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Összefoglaló a 2019. évi XXXIV. törvény (adatvédelmi salátatörvény) által érintett jogszabályok változásáról 

2019. április 26.  
 
Törvény címe:   2019. évi XXXIV. törvény az európai unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról 

Kihirdetés napja:   2019. április 11. (Magyar Közlöny 63. szám) 

Hatálybalépés napja:  2019. április 26. (kivéve a 162. § (2) bekezdésben felsorolt két jogszabályt) 

 

1. MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYOK 

 Törvény neve 
Új/ módosított 

bekezdések 
Szóhasználat/ 

hivatkozások javítása 
Hatályon kívül helyező 

rendelkezések 

1.  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény   x 

2.  A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény x x x 

3.  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény x x  

4.  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény x x x 

5.  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény  x x 

6.  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény x x x 

7.  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény x   

8.  A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény x x x 

9.  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény x x  

10.  A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény  x x 

11.  A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény  x  

12.  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény x x x 

13.  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény x   

14.  A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény x x  

15.  Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény x x x 

16.  Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény x x  

17.  A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény  x x 

18.  A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény  x  
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 Törvény neve 
Új/ módosított 

bekezdések 
Szóhasználat/ 

hivatkozások javítása 
Hatályon kívül helyező 

rendelkezések 

19.  A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény  x  

20.  A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény x   

21.  A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény   x 

22.  Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. 
törvény 

 x  

23.  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény x x x 

24.  A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény x x x 

25.  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény x x x 

26.  A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény x x x 

27.  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény x   

28.  Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény x x x 

29.  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény x   

30.  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény x x x 

31.  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény   x 

32.  A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény 

 x  

33.  A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól 
szóló 2008. évi XXI. törvény 

x x x 

34.  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény x x x 

35.  Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény x   

36.  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény x  x 

37.  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény   x 

38.  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény módosítása 

 x  

39.  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény  x  

40.  Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény x   

41.  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény  x  
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 Törvény neve 
Új/ módosított 

bekezdések 
Szóhasználat/ 

hivatkozások javítása 
Hatályon kívül helyező 

rendelkezések 

42.  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény x x  

43.  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény x   

44.  Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény  x  

45.  A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény   x 

46.  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény x x  

47.  A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény x x  

48.  A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény   x 

49.  A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény   x 

50.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  x  

51.  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény x x x 

52.  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény x x x 

53.  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény x   

54.  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény x x x 

55.  A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény x  x 

56.  A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény  x x 

57.  A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény   x 

58.  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény  x  

59.  A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény x   

60.  A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint 
a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvény 

  x 

61.  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény x x x 

62.  Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény 

x   

63.  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény x   

64.  Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény   x 

65.  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény  x  
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 Törvény neve 
Új/ módosított 

bekezdések 
Szóhasználat/ 

hivatkozások javítása 
Hatályon kívül helyező 

rendelkezések 

66.  A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény  x  

67.  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény   x 

68.  A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény x x  

69.  A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény x   

70.  Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény   x 

71.  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény x x  

72.  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény x x x 

73.  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény  x x 

74.  A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény x x x 

75.  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény x x x 

76.  Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény x  x 

77.  A nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény x x  

78.  Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvén x x x 

79.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény x x x 

80.  Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény  x  

81.  A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény x   

82.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény x x  

83.  A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény x   

84.  A bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazások közhiteles nyilvántartásáról szóló 2017. évi XLIII. törvény x x  

85.  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény x   

86.  Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  x  

 

A fenti táblázatban vastag betűvel kiemelt jogszabályok – általunk lényegesnek vélt – változásait az alábbiakban részletesen bemutatjuk.  
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2. FONTOSABB MÓDOSÍTÁSOK 

2019. ÁPRILIS 26-A ELŐTT HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK 2019. ÁPRILIS 26-ÁTÓL HATÁLYOS RENDELKEZÉSEK ELŐTERJESZTŐI INDOKLÁS 

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 

   

- A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a 
továbbiakban: Cstv.) 6/N. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (4) A fizetésképtelenségi nyilvántartás az adatokat kereshető formában, 
a bejegyzéstől számított 15 évig őrzi meg, ezt követően még öt évig 
archivált adatként kell megőrizni, majd azt követően haladéktalanul 
törölni kell. 

 

 

- (4) A fizetésképtelenségi nyilvántartás az adatokat kereshető formában, a 
fizetésképtelenségi nyilvántartással összefüggő utolsó bejegyzéstől 
számított 15 évig őrzi meg, ezt követően még öt évig archivált adatként kell 
megőrizni, majd azt követően haladéktalanul törölni kell.” 

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. 
évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 6/N. § (4) 
bekezdésének módosítása a fizetésképtelenségi 
nyilvántartásban a Magyarországon lefolytatott 
fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben 
bejegyzett adatokra vonatkozó adattörlési határidő 
pontosítását célozza. 

 

- (3) A Cstv. 46. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: 

 

 

- (5a) A nem természetes személy hitelezőket a Pp. 7. § (1) bekezdés 2. pontjában, 
a természetes személy hitelezőket pedig a Pp. 7. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott azonosító adataikkal és az adóazonosító jellel kell az (5) 
bekezdés szerinti nyilvántartásba felvenni.” 

 

 

- (4) A Cstv. 49/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (3) *  Az elektronikus pályázaton közjegyzőt nem kell igénybe venni. A 
pályázat értékeléséről készített jegyzőkönyvet a felszámoló feltölti a 
számítógépes rendszerbe, és a kinyomtatott jegyzőkönyvet 8 napon belül 
megküldi a bíróságnak, a hitelezői választmánynak, és a hitelezők 
képviselőjének. A jegyzőkönyv megtekintését bármely hitelező számára - 
kérelmére - 8 napon belül biztosítani kell. 

  

 

- (3) Az elektronikus pályázaton közjegyzőt nem kell igénybe venni. Az árverés 
eredményének megállapításáról, valamint az elektronikus pályázat 
értékeléséről készült jegyzőkönyvet a felszámoló feltölti a számítógépes 
rendszerbe, és a jegyzőkönyvet 8 napon belül megküldi a bíróságnak, a 
hitelezői választmánynak és a hitelezők képviselőjének. A jegyzőkönyv 
megtekintését bármely hitelező számára - kérelmére - 8 napon belül 
biztosítani kell. A felszámoló gondoskodik arról, hogy védett adat ne 
kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.” 

- A Cstv. hatályos 49/E. § (3) bekezdése kizárólag a 
pályázat értékeléséről készített jegyzőkönyv 
feltöltésével és megküldésével, 
megtekinthetőségével kapcsolatban tartalmaz 
rendelkezést, holott ez értelemszerűen az árverés 
eredményének megállapításáról készült 
jegyzőkönyvre is vonatkozik, ezért a jelen 
módosítással a törvény szövege pontosításra 
kerül. A jegyzőkönyv feltöltése és megküldése 
során a felszámoló köteles gondoskodni az 
adatvédelmi követelmények betartásáról. Az 
elektronikus útra történő áttérés következtében 
szükségtelenné válik kinyomtatni a jegyzőkönyvet, 
így az erre való utalás a normaszövegből törlésre 
kerül. 

 

- (5) A Cstv. 49/E. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 

o (5) Az informatikai rendszernek 5 évig meg kell őriznie az 
értékesítésekre vonatkozó adatokat. 

 

o (6) *  Az elektronikus árverés eredményének megállapításáról, valamint 
az elektronikus pályázat értékeléséről készült jegyzőkönyv másolatát - 
kérelemre - a licitáló és az elővásárlásra jogosult részére is meg kell 
küldeni. A licitálók és az elővásárlásra jogosultak részére megküldött 

-  (5) Az informatikai rendszernek és a felszámolónak a felszámolási 
értékesítési eljárások szabályszerűségének ellenőrizhetősége 
céljából az értékesítési eljárások lezárását követően is meg kell 
őriznie az értékesítési eljárás során tudomására jutott adatokat - 
ideértve a személyes adatokat is -, valamint az értékesítési 
eljárásokkal összefüggésben feltöltött dokumentumokat és az 
értékesítők adatait. Az értékesítési eljárással összefüggésben indult 
bírósági, illetve hatósági eljárásban az informatikai rendszernek, 
illetve a felszámolónak az értékesítésekre vonatkozó adatokat és 
dokumentumokat ezeknek az eljárásoknak a jogerős vagy végleges 
befejezéséig - rendkívüli jogorvoslati eljárások esetén ezeknek az 
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jegyzőkönyvben a licitálók személyes adatait megismerhetetlenné kell 
tenni, és a licitálókat egyedi azonosító számukkal kell szerepeltetni. 

