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HÍRLEVÉL 

 
Az adatvédelmi törvény (Infotv.) módosításáról 

 

 

A 2015. július 6-án elfogadott 2015. évi CXXIX. törvény módosítja a 2011. évi CXII. 

törvényt (a továbbiakban: Infotv.). A módosítás a közérdekű adatok igénylésének 

rendjében vezet be nagyobb mértékű, az államapparátus leterheltségét csökkentő, 

sokak szerint azonban alapjogot korlátozó változásokat. Ezenkívül az Infotv.-be 

bekerül a kötelező szervezeti szabályozás (BCR) fogalma, illetve a törvény teendőket 

ír elő adatvédelmi incidensek bekövetkezése esetén.  

 

 

Kötelező szervezeti szabályozás (BCR) 

 

2015. október 1-jével kerülnek be a törvénybe a kötelező szervezeti szabályozásra (BCR) 

vonatkozó rendelkezések. A kötelező szervezeti szabályozás több országban, de köztük 

legalább egy EGT-tagállamban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők 

csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve 

kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás 

esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelő csoportjának egyoldalú 

kötelezettségvállalása útján biztosítja. 

 

Lényeges változás, hogy a külföldi adatkezelő részére történő adattovábbítás és a külföldi 

(EGT-államon kívüli) adatfeldolgozó részére történő adatátadás tehát akkor is lehetséges, ha 

az adatkezelés illetve adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik. 

 

Amennyiben tehát egy vállalat (vagy cégcsoport) elfogad és a NAIH-hal jóváhagyat egy belső 

adatvédelmi szabályzatot, mely a harmadik országba történő adattovábbítás esetére 

garanciákat vállal, és ezeket a vállalat (a cégcsoport) be is tartja, nem kell külön, kifejezett 

hozzájárulást kérni az adatok továbbításához, hanem az Infotv. Magyarországon belüli 

adattovábbítására és adatfeldolgozásra vonatkozó szabályait is alkalmazhatja. 

 

A kötelező szervezeti szabályozás bevezetésével a személyes adatok megfelelő szintű védelme 

akkor számít biztosítottnak, ha az adatkezelés, illetve -feldolgozás – a további feltételek 

mellett – a kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően történik. 

 

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyását az adatkezelő kérelmezheti a NAIH-nál. A 

kérelemnek tartalmaznia kell  

a) az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által végzett adatkezelésre vonatkozó 

bizonyos adatokat (például adatkezelés célját, jogalapját, érintettek körét, adatkezelő 

és adatfeldolgozó nevét és címét, stb.) vagy az adatkezelés nyilvántartási számát, 

b) a kötelező szervezeti szabályozás tervezetét, 

c) a kötelező szervezeti szabályozás kötelező jellegének igazolására szolgáló adatokat, 

d) ha a kötelező szervezeti szabályozást más EGT-állam adatvédelmi hatósága 

jóváhagyta, az ennek igazolására szolgáló adatokat. 

 

A NAIH-nak 60 napon belül kell elbírálnia a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti 

kérelmet. A NAIH az elbíráláskor a kötelező szervezeti szabályozást jóváhagyja, módosítását 

javasolja vagy a kérelmet elutasítja. Jóváhagyás esetén a www.naih.hu honlapon elérhetővé 

válik a BCR-t alkalmazó adatkezelő neve. 

 

A szabályozás következtében tehát amennyiben egy vállalat (vagy vállalatcsoport) elfogad és a 

NAIH-hal jóváhagyat egy belső adatvédelmi szabályzatot, mely a harmadik országba történő 
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adattovábbítás esetére garanciákat vállal, és ezeket a vállalat (a cégcsoport) be is tartja, nem 

kell külön, kifejezett hozzájárulást kérni az adatok továbbításához, hanem az Infotv. 

Magyarországon belüli adattovábbításra és adatfeldolgozásra vonatkozó szabályait 

alkalmazhatja. 

