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Kockázat vagy lehetőség?

• Kockázat: A bizonytalanság hatása a célokra

• Bizonytalanság: például a jogi környezet 
változása

• Cél: Biztonság

• Hatás: lehet pozitív is » lehetőség
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Miből áll a reformcsomag?

• 2016/679 EU rendelet (GDPR)

• 2016/680 EU irányelv (bűnügyi)

• 2016/943 EU irányelv a nem nyilvános know-

how és üzleti információk (üzleti titkok) 
jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és 
felfedésével szembeni védelemről
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Hazai leképeződése

• 2011/CXII. Infotv. és módosítása (2018/XXXVIII.)

• 2019/XXXIV. „GDPR salátatörvény”

▫ 2005/CXXXIII. Szvmt.

• 2018/LIV. Üzleti titok védelmi törvény

• 2018/LIII. Magánélet védelmi törvény
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Fontos szabványok

• MSZ EN ISO 9000:2015 – IR szótár

• MSZ EN ISO 9001:2015 – MIR

• MSZ EN ISO 19011:2018 – IR rendszer auditálása

• MSZ ISO 31000:2018 - Kockázatmenedzsment

• MSZ ISO/IEC 27001:2014 – IT biztonság IR

• MSZ ISO/IEC 7498-2:1994 – Bizt. architektúra
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Alapfogalmak

• Személyes adat (Personal data) [GDPR 4.]

• Különleges személyes adat 

(Special personal data) [GDPR 9. (1)]

• Biometrikus adat (Biometric data) [GDPR 4.]

• Egészségügyi adat 

(Data concerning health) [GDPR 4.] 

• Elektronikai vagyonvédelmi rendszer  

(Electronic property protection system)

[Szvmt. 74.§ 6.]
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Adatkezelés alapelvei

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és 
átláthatóság

2. Célhoz kötöttség

3. Adattakarékosság

4. Pontosság

5. Korlátozott tárolhatóság

6. Integritás és bizalmas jelleg

7. Elszámoltathatóság

• Szükségesség – arányosság
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Jogalapok

• Érintett hozzájárulása

• Szerződés teljesítése

• Jogi kötelezettség

• Létfontosságú érdek védelme

• Közhatalmi jogosítvány gyakorlása

• Jogos érdek (érdekmérlegelés)
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Az érintettek jogai

• 1. Átlátható tájékoztatás

• 2. Hozzáférés

• 3. Helyesbítés

• 4. Törlés (Elfeledtetés)

• 5. Korlátozás

• 6. Adathordozhatóság

• 7. Tiltakozás

• 8. Automatikus döntés elutasítása 
(jogkövetkezmény esetén)
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Mekkora lehet a büntetés?

• Enyhébb esetben:

▫ 10 millió euró vagy a nettó árbevétel 2 %-a

 500 millió euró (162,5 milliárd forint) fellett

• Súlyosabb esetben:

▫ 20 millió euró vagy a nettó árbevétel 4%-a

• Cégcsoport szinten értelmezett árbevétel

• Egységes bírságolási gyakorlat

• Nem csak a NAIH, de a jegyző is ellenőrizhet
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Kamera rendszer

• Javasolt jogalap: Jogos érdek

• Cél: vagyonvédelem, személyvédelem, baleset 
megelőzés, jogsértések észlelése és bizonyítása

• Szvmt. alapján

• Csak saját magánterületet figyelhet

• Nem lehet rejtett

• Hangrögzítés kerülendő

• Tárolási idő – egyéni döntés

• Magánélet védelme
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Kamera rendszer
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Kamera rendszer
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Biometrikus azonosítás

• Jogalap: Jogos érdek

• Cél: vagyonvédelem, személyvédelem

• Védett jelentős érdek: minősített adat, fegyver, 
lőszer, robbanóanyag, mérgező vagy veszélyes 
vegyi vagy biológiai anyag, nukleáris anyag, 
különösen nagy vagyoni érték (50 millió forint)

• Biometrikus azonosítás helyett alkalmazható a 
rádiófrekvenciás azonosítás (RFID)
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Bűnügyi személyes adat

• Például: erkölcsi bizonyítvány

• Jogalap: Jogi kötelezettség (Mt.) vagy jogos 
érdek

• Cél: munkaviszonyt kizáró tényezők vizsgálata

• Jogszabály: gyermeknevelés és felügyelet, 
gondozás és gyógykezelés, közszolgálati, 
köztisztviselői

• Jogos érdek: meg kell határozni a 
munkaviszonyt kizáró vagy korlátozó feltételeket
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Foglalkozás-egészségügy

• Jogalap: Jogi kötelezettség - 33/1998. (VI.24.) 
NM rendelet

• Cél: Munkaalkalmasság biztosítása, 
munkavállalók egészségének védelme, expozíció 
mértékének vizsgálata

• Megőrzés: például a lelet lejáratát követő év 
január 15.

• EÜ szolgáltató - adatfeldolgozó
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Létesítményi tűzoltóság

• Jogalap: Jogi kötelezettség – 1996/XXXI. Tvt.

• Cél: tűzesetek megelőzése, elhárítása és 
kivizsgálása

• Kezelt adatok: bejelentésekkel és 
kivizsgálásokkal kapcsolatos feljegyzések

• Tárolási idő: 5 év
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GPS nyomkövető

• Csak munkaidőben

• Kikapcsolható

• Csak különösen nagy vagyoni értékű szállítmány 
esetén
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Honnan tájékozódjunk?

• Jogszabályok, szabványok

• NAIH (naih.hu)

• Európai Adatvédelmi Testület – EDPB 
(edpb.europa.eu/edpb_hu)

• WP 29 munkacsoport anyagai

• OECD (oecd.org; oecd-ilibrary.org)

• BCE Könyvtár (lib.uni-corvinus.hu)

• KSH Könyvtár (konyvtar.ksh.hu)
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Köszönöm szépen a figyelmet!

forgacsmate.rsr@gmail.com
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