adatalany 

védel met igénylô érdekei vagy alapvetô jogai 

és szabadságai felülmúlják”. A tárgyi ügyben 

Fischer úr az adatokat azon jogszerû érdek-

bôl kérte, hogy a támogatás igényléséhez 

szük sé ges adatszolgáltatási kötelezettsé gé-

nek eleget tudjon tenni, és ezeket az ada-

to kat más módon nem tudta beszerezni. 

Ugyan ak kor nem merült fel semmi olyan 

infor má ció, amely szerint ezeknek az adatok-

nak a kiadása sértette volna az adatalany 

(koráb bi tulajdonos) védelmet igénylô érde-

keit vagy alapvetô jogait és szabadságait. 

Ezért az Európai Bíróság kimondta, hogy 

ilyen esetekben az illetékes hivatalnak – az 

érintett személyek érdekeinek mérlegelése 

után – a föld elôzô használatára vonatkozó 

adatokat ki kell adnia az új farmer részére.  

36 Rendelet 51. cikk

37 Rendelet 3. cikk

38 A rendelet 51. cikke szerint az OJ-ban történt kihirdetést (2001. január 12) követô 20. napon lépett hatályba

39 Rendelet 50. cikk
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Az Európai Uniót alapító szerzôdés 286. cik-

ke sze rint a szerzôdéssel, illetve az annak 

alap ján létrehozott intézményeknek és szer-

vek nek a természetes személyek védel me 

érdekében a személyes jellegû ada tok keze-

lé sé re és ezen adatok szabad moz gá sá ra a 

vonatkozó közösségi aktusokat kell alkal-

maz ni uk. A Tanácsnak független ellen ôr zô 

szer vet kell alapítania azzal a megbí zás sal, 

hogy a közösségi szerveknél és intéz mé nyek-

nél fel ügyel je az említett közösségi ak tu sok 

alkal ma zá sát, és minden más – az adott eset-

ben – hasznos rendelkezést elfo gad jon. 

 Ennek megfelelôen adta ki az Európai 

Par la ment és a Tanács 2000. december 18-

án a 45/2001 EK rendeletet (a továbbiak-

ban: ren de let) az egyének védelmérôl az 

Euró pai Közös ség intézményei és testületei 

által tör té nô sze mé lyes adat kezelés tekinte-

té ben. A ren de let a tag ál la mok ra kötelezô, 

és köz vet le nül alkal ma zan dó36. Ez annyit 

jelent, hogy jogokat és köte le zett sé geket 

kelet kez tet a Közös ség intéz mé nyei vel és 

tes tü le tei vel kapcso lat ba kerülô tagállami 

ál lam pol gá rok, illet ve intéz mé nyek szá má ra 

a sze mé lyes adatok keze lése során. (Tehát, 

ha egy uniós állam pol gár panaszt tesz a 

közös sé gi ál lam pol gá ri biz tos nál vagy az 

Euró pai Bíró ság hoz fordul, joga van sze-

mélyes ada tai ra a ren de let sze rinti védelmet 

igé nyel ni.) 

1.  A rendelet hatálya 

A rendelet hatálya a közösségi intézmények-

re és testületekre terjed ki, ha személyes 

ada to kat kezel nek, egészben vagy részben 

a közös ségi jog hatálya alá tartozó tevékeny-

sé gük során. Az Európai Közösség intézmé-

nyei és tes tü letei, különösen a Bizottság, 

min den na po san cserélnek személyes adato-

kat a tag ál la mok kal a Közös Agrárpolitika 

ügyé ben, a vámeljárás során, a Strukturális 

Ala pok kal kap cso latban és a Közösség mûkö-

dé sé nek más területein. A Bizottság hang-

sú lyoz za, hogy e tevékenységeknél figye-

lem mel kell lenni az általános adatvédelmi 

irány elv és a telekommunikációs irányelv 

ren del ke zé sei re is.

A rendelet tárgyi hatálya az egészben 

vagy részben automatikus módon végzett 

adat ke ze lés re, továbbá a valamely nyil ván tar-

tá si rendszer részét képezô, nem automati-

kus módon végzett adatkezelésre terjed ki37. 

A Közösség intézményeinek és testületeinek 

a rendelet hatálybalépésétôl38 számított egy 

éven belül kellett rendszereiket összhangba 

hozni rendelkezéseivel39. 

IV.  A közösségi intézményekre irányadó 
adatvédelmi követelmények
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2.  A rendelet lényeges elemei 

A rendelet az adatvédelem alapvetô elveit és 

követelményeit az irányelv rendelkezései vel 

azo nos tartalommal szabályozza. Sza bá lyo-

zá si köre azonban szélesebb, mert kitér arra 

is, hogyan kell védeni a személyes adato kat a 

belsô telekommunikációs hálózatok mû köd-

te té se során. Ennek alapjául a 97/66 EK 

irány elv nek az a része szolgált, amely a sze-

mé lyes adatoknak a telekommunikációs szek-

tor ban való védelmét szabályozza.

A rendelet eltérôen szabályozza az ada-

tok továbbítását az alábbi esetekben: 

• Az Európai Közösség szervei és intézmé-

nyei között akkor lehet adatot továbbítani, 

ha a sze mélyes adat az igénylô intézmény 

hatás körébe tartozó feladat jogszerû teljesí-

té sé hez szükséges (a jogszerûségért mind 

az adat átadó, mind az adatátvevô felelôsség-

gel tartozik)40.

• Az irányelv alapján kiadott nemzeti rendel-

ke zé sek hatálya alá tartozó szervek részére 

adat akkor továbbítható, ha az adatot kérô 

iga zol ja, hogy a továbbítás közérdeken ala-

pul, vagy közigazgatási feladatai ellátásához 

szükséges; vagy, ha a kérelmezô igazolja az 

igé nyelt adatok szükségességét, és nincs ok 

fel té te lez ni, hogy az adatalany jogszerû érde-

kei sérülnének41.