 

eljárásoknak a lezárásáig - kell az aktív állományban kezelnie. Az 
informatikai rendszer, illetve a felszámoló az általa az értékesítési 
eljárással összefüggésben kezelt adatokat - ideértve a személyes 
adatokat is -, valamint az értékesítési eljárásokkal összefüggésben 
feltöltött dokumentumokat kizárólag az eljáró hatóság, bíróság, 
valamint a büntetőeljárás során eljáró nyomozó hatóság, 
ügyészség, vagy bíróság részére továbbíthatja. Ha az értékesítési 
eljárással összefüggésben nem indult büntetőeljárás, illetve 
bírósági vagy hatósági eljárás, az adatokat és az értékesítési 
eljárásokkal összefüggésben feltöltött dokumentumokat öt évig kell 
aktív állományban kezelnie az informatikai rendszernek és a 
felszámolónak. Ezt követően további öt évig - ha a felszámolási 
eljárás még nem fejeződött be, a felszámolási eljárást jogerős 
befejezéséig - archív állományként kell tárolni az adatokat és a 
dokumentumokat, ezt követően az adatvédelmi szabályzatban 
meghatározott módon kell megsemmisítenie az adatokat a 
felszámolónak és az informatikai rendszer működtetőjének, a 
dokumentumok elhelyezéséről pedig az 53. §-ban meghatározott 
módon gondoskodik a felszámoló. 

- (6) Az elektronikus árverés eredményének megállapításáról, valamint az 
elektronikus pályázat értékeléséről készült jegyzőkönyv másolatát kérelemre a 
licitáló, a pályázó és az elővásárlásra jogosult részére is meg kell küldeni. A 
licitáló, a pályázó és az elővásárlásra jogosult részére megküldött 
jegyzőkönyvben a személyes adatokat megismerhetetlenné kell tenni, és a 
licitálókat, valamint a pályázókat az egyedi azonosító számukkal kell 
szerepeltetni. A felszámoló gondoskodik arról, hogy védett adat ne 
kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 
tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

- (6) A Cstv. 49/G. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (2) *  A felszámolóbiztos az adatigénylésekről és az azokkal érintett 
jogügyletekről köteles nyilvántartást vezetni. Az ellenőrzés során 
tudomására jutott adatokat csak az okiratba foglalással, valamint az 
ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége során használhatja fel, és 
azokat kizárólag a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság 
részére továbbíthatja. A felszámolóbiztos az ellenőrzés során megismert 
adatok papír alapú másolatát megőrizheti; azokat köteles az iratoktól 
elkülönítve zártan kezelni és 5 év őrzést követően megsemmisíteni. 

- (2) A felszámolóbiztos az adatigénylésekről és az azokkal érintett 
jogügyletekről köteles nyilvántartást vezetni. Az adatellenőrzés során 
tudomására jutott adatokat - ideértve a személyes adatokat is - csak az 
okiratba foglalással, valamint az ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenysége 
során használhatja fel, és azokat kizárólag a bíróság, az ügyészség, a 
büntetőügyben eljáró szervek részére továbbíthatja. A felszámolóbiztos az 
adatellenőrzés során megismert adatokat köteles az iratoktól 
elkülönítve zártan kezelni, a felszámolási eljárás jogerős 
befejezését követően az adatokat törölnie kell. 

- A 49/E. § módosításával összhangban a törvény a 
Cstv. 49/G. § (2) bekezdésének módosításával 
egészíti ki a felszámolási értékesítésben részt vevő 
árverező, pályázó adatainak kezelésére vonatkozó 
rendelkezéseket. 

- (7) A Cstv. 49/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 49/H. § *  A felszámoló az adós vagyontárgyainak értékesítésével, 
továbbá bármely más módon történő hasznosításával összefüggésben 
keletkezett dokumentumról a hitelezői választmány, a hitelezők 
képviselője vagy bármely hitelező kérelmére 8 napon belül köteles 
írásban tájékoztatást adni, illetve azokba betekintést engedni. 

 

- 49/H. § A felszámoló az adós vagyontárgyainak értékesítésével, továbbá 
bármely más módon történő hasznosításával összefüggésben keletkezett 
dokumentumról a hitelezői választmány, a hitelezők képviselője vagy bármely 
hitelező kérelmére 8 napon belül köteles írásban tájékoztatást adni, illetve 
azokba betekintést engedni. A felszámoló gondoskodik arról, hogy 
védett adat ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen 
személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított 
legyen. 

 

 

 

 

- A hitelezők tájékoztatása és az iratbetekintés 
során a Cstv. módosított 49/H. §-a alapján a 
felszámoló köteles gondoskodni az adatvédelmi 
követelmények betartásáról. 
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4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény  

- A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezések lépnek: 

o (1) A nyilvántartás szervei (6. §) kötelesek adatszolgáltatási 
nyilvántartást vezetni. 

 

o (2) A nyilvántartás tartalmazza: 
a) az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját; 
b) az adatszolgáltatás idejét; 
c) az adatszolgáltatás célját és jogalapját; 
d) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy 
képviselője nevét; 
e) *  a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 

- (1) A nyilvántartás szervei a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerinti adatkezelési 
tevékenységek nyilvántartása részeként adatszolgáltatási 
nyilvántartást vezetnek. 

 
- (2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás adatkezelési műveletenkénti bontásban 

az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) az adatszolgáltatás időpontját, 
b) az adatszolgáltatás célját és jogalapját, 
c) az adatszolgáltatást igénylő polgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, illetve megbízottja vagy képviselője nevét, 
d) a szolgáltatott adatok körének megnevezését. 

 

- A  törvény a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
adatszolgáltatási nyilvántartás vezetésére 
vonatkozó előírásaiba beépíti 
a Rendeletben foglaltakra történő hivatkozást. 

 

 

-  A törvény továbbá pontosítja az Nytv.-t, mivel az 
az Infotv. 15. §-a szerinti tájékoztatást írja elő, 
azonban a jövőben az érintett hozzáférési jogának 
a Rendelet által bevezetett fogalmát kell 
alkalmazni. 
 

 

-  Hatályát veszti az Nytv. 

o a) 19. § (1) bekezdés d) pontja, 

o b) 19. § (2) bekezdés c) pontja, 

o  c) 19. § (5) és (6) bekezdése, 

o d) 47. § (2) bekezdés d) pontja. 

 
- A törvény ezen felül a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kkszt.) módosításával összhangban 
az Nytv. azon rendelkezéseit is hatályon kívül 
helyezi, amelyek tekintetében 
a Kkszt. rendelkezéseire való utalás elhagyása 
egyébként indokolt. 

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 

- Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a 
továbbiakban: Öpt.) 40/B. § (1) bekezdés i) pontjában az „a gazdálkodás 
nyilvántartását végző szolgáltatóval,” szövegrész helyébe az „a gazdálkodás 
nyilvántartását végző szolgáltatóval, a pénztár könyvvizsgálatát végző 
könyvvizsgálóval,” szöveg lép. 

 - Jogtechnikai jellegű módosítások. 

- Hatályát veszti az Öpt. 2. § (4) bekezdés g) és h) pontja. 

o g) *  adatkezelés: a személyes adat, illetve pénztártitkot képező adat 
tekintetében végzett adatkezelési tevékenység; 

o h) *  adatfeldolgozás: a személyes adat, illetve pénztártitkot képező adat 
tekintetében végzett adatfeldolgozási tevékenység; 

  

6. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény  

- (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 91/B. 
§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 91/B. § * A rendőrségi adatkezelő szerv vezetője a 91/A. § (1) bekezdés 
e)-h) pontjában meghatározott adatok tekintetében - ha bűnüldözési 
célból elengedhetetlen, továbbá ha az érintett vagy mások jogainak 
védelme érdekében szükséges - az érintett személy tájékoztatáshoz, 

- 91/B. § Az érintett személyes adataihoz való hozzáférési jogának és a róla 
kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének 
korlátozására irányuló jogának az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló törvényben meghatározott 
korlátozása nem érinti a büntetőeljárásban résztvevőknek a 
büntetőeljárásról szóló törvényben biztosított jogai gyakorlását. 

-  
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helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz való jogának gyakorlását - 
írásban, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségére vonatkozó 
tájékoztatást is tartalmazó indokolással ellátva - megtagadhatja vagy 
korlátozhatja. Az indokolás mellőzhető, ha az a rendőrség bűnüldözési 
feladatának ellátását akadályozza, vagy mások jogainak sérelmével jár. 
Az indokolás mellőzése esetén a megtagadás okaként az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 19. §-ában foglalt rendelkezés mellett e §-ra kell hivatkozni. A 
tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez és zároláshoz való jog 
korlátozása nem érinti a büntetőeljárásban résztvevőknek a 
büntetőeljárásról szóló törvényben biztosított jogainak gyakorlását. 