 

 

Adatvédelmi incidens 

 

Az adatvédelmi incidens személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen 

a jogellenes hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. A törvény az adatkezelő 

kötelezettségévé teszi, hogy nyilvántartást vezessen az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 

intézkedések ellenőrzése és az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza az érintett 

személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi 

incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az 

érintett kérelmére az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. 

 

 

Változások a közérdekű adatok igénylésének rendjében 

 

A módosító törvény következtében szigorodnak a közérdekű adatigénylés szabályai, így egyes 

határidők meghosszabbíthatóvá válnak, és bizonyos esetekben a közfeladatot ellátó szerv csak 

költségtérítés ellenében lesz köteles teljesíteni az adatigénylésben foglaltakat.  

 

A közérdekű adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem köteles eleget 

tenni, ha az az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló 

adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban nem állt be 

változás, illetve abban az esetben sem, ha az igénylő nem adja meg a nevét, nem természetes 

személy igénylő esetén megnevezését, és azt az elérhetőséget, amelyen számára az 

adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás vagy értesítés megadható. Ha az 

adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés 

teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges 

munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő további 15 

nappal meghosszabbítható.  

 

Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért költségtérítést 

állapíthat meg, az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően; ennek összegéről 

az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. Ha az adatigénylés teljesítése a 

közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy 

dokumentumrész jelentős terjedelmű, és ezért költségtérítést kell fizetni, ennek tényéről, a 

költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem 

igénylő lehetőségeiről tájékoztatni kell az igénylőt az igény beérkezésétől számított 15 napon 

belül. Az igénylő ezután 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy fenntartja-e így is az 

igénylését. Ha fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos 

határidőben köteles megfizetni az adatkezelő részére. Ha az adatigénylés teljesítése a 

közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás 

aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, 

amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke 

meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítés 

megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. 

 

A költségtérítés mértékének meghatározása során a következő költségelemek vehetők 

figyelembe: 

a) az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége, 
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b) az adathordozónak az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, 

c) az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége, ha az 

adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához 

szükséges munkaerőforrás aránytalan igénybevételével jár. 

 

A költségelemek megállapítható mértékét jogszabály fogja meghatározni. Amíg ez nem 

születik meg, kérdéses például, hogy egy A/4-es oldal fénymásolása esetén felszámítható-e a 

szokásos 10 Ft-os költség, vagy csak az adathordozó, a fénymásoló papír ára (kb. 2 Ft) 

érvényesíthető. 

 

 

Az Infotv.-ben bekövetkező egyéb módosítások 

 

Az adatvédelmi hatósági eljárás 2 hónapos ügyintézési határideje további legfeljebb 30 nappal 

meghosszabbíthatóvá válik. A módosítás következtében lehetséges lesz, hogy a NAIH az 

eljárás lezárásaként hozott határozatában csak a személyes adatok jogellenes kezelésének 

vagy feldolgozásának tényét állapítsa meg, és más szankció alkalmazásától eltekintsen. 

Azonban a kiszabható bírság összege 10 millió forintról 20 millió forintra emelkedik 2015. 

október 1-jétől kezdődően. 

 

* * 

* 

 

Jelen feljegyzésünk elkészítésekor áttekintettük és értelmeztük a vonatkozó 

jogszabályokat, azonban előfordulhat, hogy ezen jogszabályokat valamely bíróság 

vagy hatóság a mi értelmezésünktől eltérően értelmezi. Nem vállalunk felelősséget a 

közölt információk jövőbeli hatályosságáért. Az információk tájékoztató jellegűek, és 

nem vonatkoznak valamely egyedi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli szervezet körülményeire és nem minősülnek jogi tanácsnak. 

 

Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, úgy 

irodánk a készséggel áll az Önök rendelkezésére, a +36-1-372-0740-es 

telefonszámon, vagy az info@kmbk.hu e-mailcímen is. 

 
 