40 Rendelet 7. cikk

41 Rendelet 8. cikk

42 Rendelet 9. cikk

43 Rendelet 24., 25. cikk

44 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2002. július 1-jei 1247/2002 EK határozata az európai adatvédelmi felügyelô fela-

datainak ellátásához szükséges szabályokról és általános feltételekrôl

45 Rendelet 42–48. cikk

46 Rendelet 33. cikk
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• Olyan országok vagy nemzetközi szer ve ze-

tek részére, amelyek nem tartoznak az irány-

elv hatálya alá, akkor továbbíthatnak sze mé-

lyes adatokat a Közösség intézményei, ha 

az adatigénylô megfelelô védelmet sza va tol. 

A ren de let részletezi a megfelelô véde lem 

meg ál la pí tásának szempontjait, illetve té te le-

sen meg ha tá ro zott esetekben akkor is lehe-

tô vé teszi az adatok továbbítását, ha a meg-

fe le lô védelemre nincs garancia. Ez utóbbi 

ese tek ben az európai adatvédelmi felügye lô 

is enge dé lyez heti az adatok továbbí tá sát, ha 

a véde lem re megfelelô biztosítékok állnak 

ren del ke zés re42.

A rendelet kétszintû belsô adatvédelmi 

ellen ôrzô rendszert hozott létre. Minden 

közös sé gi intézményben és testületben ki 

kell nevez ni lega lább egy adatvédelmi hiva-

tal no kot, aki nek az a feladata, hogy füg-

get len ként szavatolja a rendeletbôl adó dó 

adat vé del mi követelmények teljesítését; az 

adat ala nyo kat és adatkezelôket megfelelô 

módon tájé koz tas sa jogaikról és köte le zett-

sé geik rôl; teljesítse az európai adat vé del mi 

fel ü gye lô meg ke resését, illetve elôze te sen 

beje lent se neki az adatkezelést; vala mint 

ve zes se az adat vé del mi nyilvántartást. Füg-

get lenségét garan tálja, hogy senkitôl sem 

fogad hat el uta sí tást, és állásából csak az 

euró pai adat vé delmi felügyelô hozzájárulá sá-

val ment he tô fel43.

A rendelet létrehozta az európai adatvé del-

mi felügyelô intézményét, akit (és helyet te-

sét) a Bizottság által – a jelölésre törté nô 

nyil vá nos felhívás alapján készített listából 

– az Euró pai Parlament és a Tanács közös 

dön tés sel nevez ki öt évre. Megbízatása alól 

csak akkor menthetô fel, ha az Európai Bíró-

ság – az Európai Parlament, a Tanács vagy 

a Bizott ság kezdeményezésére lefoly ta tott 

eljá rás ban – megállapítja, hogy már nem 

teljesí ti a tisztség betöltésének követelmé-

nyeit, illet ve súlyos hivatali kötelességmu-

lasztásban vét kes. Az európai adatvédel-

mi felü gyelô és helyet tese jövedelmérôl, a 

kinevezését meg elô zô eljárásról és székhe-

lyérôl az Euró pai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság külön hatá ro zat ban ren-

delkezett44. 

Az európai adatvédelmi felügyelô felelôs 

azért, hogy a természetes személyek sze mé-

lyes adataik védelméhez való jogát az Euró-

pai Közösség intézményei megfelelôen bizto-

sít sák. Ennek teljesíthetôsége érdekében 

jogai hasonlóak az irányelv szerint meghatá-

ro zott jogokhoz. Ezenkívül az Európai Bíró-

ság hoz for dulhat, illetve a Bíróság elôtt 

folyó eljá rás ba beavatkozhat45. A rendelet 

külön kiemeli, hogy a közösség intézményei-

nek alkal mazottai közvetlenül jelezhetik az 

euró pai adatvédelmi felügyelônek, ha a ren-

de let ben meghatározott adatvédelmi köve tel-

mé nyek megsértését észlelik46. 



20

Az irányelv a személyes adatok védelmének 

alap vetô elveit rögzíti, amelyek irányadók a 

sze mé lyes adatok automatikus feldolgo zá sá-

nak minden, az irányelv hatálya alá tartozó 

terü le té re. Nem foglalkozik azonban az új 

tele kom mu ni ká ciós szolgáltatások elterjedé-

sé vel, a felhasználók személyes adatainak és 

magánéletének védelme területén felvetôdô 

speciális kockázatokkal. Felismerve, hogy 

szük ség van e területen – az irányelvben 

meg fo gal ma zott általános követelmé-

nyek érvé nye sülése mellett – speciális sza-

bályokra is, az Euró pai Parlament és a 

Tanács megalkotta a 97/66 EK irányelvet 

a személyes adatok fel dol go zá sá ról és a 

magánélet védel mé rôl a telekommu nikációs 

szektorban (a továb bi ak ban: tele kom mu ni-

ká ciós irányelv), amelynek átültetésére a 

tagállamok részben 1998. októ ber 24-ig, 

részben 2000. október 24-ig kap tak idôt a 

szükséges jogsza bá lyok megalkotására.

A telekommunikációs irányelv hatálya 

ki ter jed a személyes adatok kezelésére és fel-

dol gozására, a nyilvános telekommunikációs 

hálózatokon keresztül a nagyközönség szá-

má ra hozzáférhetô telekommunikációs szol-

gál ta tá sok ra (kivéve a rádió- és tele ví zió mû-

so rok szolgáltatását), különös tekintettel az 

ISDN- és a nyilvános digitális mobilhálózatok-

ra. Hatálya alá tartozik a hívó fél és a kap-

cso ló dó vonal kijelzése, az automatikus 

hí vás át irá nyí tás a digitális központokhoz 

kap cso ló dó elôfizetôi vonalakon és – ha ez 

mû sza ki lag lehetséges és nem igényel arány-

ta la nul nagy gazdasági erôfeszítést – az ana-

lóg központokon is47. 