 

- (2) Az Rtv. 91/J. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: - (A rendőrség kezeli)  f) a közlekedési rendszabályok megtartásának, a 
járműhasználat szabályszerűségének, az okmányokra és a felszerelésekre 
vonatkozó előírások megtartásának, a jármű birtoklása jogszerűségének, az 
üzemben tartó, valamint a használó személyazonosító adatainak, a jármű 
közlekedésbiztonsági állapotának és adatainak a forgalomban és a 
telephelyen - a jogszabályban meghatározottak alapján - történő ellenőrzése 
során vizsgált és rögzített adatokat az adatok rögzítésétől számított 30 napig. 

- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: Rtv.) 44. § (1) bekezdés b) 
pontjában szabályozott közlekedésrendészeti 
intézkedés során az ellenőrzési kötelezettséghez a 
törvény nem rendel adatkezelési határidőt, noha 
az ellenőrzés során közvetlen elektronikus 
adatkapcsolat útján az adatok továbbításra 
kerülnek a BM nyilvántartás adataival történő 
egyeztetés, illetve a HERMON Körözési 
Nyilvántartásban történő ellenőrzés érdekében, 
valamint összekapcsolásra kerülhetnek az Rtv. 42. 
§ (1) bekezdése alapján rögzített képfelvételekről 
kinyert adatokkal. Ezért az Rtv. 91/J. § 
kiegészítése szükséges a 30 napos adatkezelési 
határidővel. 

- Hatályát veszti az Rtv. b) 91/G. §-a. 

o 91/G. § *  A bűnüldözési adatok továbbítását az adatkezelőnél írásban 
kell kérelmezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő szerv - ezen 
belül a felhatalmazott személy - nevét, az adatkérés célját és indokát. 

 - A közvetlen hozzáféréssel biztosított 
adattovábbítás Infotv.-ben rögzített lehetőségére 
figyelemmel az Rtv. (a bűnüldözési adatok 
továbbításának az adatkezelőnél történő 
kérelmezését szabályozó) 91/G. §-a hatályon kívül 
helyezendő a párhuzamos szabályozás elkerülése 
érdekében. 

9. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény  

- (2) Az Lt. 20/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (3) A légiközlekedési hatóság, a katonai légügyi hatóság, illetve a kamara 
a szakértői tevékenység végzésére jogosult - (2) bekezdés szerinti - 
bejelentést tevő személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 
szakértői tevékenység végzésére jogosult személy természetes 
személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét és iskolai végzettségét. 
A nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység végzésére való 
jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 

- (3) A légiközlekedési hatóság, a katonai légügyi hatóság, illetve a kamara a 
szakértői tevékenység végzésére jogosult - a (2) bekezdés szerinti - 
bejelentést tevő személyekről a tevékenység folytatása 
megszüntetésének bejelentését követő egy évig nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult személy 
természetes személyazonosító adatait, lakcímét a szakértői tevékenység 
végzésére jogosult által választott kapcsolattartási formára vonatkozó adatot 
és iskolai végzettségét. 

- A hatóság által kezelt személyes adatok kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseket mint kötelező 
adatkezelést törvényben kell elhelyezni. Az új, 
illetve változó jogszabályi rendelkezésekre 
tekintettel szükséges a légiközlekedésről szóló 
1995. évi XCVII. törvény személyes adatok 
hatósági kezelésre vonatkozó szabályait 
kiigazítani, különös tekintettel a hatóság 
hivatalból tudomására jutott személyes adatok 
kezelésének alapvető szabályai, és az adatkezelés 
időtartama vonatkozásában. 
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- (4) Az Lt. 67. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

 

- (6) A repülőtér üzembentartója a légiközlekedés védelme érdekében, továbbá a 
(17) bekezdésben meghatározott védelmi háttérellenőrzés, valamint a 
személyek és gépjárművek repülőtéri mozgásának nyilvántartása céljából, a 
repülőtérre repülőtéri belépőkártyát kapott személyek természetes 
személyazonosító adatait, lakcímét, az általuk választott kapcsolattartási 
formára vonatkozó adatot, a behajtáshoz használt gépjárművek adatait, a 
korábban bevont állandó repülőtéri belépőkártya bevonásának idejére és 
annak indokára vonatkozó adatokat, a belépőkártya kibocsátásától számított 
5 évig kezeli. 

 

10. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 

- 27. § Hatályát veszti a Kksztv. 

o a) preambulumában az „és a közvetlen üzletszerzés” szövegrész, 

o b) 1. § (1) bekezdésében az „és közvetlen üzletszerzéshez történő 
kapcsolatfelvétel” szövegrész, 

o c) 2. § 4-6., és 9. pontja, 

o d) 2. § 8. pontjában az „és közvetlen üzletszerző szerv” szövegrész, 

o e) 3. § (1) bekezdésében a „, valamint a közvetlen üzletszerző szerv 
kizárólag a kapcsolatfelvételi lista, illetve - a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése 
szerinti esetben - az üzletszerzési lista összeállítása céljából” szövegrész, 

o f) 3. § (2) bekezdésében a „, valamint kapcsolatfelvételi, illetve 
üzletszerzési lista összeállításakor” szövegrész, 

o g) 4. § (1) bekezdés c) pontja, 

o h) 5. § (1) bekezdésében a „, valamint a közvetlen üzletszerzés” 
szövegrész, 

o i) 5. § (4) bekezdésében a „, közvetlen üzletszerzés esetén pedig - ha a 
megszüntetés a (3) bekezdés b) pontján alapul - egyidejűleg a 21. § 
szerinti tilalmi listára történő felvételt” szövegrész, 

o j) 6. § (1) bekezdésében az „és a közvetlen üzletszerző” szövegrész, 

o k) 6. § (3) bekezdése, 

o l) 16. § (2) bekezdése, 

o m) IV. fejezete. 

 - A Rendelet (47) preambulumbekezdése szerint a 
személyes adatok közvetlen üzletszerzési (direkt 
marketing) célú kezelése jogos érdeken alapuló 
adatkezelésnek tekinthető, ekként az európai 
jogalkotó is kifejezetten megjelenítette, hogy 
értelmezésében a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzéssel összefüggő kezelése az Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapon 
alapulhat. A törvény a Kkszt.-ben található, a 
közvetlen üzletszerzésre vonatkozó szabályok 
hatályon kívül helyezésével az adatkezelők 
közvetlenül Rendelet rendelkezéseire alapíthatják 
az erre irányuló adatkezeléseiket. A törvény ezzel 
párhuzamosan, az Nytv. módosítása tekintetében 
elvégzi a Kkszt.-re irányuló utalások hatályon 
kívül helyezését is. 

12. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

- (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító 
kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (2) *  Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem 
hatalmaz fel, a 6. §-ban meghatározott azonosító kódot csak a polgár 
előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy az ügyintézési rendelkezésében tett 
hozzájárulása alapján használhatja fel. 

- „(2) Az az adatkezelő, akit törvény azonosító kód használatára nem hatalmaz 
fel, a 6. §-ban meghatározott azonosító kódot csak a polgár előzetes, az (EU) 
2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 11. pontja 
szerinti hozzájárulása vagy az ügyintézési rendelkezésben tett 
hozzájárulása alapján használhatja fel.” 

- A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási 
módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvényt (a továbbiakban: 
Szaz.) pontosító módosítás a Rendelettel 
összhangban biztosítja, hogy az összerendelési 
nyilvántartáshoz kapcsolódó szolgáltatás esetén a 
szolgáltatás útján lekérdező szerv az adott 
azonosítóhoz kapcsolódó titkosított kapcsolati 
kód kezelésére is jogosult legyen. Ezáltal 
aggálytalanul használhatja a szolgáltatást. 
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- (2) A Szaztv. 23. §-a a következő r) és s) ponttal egészül ki: 

 

 

 

(A TAJ számot a következő szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:) 

- r) az atomenergia-felügyeleti szerv az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény 16/A. §-ában meghatározott, Országos Személyi Dozimetriai 
Nyilvántartás vezetése során a sugárterhelésnek kitett munkavállalók 
egészségügyi nyomon követéséhez. 

- s) az önkormányzati adóhatóság a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 5. § f) pontjában meghatározott adómentesség megállapítása, 
valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §-a és 26/A. §-a 
szerinti adófelfüggesztés iránt benyújtott kérelem elbírálása és az adózással 
kapcsolatos nyilvántartás vezetése során. 