1.  A telekommunikációs 
irányelv fôbb rendelkezései, 

általános követelmények 

1.1.  A biztonság  

A telekommunikációs szolgáltató cég – szük-

ség esetén a telekommunikációs hálózatok 

szol gál ta tó já val – köteles megfelelô mûsza-

ki és szer vezési intézkedéseket tenni szol gál-

ta tá sai nak biztonsága érdekében. Ha rend-

V.  Adatvédelem és az elektronikus 
kommunikáció

47 Telekommunikációs irányelv 3. cikk

48 Telekommunikációs irányelv 4. cikk

49 Telekommunikációs irányelv 5. cikk és 14. cikk (1) bekezdés
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kí vül nagy a veszélye annak, hogy vala ki 

megsérti a hálózat biztonságát, akkor a koc-

ká za tok ról és a lehetséges ellenintéz ke dé sek-

rôl, valamint ezek költségeirôl a telekommu-

ni kációs szolgáltató köteles tájékoztatni 

elô fi ze tôit48.

1.2.  A kommunikáció titkossága 

A tagállamok jogi szabályozással kötelesek 

meg te rem teni a nyilvános telekommuni ká-

ciós háló za to kon és a nagyközönség szá-

má ra hoz zá fér he tô telekommunikációs 

szol gál ta tá so kon keresz tül lebonyolított 

kom mu ni ká ció tit kos sá gát. Különösen meg 

kell til ta ni a kom mu ni ká ció megfigyelését, 

le hall ga tá sát, tá ro lá sát, illetve a más módo-

kon tör té nô – az érin tett felhasználók bele-

egye zé se nél kü li – beavat ko zást vagy megfi-

gye lést, kivéve, ha azt nemzeti jogszabály 

lehe tô vé teszi. 

Jogszabály lehetôvé teheti a kommuni-

ká ció tartalmának megismerését és fel hasz-

ná lá sát törvényes üzleti tevékenység során 

– ke res ke del mi tranzakciók bizonyítékaként – 

vagy más üzleti kommunikációkról készített 

rög zí té sek nél, továbbá a nemzetbiztonság, 

a hon vé de lem és a köz biz ton ság védelme, 

vala mint a közvádas bûncselekmények, a 

tele kom mu ni ká ciós rendszer jogosulatlan fel-

hasz ná lá sá nak üldözése érdekében49. 

1.3.  Forgalmazási és számlázási adatok 

A beszélgetés befejezése után törölni vagy 

anonimizálni kell azokat az elôfizetôkre és a 

fel hasz ná lók ra vonatkozó adatokat, amelye-

ket a telekommunikációs szolgáltató cégek 

a hívá sok létrehozása céljából dolgoznak fel 

és tá rol nak.

Az elô fizetôk és a felhasználók részére 

tör té nô kiszámlázás és a kapcsolódó díjak 

besze dé se céljából a következô adatok dol-

goz hatók fel: 

• az elôfizetôi állomás száma vagy más azo-

no sí tó ja;

• az elôfizetô címe és az állomás típusa;

• az elszámolási idôszakban elszámolható 

összes egység száma;

• a hívott elôfizetôi szám, típus, kezdô idô-

pont, a lefolytatott beszélgetés idôtarta-

ma és/vagy a továbbított adat terjedel me;
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• a hívás/szolgáltatás dátuma;

• a fizetéssel kapcsolatos egyéb informá-

ciók (mint elôzetes fizetés, részletfizetés, 

szét kapcsolás és figyelmeztetések). 

Ezek az adatok a számla kiküldésének határ-

ide jéig, illetve a díjtartozás elévüléséig tárol-

hatók. A telekommunikációs cég – az elôfi-

ze tô beleegyezésével – marketingcélból is 

fel dol goz hat ja ezeket az adatokat.

Az adatok átadhatók: 

• azoknak, akik a telekommunikációs cég 

megbízása alapján a számlázást, a forgal-

ma zás kezelését, az ügyfél-tájékoztatást, 

illet ve a csalások feltárását végzik;

• nemzeti jogszabály rendelkezése sze rint 

a számlázási és forgalmazási jogviták 

ren de zé sé re hatáskörrel rendelkezô szer-

vek részé re;

• nemzeti jogszabály rendelkezése szerint a 

nemzetbiztonság, a honvédelem és a köz-

biz ton ság védelme, valamint a közvá das 

bûn cse lekmények és a telekommuni ká-

ciós rend szer jogosulatlan felhasználá sá-

nak üldö zé se érdekében az arra ha tás kör-

rel ren del ke zô szerveknek.

Az elôfizetôknek joguk van arra, hogy rész-

le te zett számlát kapjanak. Jogi szabályozás-

sal össze kell hangolni az elôfizetôk részletes 

számlához való jogát a hívást kezdeményezô 

felhasználóknak és a hívott elôfizetôk nek a 

magán élet sérthetetlenségéhez fûzôdô 

jogával50.

1.4.  A hívó fél és a kapcsolódó
vonalak kijelzése 

A telekommunikációs irányelv részletes ren-

del kezéseket tartalmaz arra, hogy miként 

lehet a hívó fél azonosítását kiküszöbölni, 

illet ve, hogy miként utasíthatja el ebben az 

eset ben a hívott fél a hívást. Ezekrôl a lehe-

tô sé gek rôl a szolgáltató cégeknek tájékoz-

tat niuk kell a nyilvánosságot.

Megfelelô jogi szabályozással lehetôvé 

kell tenni, hogy a telekommunikációs szolgál-

ta tók felülbírálhassák a hívó fél azonosítása 

kijelzésének kiküszöbölését:

50 Telekommunikációs irányelv 6., 7. cikk

51 Telekommunikációs irányelv 8., 9, 10.cikk

52 Telekommunikációs irányelv 11. cikk

53 Telekommunikációs irányelv 12. cikk

54 3/97. ajánlás a névtelenségrôl az interneten, 1/99. ajánlás 

a személyes adatoknak szoftver és hardver által végzett, 

rejtett és automatikus kezelésérôl az interneten, 2/2000. 

vélemény a telekommunikációs jogi keret általános felülvizs-

gálata kapcsán, 7/2000. vélemény a Bizottság 2000. július 

12-i javaslatáról a személyes adatok kezelésérôl és a privát 

élet védelmérôl az elektronikus kommunikációs szektor-

ban, 2/2002. vélemény az egyéni azonosítók használatáról 

a telekommunikációs terminál eszközökben, az Ipv6 példája, 

2002. május 30-i munkadokumentum az EU adatvédelmi 

nemzetközi alkalmazásának meghatározásáról a nem EU-

tagállamokban alapított weboldalakon kezelt személyes ada-

tok védelmérôl.

55 R (99) 5. sz. ajánlás a magánélet védelmérôl az interneten. 

Iránymutatások az egyének védelmérôl és a személyes ada-

toknak az információs highway-n történô gyûjtésérôl és 

kezelésérôl.
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• Ideiglenesen, az elôfizetô kérésére, a 

rossz in du la tú vagy kellemetlenkedô hívá-

sok nyo mon követése érdekében. Ilyen-

kor – a nem ze ti jogszabályok alapján – a 

hívó fél azonosítására alkalmas adatokat 

tá rol ják, és az ott meghatározottak sze-

rint hozzáférhetôvé teszik azokat.

• Hívásonként olyan szervezetek számára, 

ame lyek segélykérô hívásokkal fog lal koz-

nak, illetve a bûnüldözô szervek, a men tô-

szol gá la tok és a tûzoltóság részére az ilyen 

jel le gû hívások azonosítása céljá ból51.

1.5.  Az elôfizetôk adatait
tartalmazó telefonkönyvek 

A nyilvános vagy az információs szolgálato-

kon keresztül hozzáférhetô, nyomtatott 

vagy elektronikus telefonkönyvek az elôfize-

tô félreérthetetlen hozzájárulása nélkül csak 

annyi adatot tartalmazhatnak róla, amennyi 

az azonosításához feltétlenül szükséges.

Az elôfizetônek joga van kérni, hogy neve 

külön költség nélkül kimaradjon a nyomta-

tott vagy elektronikus telefonkönyvbôl; kér-

he ti annak jelzését, hogy személyes adatait 

nem használhatják föl direkt marketing cél-

jai ra, illetve azt, hogy ne teljes lakcíme sze re-

pel jen a listán52. 

1.6.  Nem kívánt hívások 

Az emberi beavatkozás nélküli, automati zált 

hívó rendszerek csak akkor alkalmaz ha tók 

direkt marketing céljára, ha ehhez az elô fi-

ze tôk elôzetesen hozzájárultak. A más esz-

közökkel lebonyolított direktmarke ting-célú 

hívások korlátozása a tagállamok hatás kör-

be tartozik. A tagállamoknak garantálniuk 

kell továbbá a nem természetes személy elô-

fi ze tôk legitim érdekeinek védelmét is a nem 

kívánt hívásokkal szemben53.

2.  Az elektronikus irányelv 

Az elektronikus kommunikációs szolgáltatá-

sok és technológiák rohamos fejlôdése 

szük sé ges sé tette, hogy a Bizottság a tele-

kom mu ni ká ciós irányelv módosítására új 

javas la tot terjesszen elô a Parlamentnek, 

illet ve a Tanácsnak. Ennek kimunkálására 

és tovább fej lesz té sé re jelentôs befolyása 

volt az Adat vé del mi Munkabizottságnak, 

amely több ajánlást és véleményt bocsátott 

ki54. Ezen túl me nô en a közösségi jogalkotók 

irány adó nak tekintették az Európa Tanács-

nak az internet használata során felvetôdô 

adat vé delmi kérdésekkel foglalkozó ajánlá-

sát is55. Ennek eredményeként alkották meg 

az Európai Parlament és a Tanács 2002. 

júli us 12-i 2002/58 EK irányelvét a szemé-

lyes adatoknak az elektronikus kommuni ká-

ciós ágazatban történô feldolgozásáról és 

a magán élet védelmérôl (a továbbiakban: 

elek tro ni kus irányelv), amely a telekommuni-

ká ciós irányelv helyébe lépett. Az új irány-
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elv átültetéséhez szükséges jogszabályokat 

a tag államoknak 2003. október 31-ig kell 

meg alkotniuk56.

Az új irányelv jelentôsége abban áll, hogy 

a telekommunikációs irányelv rendelkezései-

nek hatályát kiterjesztette a közcélú elek tro-

ni kus kommunikáció teljes körére – be le ért-

ve az internetet is –, függetlenül az igénybe 

vett technikai megoldásoktól. Nem tartozik 

viszont a hatálya alá a közcélú hírközlési 

háló za ton keresztül nyújtott mûsorszolgál ta-

tás. A telekommunikációs irányelvben meg-

fogalmazott tartalmi rendelkezéseket szinte 

változatlan tartalommal építették be az új 

irányelvbe, amely ezen túlmenôen kie gé-

szült a következô dolgok meghatározásával 

a forgalmi, illetve a helymeghatározá si adat, 

a kommunikáció, a hívás, az ér ték nö velt szol-

gál tatás és az elektronikus levél fogal má nak 

definíciója57. 

Az elôfizetôi vagy a felhasználói végbe ren-

de zésen tárolt információkhoz az elektro ni-

kus kommunikációs hálózat útján történô 

hoz zá fé rés, vagy az ott, ilyen módon törté-

nô információtárolás korlátozása58. Az irány-

elv preambuluma kifejti, hogy az elektroni-

kus távközlési hálózatok felhasználóinak 

vég be ren de zé sei és az azokon tárolt min-

den információ a felhasználók magánszfé-

rá já nak részét képezik, amely megköveteli 

az embe ri jogok és alapvetô szabadságok 

védel mérôl szóló európai egyezmény szerin-

ti védelmet. Az úgynevezett kémszoftve rek, 

web po los kák, rejtett azonosítók és más 

hason ló eszközök a felhasználó tudta nélkül 

hoz zá fér het nek a felhasználó végberende-

zé sé hez információszerzés, rejtett informá-

ciók tárolása vagy a felhasználó tevékenysé-

gei nek követése céljából, és ez súlyosan 

sért he ti a fel hasz ná lók nak a magántitokhoz 

való jogát. Ezeket az eszközöket kizárólag 

tör vé nyes céllal, az érintett felhasználók tud-

tá val lehet alkalmazni. 