- A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 
(a továbbiakban: Gjt.) 5. § f) pontja értelmében 
mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott 
vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, 
valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő személyt rendszeresen 
szállító, vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozó adóalany egy darab - 100 kW 
teljesítményt meg nem haladó, nem a külön 
jogszabály szerinti személytaxi - szolgáltatásra és 
személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra 
használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 
000 forint/adóév erejéig.  

- A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Htv.) 14/A. §-a (építményadó) és 
26/A. §-a (magánszemély kommunális adója) 
biztosítja többek között az életkorától függetlenül 
a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülő magánszemélyek részére a 
Htv.-ben meghatározott feltételek szerint, hogy az 
építményadó és magánszemély kommunális 
adófizetési kötelezettségét illetően 
adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az 
önkormányzati adóhatóságnál. A megváltozott 
munkaképességről szóló - orvosi - igazolás 
tartalmazza a jogalany TAJ számát. Mindezek 
alapján szükséges biztosítani azt, hogy az 
önkormányzati adóhatóságok a Gjt.-ben rögzített 
törvényi mentesség megállapítása, és a Htv. 
szerinti adófelfüggesztés iránt benyújtott 
kérelmek elbírálása, továbbá a nyilvántartás-
vezetés során kezelhessék az adóalanyok TAJ 
számát. 

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

- (1) A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 
Met.) 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

o h) *  munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a 
közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a kormányzati 
szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a bírói és igazságügyi 
szolgálati, valamint az ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási 
jogviszony, a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően 
létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszony, a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű 
munkavégzésre irányuló jogviszonya - ide nem értve az iskolaszövetkezet 
nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a közérdekű nyugdíjas 
szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban 
részesülő tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban munkát végző tagját -, a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény 
szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a honvédek jogállásáról 
szóló törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák 

- h) munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony, továbbá a 
közszolgálati jogviszony, az állami szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati 
jogviszony, a biztosi jogviszony, a kormányzati szolgálati jogviszony, a 
közalkalmazotti jogviszony, a bírói és igazságügyi szolgálati, valamint az 
ügyészségi szolgálati viszony, a közfoglalkoztatási jogviszony, a biztosított 
bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet 
alá eső bedolgozói jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a 
szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya - 
ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját, a 
közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 
bányászjáradékban részesülő tagját és a szociális szövetkezet tagi 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját -, a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 
törvény szerinti hivatásos és szerződéses állományú katonák szolgálati 
viszonya, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszony; 

- A munkaügyi hatóság adatkezelését szabályozó 
előírások jelenleg a foglalkoztatás elősegítéséről és 
a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvényben találhatóak. Indokolt, hogy ezek a 
szabályok a munkaügyi ellenőrzésről szóló 
törvényben szerepeljenek a jövőben. A munkaügyi 
ellenőrző és munkavédelmi ellenőrző hatóságok a 
magyar közigazgatás rendszerében mindig egy 
szervezeten belül tevékenykedtek, és a munkaügyi 
hatóság rendelkezésére álló munkaügyi 
nyilvántartásokhoz való hozzáférés 
elengedhetetlen a hatékony munkavédelmi 
ellenőrzés lefolytatásához is. 
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szolgálati viszonya;   

- (4) A Met. 8/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad 
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatót a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározottak szerinti nyilatkozattételi és 
adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

o (2) A nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés 
szerinti külföldi munkáltatót abban az esetben terheli, ha a határokon 
átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez Magyarország területén az Mt. 
295. § szerinti munkavállalót foglalkoztat vagy kíván foglalkoztatni. 

o (3) Az (1) bekezdés szerinti külföldi munkáltató - legkésőbb a 
szolgáltatásnyújtási tevékenység megkezdésekor - magyar vagy angol 
nyelven nyilatkozatot köteles tenni a 2. § (2) bekezdése szerinti 
munkaügyi hatósághoz. A nyilatkozatot a munkaügyi hatóság által erre a 
célra rendszeresített elektronikus felületen, a 2. melléklet szerinti 
adattartalommal kell megtenni. 

o (4) Ha az ellenőrzés során a munkaügyi hatóság azt észleli, hogy a 
külföldi munkáltató a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem vagy hiányosan tett eleget, vagy a valóságnak 
nem megfelelő adatot szolgáltatott, 

 a) a külföldi munkáltatót a hiányosság megszüntetésére kötelezi, 
és közigazgatási bírságot szab ki, 

 b) tájékoztatja a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságot. 

o (5)   A (4) bekezdés a) pontja szerinti bírság mértéke harmincezer forint. 
A bírság ismételten is kiszabható. 

- 8/D. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó, a szabad 
szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező külföldi munkáltatót - a 2. mellékletben 
meghatározott adattartalommal - a (3) és (4) bekezdésben meghatározottak 
szerinti nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli. 

- (2) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatok tekintetében az 
adatkezelést a munkaügyi hatóság végzi, a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetéséről szóló európai 
uniós irányelvek érvényesítéséből, valamint a belső piaci 
információs rendszer keretében történő igazgatási 
együttműködésből eredő kötelezettségek teljesítése céljából. 

- (3) A nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés 
szerinti külföldi munkáltatót abban az esetben terheli, ha a határokon átnyúló 
szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez Magyarország területén az Mt. 295. §-a 
szerinti munkavállalót foglalkoztat vagy kíván foglalkoztatni. 

- (4) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a külföldi munkáltatónak 
legkésőbb a szolgáltatásnyújtási tevékenység megkezdéséig magyar vagy 
angol nyelven tett nyilatkozattal a 2. § (2) bekezdése szerinti munkaügyi 
hatósághoz kell teljesítenie. A nyilatkozatot - a 2. mellékletben meghatározott 
adattartalommal - a munkaügyi hatóság által erre a célra rendszeresített 
elektronikus felületen kell megtenni. A munkaügyi hatóság az elektronikus 
felületen részletes tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezelésével 
kapcsolatban. 

- (5) A munkaügyi hatóság az adatokat az elektronikus felületen 
történő benyújtás napjától számított 3 évig kezeli. 

- (6) A munkaügyi hatóság a részére szolgáltatott adatokat kizárólag valamely 
tagállam illetékes hatóságának a megkeresése alapján, kizárólag abban az 
ügyben adhatja ki, amellyel kapcsolatban azokat kikérték. 

- (7) Ha az ellenőrzés során a munkaügyi hatóság azt észleli, hogy az (1) 
bekezdés szerinti külföldi munkáltató a nyilatkozattételi és adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem vagy hiányosan tett eleget, vagy a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltatott, 

o a) az (1) bekezdés szerinti külföldi munkáltatót a hiányosság 
megszüntetésére kötelezi és közigazgatási bírságot szab ki, 

o b) tájékoztatja a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságot. 

- (8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti bírság mértéke harmincezer forint. A 
bírság ismételten is kiszabható. 

 

- (6) A Met. 9. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (5b) *  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a 
munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a honvédségi szervezeteknél, a 
honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
vagyonkezelésében lévő területen honvédelmi érdeket is szolgáló 
telepített munkahelynél és ideiglenes építési munkahelynél, a 
honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá tartozó 
honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél, a 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint azon gazdasági 
társaságoknál, amelyeknél a tulajdonosi jog gyakorlója a honvédelemért 

- (5b) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a munkaügyi 
hatósági jogkör gyakorlóját a honvédelmi szervezetnél, a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő területen 
honvédelmi érdeket is szolgáló telepített munkahelynél és ideiglenes építési 
munkahelynél, a honvédelemért felelős miniszter fenntartói irányítása alá 
tartozó honvédségi szervezetnek nem minősülő köznevelési intézménynél, 
valamint azon gazdasági társaságok vonatkozásában, amelyeknél az 
államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a 
honvédelemért felelős miniszter gyakorolja (a továbbiakban együtt: 
honvédelmi foglalkoztatók), továbbá arra, hogy a honvédelmi foglalkoztatók 
tekintetében a munkaügyi ellenőrzés eljárási szabályait rendeletben határozza 
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felelős miniszter (a továbbiakban együtt: honvédelmi foglalkoztatók), 
valamint a honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a munkaügyi 
ellenőrzés eljárási szabályait rendeletben határozza meg. * 

meg. 

- (7) A Met. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
- (7) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy 

rendeletben állapítsa meg a 8/H. § (1) bekezdése szerint nyilvántartott 
adatokhoz való hozzáférés biztosításának rendjét és azok használatának 
részletes szabályait. 