A preambulum kitér arra is, hogy az ilyen 

esz közök – mint például az úgyneve zett 

cookie-k – törvényes és hasznos eszkö zök 

lehet nek, például a honlaptervezés és a hir de-

tés ha té kony sá gá nak elemzése, vala mint az 

on-line ügy le tek ben részt vevô felhasz ná lók 

azonosítása során. Törvényes célú hasz ná la-

tuk azzal a feltétellel engedélyezhetô, hogy a 

fel hasz nálók – a 95/46/EK irányelvnek meg-

fe le lô en – világos és pontos információt kap-

nak a cookie-k vagy a hasonló eszközök cél-

56 Elektronikus irányelv 17. cikk, 1. bekezdés

57 Elektronikus irányelv 2. cikk b), c), d) g) és h) pontja

58 Elektronikus irányelv 5. cikk, 3. bekezdés

59 Elektronikus irányelv Preambulum 24., 25. pont

60 Elektronikus irányelv 9. cikk.

61 Elektronikus irányelv Preambulum 26–28. pont

62 Adatvédelmi Munkabizottság 2/2002. sz. véleménye
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já ról. A felhasználók figyelmét fel kell hívni 

az általuk használt végberendezésen elhelye-

zett információkra. A felhasználóknak lehe-

tô sé get kell adni arra, hogy megtagadják a 

cookie-k vagy hasonló eszközök tárolását 

vég berendezésükön. Ez különösen fontos, 

ha az eredeti felhasználón kívül más fel-

hasz ná lók is hozzáférhetnek a végberende-

zés hez, és ezáltal minden, a berendezésen 

tárolt magánjellegû információhoz is59. 

Az elôfizetôkkel kapcsolatos, elektroni-

kus kommunikációs hálózatok által feldol go-

zott, a csatlakoztatáshoz és az információ 

továbbításához szükséges helymeghatározá-

si adatok60 a természetes személyek ma gán-

éle té re vonatkozó információkat is tartal-

maz nak. Az ilyen adatokat kizárólag a 

szám lá zás és az összekapcsolási díj kifizeté-

se cél já ból, a szolgáltatás nyújtásához szük-

sé ges mértékig lehet tárolni, és csak kor lá to-

zott ideig. Az elektronikus kommunikációs 

szol gál tatónak – elektronikus kommuni ká-

ciós szol gáltatások értékesítése vagy érték-

nö velt szolgáltatások nyújtása céljából – 

min den további feldolgozásukra kizárólag 

akkor van lehetôsége, ha ehhez az elôfi ze tô 

– pontos és teljes körû tájékoztatás alap ján 

– hozzájárult. A tájékoztatásban ki kell tér ni 

az elvégezni kívánt további adatfel dol go zá si 

típusokra, valamint arra, hogy az elô fi ze tô 

az ilyen adatfeldolgozáshoz nem köte les hoz-

zá já rul ni, és hozzájárulását visszavonhatja. 

A marketing kommunikációs szolgáltatások-

hoz vagy az értéknövelt szolgáltatásokhoz 

fel használt forgalmi adatokat a szolgáltatás 

teljesítése után ugyancsak törölni kell, vagy 

anonimmá kell tenni. A szolgáltatóknak min-

dig tájékoztatniuk kell az elôfizetôket az 

álta luk feldolgozott adatok típusáról, vala-

mint az adatfeldolgozás céljáról és idôtarta-

má ról.

A kommunikáció befejezésének pontos 

ide je – amikor a forgalmi adatokat a szám-

lá zási célok kivételével törölni kell – függ-

het az elektronikus távközlési szolgáltatás 

típu sá tól. Például egy telefonhívásnál az 

átvitel befejezôdik, amint bármelyik fel hasz-

ná ló megszakítja a kapcsolatot, az elektro-

nikus levelezésnél pedig akkor, ha a címzett 

meg kap ta az üzenetet (általában szolgál-

tatója szer ve ré rôl). Amennyiben a forgalmi 

adatok ra már nincs szükség a kommu ni ká-

ció átvi te lé hez, a törlésükre vagy anonim-

má téte lük re vonatkozó kötelezettség nem 

ütkö zik az olyan internetes eljárásokkal, 

mint az IP-címek elraktározása a domain-

név-rend szer be, vagy az IP-címek mentése 

a cache-memóriába, illetve a bejelentkezési 

infor má ciók nak a hálózatokhoz vagy szolgál-

tatá sok hoz való hozzáférését szolgáló hasz-

ná la ta61. Lényeges, hogy az IP-címek az 

Adat védelmi Munkabizottság álláspontja 

sze rint egyértelmûen személyes adatoknak 

minôsülnek62.  
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3.  Az internettel kapcsola-
tos további adatvédelmi 

iránymutatások 

A számítógépes világháló használatához 

fû zô dô adatvédelmi kérdésekkel kapcso-

lat ban két további dokumentum érdemel 

em lí té st: Az Európai Unió Adatvédelmi Mun-

ka bi zott sá gá nak 3/97. számú ajánlása a 

név te len ség rôl az interneten, valamint az 

Euró pa Tanács R (99) 5. számú ajánlása a 

magán élet védelmérôl az interneten. (Irány-

el vek az egyének védelmérôl és a személyes 

ada tok nak az információs highway-n törté-

nô gyûj té sé vel és kezelésével kapcsolatban.)  