 

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 

- (1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) I. Fejezete a 
következő 3/A. §-sal egészül ki: 

- 3/A. § Az elhunyt személy elhalálozásának körülményeire és a halál okára 
vonatkozó, valamint az elhunyt személyre vonatkozó egészségügyi 
dokumentációban foglalt személyes adat kezelésére az egészségügyi adat és az 
egészségügyi dokumentációban foglalt személyes adat kezelésére vonatkozó 
kötelező európai uniós jogi aktusban vagy jogszabályban foglalt szabályokat 
kell alkalmazni. 

- A Rendelet 4. cikk 15. pontja meghatározza az 
egészségügyi adat fogalmát, azonban az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 
XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) egyes 
rendelkezéseinek hatálya kiterjed az elhunyt 
személyekre is, ezért szükséges az egészségügyi 
adat fogalomkörében kitérni arra, hogy ennek 
része az elhalálozott személyek halálának oka, és a 
haláluk körülményei is. 

- (2) Az Eüak. I. Fejezete a következő 3/B. §-sal egészül ki: - 3/B. § E törvény alkalmazásában személyazonosító adat az olyan, az 
egészségügyi adat érintettjének azonosítására szolgáló személyes adat, 
amelyet az adatkezelő az egészségügyi adattal együtt, az egészségügyi adat 
kezelésével azonos vagy attól elválaszthatatlan céllal az egészségügyi 
dokumentáció részeként kezel. 

 

- (3) Az Eüak. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 4. § (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott céloktól eltérő célra is 
lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a 
továbbiakban együtt: törvényes képviselő) - megfelelő tájékoztatáson 
alapuló - írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító 
adatot kezelni. 

- (3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az 
érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban 
együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes, 
egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó, és a szabályszerű 
nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett – 
hozzájárulásával egészségügyi adatot kezelni teljes körűen vagy 
egyes adatkezelési tevékenységre kiterjedően. 

 

- (4) Az Eüak. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

o 7. § (3) Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel 
összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és 
személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi 
dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - 
másolatot kaphat. 

- (3) Az érintettnek az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 15. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok minden további másolatért miniszteri 
rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni. 

- A Rendelet 12. cikk (5) bekezdése általánossá teszi az 
adatokba való betekintést, illetve az adatokról való 
másolat díjmentes biztosítását. Erre figyelemmel 
szükséges az Eüak. 7. § (3) bekezdésének módosítása. 

- (5) Az Eüak. 35/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 35/E. § (1) A működtető vezetője a felügyelete alá tartozó - az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 24. § (1) bekezdése 
szerinti végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst nevez ki, 
aki az EESZT szolgáltatásai tekintetében ellátja az Infotv. 24. § (2) 
bekezdés a)-c) pontjában, továbbá a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
feladatokat. 

- (1) A működtető vezetője a felügyelete alá tartozó, az általános adatvédelmi 
rendelet 37. cikk (5) bekezdésének megfelelő adatvédelmi tisztviselőt nevez ki, 
aki az EESZT szolgáltatásai tekintetében ellátja az általános adatvédelmi 
rendelet 39. cikkében, továbbá a (2) és (3) bekezdésben foglalt feladatokat. 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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- (6) Az Eüak. 35/E. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

o 35/E. § (3) Az adatvédelmi felelős 

 a) jogszabályi rendelkezések, illetve biztonsági előírások 
megsértésének észlelése esetén annak megszüntetésére, valamint 

 b) a (2) bekezdés szerinti együttműködés hiányában 
együttműködésre hívja fel az érintett csatlakozott adatkezelőt. A 
felhívás eredménytelensége esetén az adatvédelmi felelős a 
csatlakozott adatkezelő felügyeleti szervéhez, fenntartójához 
fordul, és jogszabály szerinti fegyelmi felelősségre vonás 
felmerülése esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját is. 

- 35/E. § (3) Az adatvédelmi tisztviselő  

o a) jogszabályi rendelkezések, illetve biztonsági előírások 
megsértésének vagy adatvédelmi incidens észlelése esetén annak 
megszüntetésére, valamint  

o b) a (2) bekezdés szerinti együttműködés hiányában együttműködésre 
hívja fel az érintett csatlakozott adatkezelőt. 

 

- 35/E. § (4) A (3) bekezdés szerinti felhívás eredménytelensége esetén az 
adatvédelmi tisztviselő a csatlakozott adatkezelő felügyeleti szervéhez, 
fenntartójához fordul, és jogszabály szerinti fegyelmi felelősségre vonás 
felmerülése esetén értesíti a fegyelmi jogkör gyakorlóját is. 

 

- 25. § Hatályát veszti az Eüak. 

o a) 3. § a), b) és i) pontja, 

 3. § E törvény alkalmazásában 

 a) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, 
kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az 
elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy 
róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat 
által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; 
továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló 
mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás); 

 b) személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a 
nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, 
a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító 
jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül 
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett 
azonosítására; 

 i) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség 
nélküli szervezet, aki vagy amely az e törvény szerinti 
adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes 
vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult; 

o b) 32. § (4) bekezdése,  

 32. § (4) A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt 
foglalkoztató munkáltató esetén az intézményvezető - szervezeti 
egységenként - adatvédelmi felelőst jelöl ki. Adatvédelmi 
felelősnek 

 a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy 

 b) legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi 
végzettségű személy, vagy 

 c) felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben legalább 
2 év gyakorlatot szerzett személy jelölhető ki. 

o c) 35/D. § (5) bekezdése. 

 35/D. § (5) Az e § szerinti nyilvántartásra egyebekben az 
információs önrendelkezési jogról szóló törvény adattovábbítási 
nyilvántartásra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. 
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23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 

- (1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tht.) 25. 
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 25. § (3) Az (1) bekezdésben említett közgyűlési határozat alapján 
létesített kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása 
esetén üzemeltethető: 

 a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a 
személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények 
megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló 
vagyon védelmét szolgálja, 

 b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más 
módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el, 

 c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az 
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. 

- (3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet 
kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített felvétel azonosításához 
szükséges adatokat, az annak megismerésére jogosult személy nevét, továbbá 
az adatok megismerésének okát és idejét. 

- Mivel a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. 
törvényben szereplő kamerarendszer alkalmazása 
csak lehetőség a társasházak számára, ezért a 
kamerarendszer alkalmazásából fakadó 
adatkezelés nem kötelező adatkezelés [vagyis nem 
a Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontján, 
és nem az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 5. § (3) bekezdésén alapul], hanem jogos 
érdeken alapuló adatkezelés [az adatkezelő, 
valamint harmadik személy jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges - Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont]. Ezért a kamerarendszerre 
vonatkozó szabályozás nagy részének hatályon 
kívül helyezése, valamint egyes kisebb 
pontosítások elvégzése szükséges, összhangban az 
e tekintetben központi szabályozást tartalmazó, a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény módosításával. 

- (2) A Tht. 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
o 25. § (5) A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori 

legmagasabb adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése 
követelményeinek. A felvételeket a rögzítést követő 15 napig kell tárolni 
abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény 
vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más 
hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy vagy a 
társasházi közösség által, jogainak érvényesítése céljából indított 
eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre 
törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. 
E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket 
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek 
helyreállíthatóak. 

 

- 25. § (5) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák 
által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket 
tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó 
előírások alapján szükséges információkról, így különösen a 
kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket 
megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről. 

 

- Hatályát veszti a Tht. 25. § (6)-(10) bekezdése.   

24. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 

- (1) A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 
14/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (3) A kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása esetén 
üzemeltethető: 

 a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a 
személyi szabadság védelmét, a jogsértő cselekmények 
megelőzését és bizonyítását, valamint a lakásszövetkezet 
tulajdonában álló vagyon védelmét szolgálja, 

 b) a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más 
módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el, 

- (3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a 
rögzített felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak 
megismerésére jogosult személy nevét, továbbá az adatok 
megismerésének okát és idejét. 

 

- Mivel a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi 
CXV. törvényben szereplő kamerarendszer 
alkalmazása csak lehetőség a lakásszövetkezetek 
számára, ezért a kamerarendszer alkalmazásából 
fakadó adatkezelés nem kötelező adatkezelés 
[vagyis nem a Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) és 
e) pontján, és nem az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 5. § (3) bekezdésén alapul], 
hanem jogos érdeken alapuló adatkezelés [az 
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 c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az 
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. 

 

adatkezelő, valamint harmadik személy jogos 
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges - Rendelet 
6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ezért a 
kamerarendszerre vonatkozó szabályozás nagy 
részének hatályon kívül helyezése, valamint egyes 
kisebb pontosítások elvégzése szükséges, 
összhangban az e tekintetben központi 
szabályozást tartalmazó, a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvény módosításával. 