3.1.  Az Európai Unió Adatvédelmi Munka-
bizottságának 3/97. számú ajánlása  

A munkabizottság az internetfelhasználás 

adat vé del mi kockázatai és az anonim inter-

net használat elemzése alapján a következô 

fô követ keztetéseket vonta le: 

• Az anonimitás lehetôségének választása 

elen ged he tet len ahhoz, hogy az egyének 

meg tart has sák személyes adataik ugyan-

azon vé del mét az on-line alkalmazásnál, 

mint amit off-line esetben élveznek.

• Az anonimitás nem minden körülmények 

között alkalmazható. Meg kell határozni 

azo kat a körülményeket, amelyek esetén a 

fel hasz ná ló névtelen maradhat, és azokat, 

amikor az anonimitás akadályozza az alap-

ve tô jogok arányosságának érvénye sü lé sét. 

Nemcsak a személyes adatok védel mé re kell 

figyelemmel lenni, hanem a vé le mény nyil vá ní-

tás szabadságára, illetve más fon tos köz ér-

de kû célokra (mint a bûnözés meg elô zé se). 

Azoknak a jogi korlátozásoknak, amelye ket 

a kor má nyok elrendelhetnek a névtelenség 

joga érvé nye sü lé sé nek, illetve az erre irá-

nyu ló technikák használatának érdekében 

(pél dául rejtjelezés alkalmazása) mindig ará-

nyos nak, és a meghatározott közérdek védel-

mé hez szükséges mértékûnek kell lenniük.

• A passzív böngészést a világháló webolda-

la in, az áruk és szolgáltatások vásárlását az 

inter neten keresztül anonim módon is lehetô-

vé kell tenni.

• Az egyének valamilyen kontrolljára szük-

ség van a közremûködô tartalmú on-li ne 

nyil vá nos szol gál ta tá sok nál. De azt kö ve tel ni, 

hogy a sze mély minden esetben azonosítsa ma-

gát, arány ta lan és nem praktikus. Más meg ol-

dá so kat kell tehát elônyben részesíteni.
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• Az internet-hozzáférés névtelen módja 

(pél dá ul nyilvános internetkioszkok, elôre 

fi ze tett hozzáférô kártyák) és az anonim 

fize té si mód a tényleges on-line anonimitás 

két lé nye ges eleme. 

3.2.  Az Európa Tanács
R (99) 5. számú ajánlása 

Az internetszolgáltatók kötelezettségei:

• Alkalmas eljárások és a rendelkezésre álló, 

elsô sor ban minôsített technológiák hasz ná la-

ta az érintett személyek magánéleté nek védel-

me érdekében, különösen az adatok sér tet len-

sé gé nek és titkosságának, valamint a háló zat 

és a szolgáltatások fizikai és logikai biz ton sá-

gá nak szavatolásával.

• Az elôfizetés, illetve a használat megkez-

dé se elôtt a felhasználók tájékoztatása azok-

ról a magánéletet érintô kockázatokról, ame-

lyek az internet használatával járnak. Ezek a 

kockázatok érinthetik az adat sérthetetlensé-

gét, titkosságát, a hálózat biztonságát vagy 

a magánélet más sérelmét (mint az adatok 

burkolt gyûjtése vagy regisztrálása).

• A felhasználók tájékoztatása azokról a 

tech ni kai lehetôségekrôl, amelyeket jogsze rû-

en használhatnak az adatokra és a kommu ni-

ká cióra ható kockázatok mérséklésére. Ilyen 

lehet a legálisan alkalmazható rejtjelezés és 

a digitális aláírás.  

• Az elôfizetések elfogadása és a felhasz ná-

lók internethez kapcsolódása elôtt informál ni 

kell a felhasználókat a világhálóhoz törté nô 

névtelen hozzáférés lehetôségérôl, a szol-

gál ta tá sok használatának és a díjfizetés nek 

az anonim módjairól (például elôre fizetett 

hozzáférô kártya). Ha törvény megengedi, 

álnév használatának lehetôségét kell ajánla-

ni (amikor a valódi személyazonosságot csak 

a szolgáltató ismerheti meg). Tájékoztatni 

kell ôket azokról a programokról, amelyek 

abban se gí te nek, hogy névtelenül kutassa-

nak és bön gésszenek a világhálón. Olyan 

módon kell szerkeszteni a rendszert, hogy 

elke rül he tô vagy minimalizálható legyen a 

sze mé lyes adatok használata.

• A szolgáltató nem olvashatja el, nem 

módo sít hat ja vagy nem törölheti a másoknak 

kül dött üzeneteket.

• Nem engedhetô meg semmilyen beavatko-

zás az üzenetek tartalmába, kivéve, ha ezt 

a beavat ko zást jogszabály rendeli el, és köz-

igaz ga tá si szerv végzi.

• A felhasználókról adatot gyûjteni, feldol-

goz ni és tárolni csak akkor szabad, ha az 

egyér tel mû, meghatározott és jogszerû cél-

ból szük sé ges.

• Az adatok nem továbbíthatók, kivéve, ha 

tovább ításukat jogszabály rendeli el.

• Az adatok nem tárolhatók tovább, mint 

ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez 

szük ség van a tárolásukra.

• A szolgáltató nem használhatja az adato-

kat saját reklám- vagy piaci céljaira, kivéve, 
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ha az érintett – az errôl történô megfelelô 

tá jé koz ta tás után – nem tiltakozott, illetve, 

ha a for gal ma zott vagy szenzitív adatokra 

egyér tel mû hozzájárulását adta.