- (2) Az Lszt. 14/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
o (5) A kamerarendszernek meg kell felelnie a mindenkori legmagasabb 

adatbiztonsági szint és a felvételek automatikus rögzítése 
követelményeinek. A felvételeket a rögzítést követő 15 napig kell tárolni 
abból a célból, hogy azok a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény 
vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más 
hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy vagy a 
társasházi közösség által, jogainak érvényesítése céljából indított 
eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is - bizonyítékul, az erre 
törvényben felhatalmazott adatkezelők által felhasználhatóak legyenek. 
E határidő lejártát követően a fel nem használt felvételeket 
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek 
helyreállíthatóak. 

 

- (5) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a kamerák által 
megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó személyeket 
tájékoztatni kell a személyes adatok védelmére vonatkozó 
előírások alapján szükséges információkról, így különösen a 
kamerarendszer alkalmazásának tényéről, az érintetteket 
megillető jogokról, az üzemeltető személyéről és elérhetőségeiről. 

 

26. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

- (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvmtv.) 30. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 30. § (2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag 
magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános 
részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten 
hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló 
magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a 
magánterület közönség számára nyilvános részén a 28. § (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a 
területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más 
következik. 

- 30. § (2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag 
magánterületen alkalmazhat. 

- A személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: 
Szvmtv.) az adatkezelés jogalapjának megjelölését 
deregulálni kell, mivel az nincs összhangban a 
Rendelet szerinti jogalappal. 

- (2) Az Szvmtv. 31. és 32. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: - 31. § Az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített kép-, hang-, 
valamint kép- és hangfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a 
megismerő személyét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ezen adatokat 
igazolható módon tartalmazó elektronikus nyilvántartás is jegyzőkönyvnek 
minősül. 

- 32. § Elektronikus beléptető rendszer az erre vonatkozó megbízási szerződés 
alapján és akkor alkalmazható, ha jogszabály vagy a terület használatára 
jogosult rendelkezése szerint a védett területre csak az arra jogosultak 
léphetnek be 

- Az Infotv. hatályának változása miatt a törvény 
deregulál, illetve szükség szerint módosít olyan 
törvényi rendelkezéseket, amelyek az Infotv. 
legutóbbi módosításának hatálybalépésével 
megszűnt vagy megváltozott tartalmú 
jogintézményeket szabályoznak, vagy amely 
jogintézményeket az adott tárgykörben már nem 
az Infotv., hanem a Rendelet mint közvetlenül 
alkalmazandó norma szabályoz. A törvény szerinti 
módosítások értelmezésénél így ebben az esetben 
is figyelemmel kell lenni arra, hogy valamely 
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előírás deregulációja nem szükségképpen az 
abban foglalt kötelezettség megszűnését jelenti, 
hanem egyes esetekben csupán azt, hogy a 
kötelezettség a továbbiakban a közvetlenül 
alkalmazandó uniós jogból fakad. 

27. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 

- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a a következő (4a) 
bekezdéssel egészül ki: 

- (4a) Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok 
megismerése lehetőségének kizárása céljából a vásárlók könyvéből a 
kereskedő a bejegyzést követően haladéktalanul eltávolítja a (4) bekezdés 
szerint panaszt vagy javaslatot tartalmazó oldalt, azt elzártan – a folyamatos 
sorszámozás rendjének megfelelően – megőrzi és a hatóság felszólítására 
rendelkezésre bocsátja. 

- Az Unió adatvédelmi reformjára tekintettel a 
kereskedelemről szóló törvény vásárlók könyvére 
vonatkozó rendelkezéseit, melyek lehetővé tették 
a korábbi panasztevők személyes adataihoz való 
hozzáférést, szigorítani szükséges. A módosítás 
kötelező veszi a kereskedő számára, hogy a 
panaszt tartalmazó bejegyzést haladéktalanul 
eltávolítsa elkülönítetten tárolja a későbbi 
hatósági felhasználás érdekében. 

33. A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény 

- (2) A Hgtv. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: - (3) Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 13. pontjában meghatározott 
genetikai adat e törvény alkalmazásában a humángenetikai vizsgálat és a 
humángenetikai kutatás céljából kezelhető. 

- A törvény a humángenetikai adatok védelméről, a 
humángenetikai vizsgálatok és kutatások, 
valamint a biobankok működésének szabályairól 
szóló 2008. évi XXI. törvényben rögzíti, hogy az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az 
Eüak, és az Rendelet értelmező rendelkezéseit is 
figyelembe kell venni a törvény alkalmazása 
során. A Rendelet 4. cikk 13. pontjában 
meghatározott genetikai adat fogalmával és a 
Rendelet harmadik országba történő 
adattovábbítást szabályozó rendelkezéseivel 
biztosítja a törvény az összhangot. 

- (3) A Hgtv. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (2) *  Humángenetikai kutatás céljából csak anonimizált, kódolt vagy 
pszeudonimizált genetikai minta, illetve adat továbbítható harmadik 
országba, és csak abban az esetben, ha az adott ország joga legalább az e 
törvény, illetőleg az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmet biztosítja. 
Kódolt genetikai minta és adat harmadik országba történő továbbítása 
során a személyazonosításra alkalmassá tételhez szükséges kódkulcs 
nem továbbítható. 

- (2) *  Humángenetikai kutatás céljából csak anonimizált, kódolt vagy 
pszeudonimizált genetikai minta, illetve adat továbbítható harmadik 
országba, és csak abban az esetben, ha az adott ország joga legalább az e 
törvényben, továbbá az általános adatvédelmi rendelet V. 
fejezetében meghatározott adatvédelmet biztosítja. Kódolt genetikai 
minta és adat harmadik országba történő továbbítása során a 
személyazonosításra alkalmassá tételhez szükséges kódkulcs nem 
továbbítható. 

 

- (4) A Hgtv. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (4) *  Genetikai minta, illetve adat csak olyan harmadik országból 
hozható be, ahol az e törvény, illetve az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti 
követelmények biztosítottak. 

 

 

- (4) Genetikai minta, illetve adat csak olyan harmadik országból hozható be, 
ahol az e törvény, illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
követelmények biztosítottak 
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46. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

- (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 53. § (3) bekezdése a következő 
h) ponttal egészül ki: 

 

(A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha) 

- „h) a bejelentés tárgya nem tartozik a hatáskörébe és a rendelkezésre álló 
adatok alapján a bejelentés tárgya tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv 
kiléte nem állapítható meg.” 

- Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben a Rendelet alkalmazását követően 
kialakult gyakorlati tapasztalatok alapján 
szükséges módosításokat, pontosításokat hajtja 
végre. 

- A törvény egyrészt egyértelművé teszi, hogy a 
Hatóság a vizsgálati eljárás során is érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja az olyan bejelentést, 
amely nem tartozik a hatáskörébe és a 
rendelkezésre álló adatok alapján a bejelentés 
tárgya tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv 
kiléte sem állapítható meg. 

- (2) Az Infotv. 71. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: - (1b) A Hatóság megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi az 
illetékességi területén folytatott, a Hatóság által a megkeresésben megjelölt 
adatkezelés tényleges körülményeit, így különösen a kezelt személyes adatok 
körét, a személyes adatokkal végzett műveleteket és e műveletek eszközeit, 
továbbá az adatkezelő által alkalmazott technikai és szervezési 
intézkedéseket.” 

- A törvény továbbá lehetővé teszi a Hatóság 
számára, hogy a települési önkormányzat jegyzője 
kizárólag a Hatóság erre irányuló megkeresése 
esetén ellenőrizze az illetékességi területén 
folytatott, a Hatóság által a megkeresésben 
megjelölt adatkezelés tényleges körülményeit. 

 

52. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

- (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 9. § (2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a 
korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból 
feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog 
korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a 
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

- (2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás 
a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül 
szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának 
módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét 
és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót 
előzetesen írásban tájékoztatni kell. 

- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) 9. § (2) 
bekezdésének módosításával a munkavállaló 
személyiségi jogai korlátozásának szigorúbb 
feltételeit állapítja meg, amennyiben e jogok 
korlátozásának munkáltató általi lehetőségét 
előzetes írásbeli tájékoztatáshoz köti azzal, hogy a 
tájékoztatásnak - bővítve az Mt. 9. § korábbi (2) 
bekezdésében rögzített tartalmi követelményeket 
- ki kell terjednie a korlátozás szükségességét és 
arányosságát alátámasztó körülményekre is. 

- (3) Az Mt. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat 
közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony 
létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A 
munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat 
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy 
amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog 
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

 

o (2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes 
adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, 
adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott 
esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. 

- 10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy 
személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, 
teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből 
származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.  