• A szolgáltató felelôs az adatok megfe le lô 

hasz nálatáért. A bemutatkozó oldalon vilá-

gos tájékoztatást kell adnia adatvédel mi po li-

ti ká já ról. A tájékoztatásnak tartalmaznia 

kell az adat vé del mi gyakorlat részletes 

ma gya rá za tát. Mielôtt a felhasználó meg kez-

di a szol gál ta tás használatát, amikor az oldal-

ra láto gat – és amikor csak kéri –, tájékoz-

tat ni kell arról, hogy ki a szolgáltató, milyen 

ada to kat gyûjt, dolgoz fel és tárol, mily-

en módon, milyen célból és milyen hosszú 

ideig ôrzi azokat. Ha szüksé ges, kérni kell a 

felhasz náló hozzájárulását. Az érintett sze-

mély kérel mé re azonnal helyesbíteni kell a 

pon tat lan ada to kat, és törölni kell azokat, 

ha túl zók, idô sze rût lenek vagy tovább nem 

kívá na tosak, illet ve le kell állítani az adatok 

fel dol go zását, ha a hasz náló tiltakozik elle-

ne. Minden módosítás ról értesíteni kell azo-

kat a har ma dik szemé lye ket, akiknek az ada-

tot továb bí tot ták. El kell kerülni a rejtett 

adat gyûj tést.

• A felhasználók részére szolgáltatott infor-

má ció nak pontosnak és idôszerûnek kell lennie.

• Az adatok világhálós oldalon való publi-

ká lá sa sértheti más személyek magánéletét, 

illet ve ezt a jog is tilthatja.

• Mielôtt adatot külföldre továbbítanak, 

ta ná csot kell kérni – például az adatvédelmi 

ható ság tól –, hogy a továbbítás megenged-

he tô-e. A szolgáltató kérheti, hogy az 

átvevô adjon megfe le lô védelmet, amelyre 

az adatok védelmé hez szükség van.

A felhasználó felelôs:

• az adatfeldolgozásért, ha jogtalanul fel-

tölt vagy letölt;

• az általa küldött rosszindulatú üzenetek ért.

Az ajánlás azt is rögzíti, hogy az elektroni-

kuslevél-cím személyes adat, amelyet ennek 

megfelelôen kell védeni. 
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Az Európai Bizottság több országjelentés-

ben kifejtette, hogy a magyar adatvédelmi 

sza bá lyo zás alapvetôen megfelel az adatvé-

del mi irányelv követelményeinek, és csak 

néhány rendelkezés módosítására vagy kie-

gé szí té sé re lesz szükség a csatlakozás idô-

pont jáig. Ezt az álláspontot támasztja alá az 

is, hogy a Bizottság megfelelô védelmet nyúj-

tó országnak minôsítette hazánkat. Kü lö nö-

sen a független adatvédelmi ellenôr intéz-

mé nyé nek létét és mûködését tekintették 

pél da ér té kû nek.

A személyes adatok védelmérôl és a köz-

ér de kû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 

mó do sí tá sá ra és kiegészítésére a következô 

terü le te ken van szükség azért, hogy teljesen 

meg fe lel jen az irányelvnek:

Az Atv. jelenleg nem tartalmaz konkrét 

ren del ke zé se ket a törvény hatályát illetôen, 

az általános joghatósági elvek érvényesül-

nek rá, illetve a tárgyi hatályra az Atv. egyes 

konkrét rendelkezéseibôl lehet következ tet-

ni. Indokolt a törvény személyi, tárgyi és 

terü leti hatályát pontosan meghatározni, 

figye lem be véve az irányelv 3. cikk 2. és 4. 

cikk c/1. pontját. Ennek megfelelôen ki kell 

mon da ni, hogy a törvény hatálya kiterjed

• a Magyar Köztársaság területén folyta-

tott minden adatkezelésre és adatfeldolgo-

zás ra, tekintet nélkül az adatkezelô, illet-

ve az adatfeldolgozó állampolgárságára, 

honos sá gára, székhelyére, telephelyére 

vagy lakóhelyére;

• továbbá arra a nem a Magyar Köztársa-

ság területén mûködô adatkezelôre, aki 

adat fel dol go zás ra a Magyar Köztársa ság 

területén lévô eszközt használ fel. E sza-

bály alól az Európai Unióba történô belé-

pés után kivétel lesz az az eset, ha ez az 

esz köz csak a Magyar Köztársaság vagy 

az Euró pai Közösség területén átmenô 

adat for ga lom célját szolgálja.

Nem terjed ki a törvény hatálya a termé sze-

tes sze mély kizárólag személyes vagy ház tar-

tási tevékenysége során keletkezett saját cél-

ra kezelt adataira. 

Pontosítani kell a törvény fogalomrendsze-

rét. Így a személyes adat fogalmát ki kell 

egészí teni annak részletezésével, hogy külö-

nö sen mely esetekben tekinthetô azonosít ha-

tó nak a természetes személy.

Az irányelv politikai véleményre vagy 

párt ál lás ra vonatkozó adaton kívül külön-

le ges adatnak tekinti – a jelenlegi hazai 

sza bá lyo zás ban foglaltakon túlmenôen – a 

VI.  A magyar jogi szabályozás és az 
Európai Közösség adatvédelmi irányelvei
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szak szer ve ze ti tagsággal összefüggô adatot 

is. Ezért a szabályozást ki kell egészíteni 

ennek az adatkörnek a különleges adattá 

mi nô sí té sé vel.

Az adatkezelés fogalmát pontosítani kell, 

és ki kell egészíteni a fogalomrendszert a 

sze mé lyes adat-nyilvántartó rendszer és az 

adat ál lo mány fogalmával.

Meg kell határozni, hogy mit értünk az adat-

alany hozzájárulása alatt, és ki kell mon da ni, 

hogy a hozzájárulásnak félre ért he tet len nek 

kell lennie.

Az adatkezelés lehetôségét ki kell egé szí-

te ni azon szerzôdéses jogviszonyok körére, 

ame lyek ben az érintett magánszemély fél-

ként szerezhet jogokat vagy kötelezettsége-

ket. 

A hazai adatvédelmi jogba is be kell vezetni 

az érintett tiltakozásának lehetôségét ada-

tai kezelése vagy továbbítása ellen.

Az adatkezelések jogalapjával kapcsolat-

ban – az érintett hozzájárulását és a tör vé nyi 

elrendelést meghatározó alapelvet fenn tart va 

– nevesíteni kell azokat a fôbb eset kö rö ket, 

amelyek különösen megalapoz hat ják a szemé-

lyes adatok jogszerû kezelését.