- (2) A munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet e törvény Harmadik 
Részében meghatározott jogának gyakorlása vagy kötelességének teljesítése 
céljából nyilatkozat megtételét vagy adat közlését követelheti.  

- (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető.  

- (4) A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, 
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, 
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.  

- (5) A munkáltató az (1)-(4) bekezdésen alapuló adatkezeléséről az 

- Az Mt. 10. § (1)-(3) bekezdései a munkáltató által 
követelhető munkavállalói nyilatkozattal és a 
munkavállaló által közölt adattal, valamint az 
ezeket alátámasztó okiratok bemutatásával 
kapcsolatos rendelkezést tartalmaz, meghatározva 
ezek célját. 

- Az Mt. 10. § (1) bekezdése tehát a munkaviszonyra 
nézve generálisan rendelkezik az adatkezelés 
céljáról. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a 
Rendelet rendelkezései irányadóak. E rendelkezés 
ugyanakkor nem korlátozza a munkáltatónak a 
munkavállaló olyan személyes adatának 
kezelésére vonatkozó jogát, amelyet a 
munkavállaló külön jogszabály szerint megtett 
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o (3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a 
munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás 
céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - 
adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen 
tájékoztatni kell. 

o (4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók 
és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, 
személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók. 

érintettet írásban tájékoztatja. nyilatkozata tartalmaz. 

- A törvény 10. § (4) bekezdése alapján a 
munkáltató kezelheti a foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálat során keletkező egészségügyi adatot a 
Rendelet 9. cikk (2) bekezdés h) pontjával 
összhangban. 

- (4) Az Mt. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal 
összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése 
és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az 
emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem 
ellenőrizhető. 

o (2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a 
technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 
ellenőrzésére szolgálnak. 

- 11. § (1) A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából 
abban az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz 
történő olyan jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához 
szükséges, amely  

o a) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy  

o b) törvényben védett jelentős érdek  

o súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével 
járna.  

- (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában jelentős védett érdek különösen  

o a) a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok 
védelméhez,  

o b) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,  

o c) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,  

o d) a nukleáris anyagok őrzéséhez,  

o e) a Büntető Törvénykönyv szerint legalább különösen nagy vagyoni 
érték védelméhez fűződő érdek.  

- (3) A munkáltató a munkavállaló vagy a munkáltatóval 
munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes 
adatát annak vizsgálata céljából kezelheti, hogy törvény vagy a (4) 
bekezdésben foglaltak szerint a munkáltató a betölteni kívánt vagy 
a betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a 
foglalkoztatást.  

- (4) A (3) bekezdés szerinti korlátozó vagy kizáró feltételt a munkáltató akkor 
határozhat meg, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása  

o a) a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, 

o b) törvény által védett titok, vagy  

o c) a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti törvény által védett érdek 
sérelmének veszélyével járna.  

- (5) A munkáltató a bűnügyi személyes adat kezelését megalapozó 
(4) bekezdés szerinti korlátozó vagy kizáró feltételt, és a bűnügyi 
személyes adat kezelésének feltételeit előzetesen írásban 
meghatározza. 

- A törvény alapján az Mt. 11. §-a - összhangban a 
biometrikus adatok fokozott védelmének 
igényével és a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés b) 
pontjával - meghatározza azokat a kivételes 
esetköröket és különös feltételeket, amelyek 
fennállása esetén a munkáltató a munkavállaló 
biometrikus adatait kezelheti. Erre kizárólag 
valamely dologhoz vagy adathoz, elzárt területhez 
történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozása 
érdekében kerülhet sor, amennyiben a 
jogosulatlan hozzáférés a munkavállaló vagy 
mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy 
valamely más törvényben védett érdek súlyos vagy 
tömeges sérelmének veszélyével járna. Az Mt. 
példálózó felsorolást is ad arra nézve, hogy mely 
törvényben védett érdek esetén lehet jogszerű a 
biometrikus adatok kezelése. Az 
elszámoltathatóság Rendeletben foglalt elvével 
összhangban a munkáltatónak az általános 
adatvédelmi szabályoknak való megfelelésen túl 
azt is igazolnia kell, hogy a biometrikus adatok 
kezelésére vonatkozó feltételek fennállnak. 
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- (5) Az Mt. a 6. alcím címét megelőzően a következő 11/A. §-sal egészül ki: - 11/A. § (1) A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő 
magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató 
technikai eszközt is alkalmazhat, erről a munkavállalót előzetesen 
írásban tájékoztatja 

- (2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez 
biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, 
rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) - eltérő 
megállapodás hiányában - kizárólag a munkaviszony teljesítése 
érdekében használhatja. 

- (3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt 
számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba 
tekinthet be. 

- (4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzési jogosultság szempontjából 
munkaviszonnyal összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdésben 
meghatározott korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat. 

- (5) A (3) bekezdést alkalmazni kell, ha a felek megállapodása 
alapján a munkavállaló a munkaviszony teljesítése érdekében 
saját számítástechnikai eszközt használ.” 

 

- Az Mt. új 11/A. §-a a munkáltató ellenőrzési 
jogköréből folyó adatkezeléséről, valamint a 
munkavállaló számára biztosított 
számítástechnikai eszközök használatáról és az 
eszközökön tárolt adatokba való betekintésről 
rendelkezik. A hatályos Mt. 11. § (1) bekezdése 
rendelkezik arról, hogy a munkáltató ellenőrzése 
és az annak során alkalmazott eszközök, 
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság 
megsértésével. A törvényből e fordulat elhagyásra 
került, tekintettel arra, hogy nemcsak az 
ellenőrzések során, hanem a munkaviszony 
egészében, minden mozzanatában védeni kell az 
emberi méltóságot. Az emberi méltóság 
védelmére vonatkozó kötelezettség továbbá fakad 
abból is, hogy az Mt. 9. §-a alkalmazni rendeli a 
Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
személyiségi jogok védelmére vonatkozó 
rendelkezéseit. 

- A munkáltató által biztosított számítástechnikai 
eszközökkel összefüggésben a hatályos 
rendelkezésekhez képest a változás abban 
mutatkozik meg, hogy a magánélet ellenőrzésének 
kizárása helyett a hangsúly arra kerül, hogy a 
munkavállaló a rendelkezésére bocsátott 
számítástechnikai eszközt kizárólag a 
munkaviszony teljesítése érdekében használhatja, 
mivel az Alaptörvényből és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvényből is levezethető a 
munkáltató azon kötelezettsége, hogy a magánélet 
nem ellenőrizhető. 

- (6) Az Mt. 22. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 22. § (2) ( Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot,) 

 b) a 93. § (4) bekezdésében, a 97. § (4) bekezdésében, a 108. § (1) 
bekezdésében, a 110. § (5) és (6) bekezdésében, a 138. § (4) 
bekezdésében, 193. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben 
akkor is, ha azt a helyben szokásos és általában ismert módon 
közzéteszik. 

- 22. § (2) (Írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot,)  

o b) a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (5) bekezdésében, a 11. § (5) 
bekezdésében, a 11/A. § (1) bekezdésében, a 93. § (4) bekezdésében, a 97. 
§ (4) bekezdésében, a 108. § (1) bekezdésében, a 110. § (5) és (6) 
bekezdésében, a 138. § (4) bekezdésében és a 193. § (2) bekezdésében 
meghatározott esetekben akkor is, ha azt a helyben szokásos és 
általában ismert módon közzé teszik. 