Az irányelvben foglalt követelményeknek 

meg felelôen indokolt elôírni, hogy az állam 

bûnüldözési, államigazgatási és bírósági fela-

da tai nak ellátása céljából kezelt bûnügyi ada-

to kat, továbbá államigazgatási, szabálysérté-

si és a polgári peres ügyekre vonatkozó 

ada to kat tartalmazó adatállományokat kizá-

ró lag állami vagy helyi önkormányzati szerv 

kezelheti és dolgozhatja fel. 

Az adatfeldolgozás formai követelménye-

ként kell elôírni, hogy az arra vonatkozó 

meg bí zá si szerzôdést írásba kell foglalni. 

A külföldre történô adattovábbítás sza bá-

lya it teljesen át kell dolgozni. Ki kell monda-

ni, hogy az Európai Unió országaiba törté-

nô adattovábbítást nem szabad korlátozni, 

arra ugyan azok a szabályok vonatkoznak, 

mint az országon belüli adattovábbításra. 

A har madik országokba való adattovábbítás 

során meg kell különböztetni a megfelelô 

védel met nyújtó és az e körbe nem tartozó 

orszá gok ba történô adatátadás feltételeit. 

Ez utóbbi államokkal szemben továbbra 



31

is indo kolt fenn tar ta ni azt a követelményt, 

hogy csak akkor adunk át adatokat, ha meg-

fe le lô sza bá lyok garantálják védelmüket 

ezek ben az országokban is. 

Az automatizált egyedi döntéssel kapcso-

la tos szabályozást jelenleg hatályos adatvé-

del mi jogunk nem ismeri. Ezért az erre 

vo nat ko zó követelményeket ki kell dolgozni, 

és ennek során ki kell mondani, hogy az adat-

alany személyes jellemzôit értékelni automa-

tikus döntés alapján csak akkor szabad, ha 

tör vény – az adatalany álláspontja érvényesí-

té sé nek szavatolásával – lehetôvé teszi. 

Az adatalany jogai érvényesítésének kor-

lá to zási lehetôségét ki kell egészíteni a fog-

lal ko zá sok gyakorlásával összefüggô – jog-

sza bály ban vagy törvényen alapuló belsô 

sza bály zat ban (pél dául ügy vé dek eti kai 

kó dexe) meg ha tá ro zott – fegyel mi vagy 

etikai vét sé gek, illetve mun ka jo gi kö te le-

zett ség sze gés meg elô zé sé vel, vizs gá la tával, 

fel tá rá sá val és üldö zé sé vel. A csatlakozás 

idô pont já ban tör té nô ha tály ba lépéssel le he-

tô vé kell ten ni a kor lá to zást az Euró pai Unió 

vala mely tag ál la ma vagy az unió jelentôs gaz-

da sá gi vagy pénz ügyi érde kei – beleértve a 

mo ne tá ris, költ ség ve tési és adózási érdekeit 

– védel mé nek és ellen ôr zé sük nek vagy fel  ü gye-

 le tük nek cél já val.

Az adatvédelmi biztos jogait meg kell erô-

sí teni, és ki kell egészíteni. Lehetôvé kell ten-

ni, hogy az adatvédelmi biztos elrendelhes se 

az adatok zárolását, törlését vagy megsem-

mi sí té sét, ideiglenesen vagy véglegesen meg-

tilt has sa feldolgozásukat. Az adatvédelmi 

biz tos ilyen tar tal mú érdemi döntéseivel 

szem ben meg kell teremteni a bírósághoz 

for du lás lehe tô ségét. Meg kell határozni, 

hogy mi lyen adat ke ze lés megkezdése elôtt 

kell lehe tô vé tenni, hogy az adatvédelmi biz-

tos elô ze tes be je len tés alapján megvizsgálja. 

Az irányelvben foglaltaknak és a nemzet-

közi gyakorlatnak megfelelôen elsôsorban a 

nagy állami és piaci adatkezelô szervezete-

ken – például bankok, biztosítók – belül bel-

sô adatvédelmi felelôs kinevezését és belsô 

adat vé del mi és adatbiztonsági szabályzat 

készí té sét célszerû elôírni. 

A telekommunikációs irányelv harmonizá-

lása megtörtént a hírközlésrôl szóló 2001. 

évi XL. törvénnyel, az elektronikus irányelv 

átültetése pedig a közeljövô feladata. 
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Igazságügyi Minisztérium

http://www.im.hu

Európai Bizottság

http://europa.eu.int/comm/index_en.htm

Európai Parlament

http://www.europarl.eu.int

Európai Tanács

http://ue.eu.int/en/summ.htm

Európai Bíróság

http://www.curia.eu.int

VII.  További információforrások





Dr. Oros Paulina

fôosztályvezetô-helyettes

Igazságügyi Minisztérium

Az adatvédelem szabályozása az Európai Unió alapértékeivel függ össze. 

Az unió megteremtésének elsôrendû célja volt egy olyan közös piac létre-

hozása, amelyben a személyek, az áruk, a tôke és a szolgáltatások belsô 

határok nélkül, szabadon áramolhatnak. Mindehhez szükség volt és van az 

információtovábbítás szabadságára is. Az adatok átadásának ellenôrzése 

különösen nehéz azóta, hogy általánossá vált az egész világot behálózó, 

rendkívül gyors információtovábbítást lehetôvé tevô internet használata. 

Az adatvédelmi szabályoknak egyfelôl az információszabadságot, másfelôl 

a magánélet védelmét kell szolgálniuk. Hazánknak az unióhoz való csatla-

kozása után át kell vennie az EU szabályait. Ez nem lesz nehéz feladat, mert 

Magyarország – Svájc és Kanada mellett – egyike annak a három országnak, 

amelyrôl az Európai Bizottság megállapította: megfelelô védelmet nyújt az 

információk továbbítására.

Dr. Szurday Kinga

szakmai tanácsadó

Igazságügyi Minisztérium