 

55. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 

- 1) A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 8. § (1) *  A vasút-, trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpárállomáson 
a közforgalom számára nyitva álló helyen, a jegy- és bérletértékesítő 
berendezéseken, a megállóhelyen, kikötőben, valamint a személyszállító 
vasúti járművek, trolibuszok, az autóbuszok, a közösségi autóbérlő 
rendszer személygépkocsijai és a hajók, kompok belterében, a vasút-, 
trolibusz-, autóbusz- és közösségi kerékpár-állomáson, hajóállomáson és 
megállóhelyen található berendezések, a személyszállító vasúti 
járművek, trolibusz, autóbusz, közösségi kerékpáros rendszer eszközei, a 

- 8. § (1) A személyszállítási közszolgáltatást végző szolgáltató és az e 
szolgáltatás nyújtásához igénybe vett közlekedésszervező, vasút-, trolibusz-, 
autóbusz-, hajóállomás vagy megállóhely, kikötő üzemeltetője, valamint a 
22. § (4a) bekezdése szerint működtetett közösségi kerékpáros 
rendszer vagy közösségi autóbérlő rendszer üzemeltetője (e § 
alkalmazásában a továbbiakban együtt: szolgáltató) az e 
szolgáltatással összefüggésben a járműveinek, a területén található 
berendezéseknek, eszközöknek, az utasoknak, valamint a szolgáltató 
munkavállalói és megbízottai életének, személyének, testi épségének és a 
nemzeti vagyon védelme céljából elektronikus biztonságtechnikai rendszeren 
keresztül kizárólag a (2)-(12) bekezdésben meghatározott feltételekkel 

- A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény módosítására a közlekedés 
területén általánosan alkalmazott megfigyelés és 
felvételkészítés szabályozásának Rendelettel való 
összhangjának biztosítása érdekében van szükség. 
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közösségi autóbérlő rendszer személygépkocsijai a jegy- és 
bérletértékesítő berendezések és a hajók, kompok, továbbá az utasok, 
valamint a szolgáltató munkavállalói és megbízottai életének, 
személyének, testi épségének és vagyontárgyaik védelme céljából az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá e 
törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával, a 
szolgáltató, a közlekedésszervező, valamint a vasút-, trolibusz-, 
autóbusz-, közösségi kerékpár- és hajóállomás vagy megállóhely, kikötő 
üzemeltetője (e szakasz alkalmazásában a továbbiakban együtt: 
szolgáltató) jogosult elektronikus biztonságtechnikai rendszeren 
keresztül megfigyelést folytatni, a megfigyelés során kép- és 
hangfelvételt készíteni, valamint a készített kép- és hangfelvételt kezelni. 

 

folytathat megfigyelést, készíthet rögzített képfelvételt és kezelheti a rögzített 
képfelvételeket…. 

 

- A törvény meghatározza azon szolgáltatók és 
adatkezelési célok körét, melyek közérdekből, 
kötelező adatkezelési jogcímen képfelvételt 
készíthetnek és ezen adatok körét kezelik. 

- Emellett nincs akadálya annak, hogy nem 
közérdekű tevékenységet végző 
személyszállítási szolgáltató - vagy a 
kötelező adatkezelésre egyébként 
feljogosított szolgáltató, ha éppen nem 
közérdekű szolgáltatási tevékenység 
körében jár el - képfelvételt készítsen a 
járművén és a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra területén akkor, ha az 
adatkezelését más jogszerű, de nem a 
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
törvényben meghatározott adatkezelési 
jogcímre hivatkozva alakítja ki. 

68. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 

- (1) A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
(a továbbiakban: Pkbtv.) 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (1) A foglalkoztatói szervezet a jogszabályok, valamint a 13. § szerinti 
magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-
bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) hozhat létre, 
ebben a bejelentőnek, valamint a bejelentésben érintett személynek a 
bejelentésben megadott személyes adatait a bejelentés kivizsgálása 
céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső 
szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszerhez kapcsolódó 
adatkezelést az adatkezelő bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi 
nyilvántartásba. A bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelés 
adatvédelmi nyilvántartásba vételére az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) 
pontját nem kell alkalmazni. 

o (2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel 
kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a munkáltató honlapján magyar 
nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé. 

o (3) A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos. 

o (4) A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a bejelentésben 
nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés 
kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény szerint nem 
kezelhető adatokat. 

o (5) A bejelentési rendszerben kezelt személyes adatok kezelésére a 3. § 
(3) bekezdésében és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a 3. 
§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

o (6) A bejelentési rendszerbe a munkáltató munkavállalói, valamint a 
foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan 
személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a 
bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos 
érdekük fűződik. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és 

- (1) A foglalkoztatói szervezet – jogszerű és prudens működése érdekében – a 
jogszabályok, valamint a 13. § szerinti magatartási szabályok megsértésének 
bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert (a továbbiakban: bejelentési 
rendszer) hozhat létre, amelynek keretei között a munkáltató munkavállalói, 
valamint a foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan 
személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a 
bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy 
megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik (a 
továbbiakban: bejelentő).  

- (2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel kapcsolatos 
eljárásra vonatkozóan a foglalkoztatói szervezet honlapján magyar 
nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.  

- (3) A foglalkoztatói szervezet a bejelentési rendszer keretei között  

o a) a bejelentőnek és  

o b) annak a személynek,  

o ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, 
vagy  

o bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet 
[a továbbiakban a ba) és bb) alpont együtt: a bejelentésben érintett 
személy]  

o a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes 
adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes 
adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát 
képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és 
a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában 
közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.  

- (4) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul 
törölni kell a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.  

- (5) A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére a 3. 

- A törvény a panaszokról és a közérdekű 
bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
módosítását is tartalmazza, tekintettel arra, hogy 
a Panasztv. számos adatkezelési szabályt 
tartalmaz, amelyek felülvizsgálata és megfelelő 
módosítása indokolt. 

- Tekintettel arra, hogy az Infotv. 65. §-a szerinti 
adatvédelmi nyilvántartás intézménye a Rendelet 
alkalmazására tekintettel megszűnt, az erre 
vonatkozó szabályokat a Panasztv.-ből deregulálni 
indokolt. 

- Szükséges a bejelentésben érintett személy 
fogalmának pontosítása az eddigi gyakorlati 
bizonytalanság eloszlatása céljából, tekintettel 
arra, hogy ennek hiányában a bejelentő számára is 
kérdésessé válhat, hogy ténylegesen mely 
személyek szerezhetnek tudomást a 
személyazonosságáról, adatairól, illetve mely 
személyekre fog a vizsgálat kiterjedni. 
Indokolatlan a Rendelet szabályaival ellentétesen 
fenntartani a különleges adatok kezelésére 
vonatkozó abszolút tilalmat, hiszen ez egyes 
bejelentések fogadását, kivizsgálását eleve 
lehetetlenné teszi. Ennek megfelelően a módosítás 
bizonyos körben, egyes garanciák beépítése 
mellett megteremti a különleges adatok kezelésére 
vonatkozó lehetőséget. 
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lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést 
benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá 
nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan 
körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, 
hogy azok valósak. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a rosszhiszemű 
bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására irányadó 
eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát a vizsgálat 
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. A bejelentőt tájékoztatni 
kell arról, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által 
megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

§ (3) bekezdésében és – a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében – a 3. § 
(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

- (6) A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása 
van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. Jogi személy bejelentő a 
bejelentés megtételekor köteles megadni székhelyét és a bejelentést benyújtó 
törvényes képviselőjének nevét. A bejelentő figyelmét fel kell hívni a 
rosszhiszemű bejelentés következményeire, a bejelentés kivizsgálására 
irányadó eljárási szabályokra és arra, hogy személyazonosságát – ha az 
annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat 
valamennyi szakaszában bizalmasan kezelik. 

- A Pkbtv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 15. § (1) A bejelentést a munkáltató köteles kivizsgálni és a bejelentőt a 
kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről 
tájékoztatni. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által 
tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való 
tudomásszerzéstől számított hat hónap után bejelentett, továbbá a név 
nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés 
vizsgálata mellőzhető. Ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek 
sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll 
arányban, a munkáltató a bejelentés vizsgálatát mellőzheti. 

- (1) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok más államba 
vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag 
a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó, e 
törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi 
kötelezettségvállalás esetén kerülhet sor 

- Emellett a külföldre továbbítás szabályainak 
módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a 
Rendelet V. fejezete tartalmaz a tárgykörre 
vonatkozó rendelkezéseket. 

 

- A Pkbtv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 16. § (1) A bejelentések fogadásával vagy vizsgálatával szerződés 
keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. Az adatok külföldre 
történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó szerződés keretében kötelezettséget vállal a bejelentésre 
vonatkozó magyar törvényi szabályok betartására és a továbbított vagy 
harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére 
feldolgozásra átadott személyes adatok megfelelő szintű védelme az 
Infotv. 8. § (2) bekezdése szerint biztosított. 

- (1) A bejelentést a foglalkoztatói szervezet az általa meghatározott 
eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a vizsgálat 
eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. 

 

- A Pkbtv. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 16. § (2) A munkáltató a körülmények által lehetővé tett legrövidebb 
időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés 
kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, 
amely határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által 
megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a 
bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat 
időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. 

- (2) A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett 
legrövidebb időn belül, legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 
harminc napon belül kell kivizsgálni, amely határidőtől – név nélküli vagy 
azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak 
különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet 
eltérni. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg. 

 

71. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 

- Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a 
továbbiakban: Fisztv.) 60. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

o a) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvényben (a továbbiakban: Pmt.) 
meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti, 

(A fizetési titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha) 

- a) a pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 
szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint csoportszinten 
meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 
politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti, 

- A törvény egyértelműsíti, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
60. §-a szerinti csoportszinten meghatározott 
pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 
politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettség 
teljesítésekor is mentesül az intézmény egyes 
védett ügyféladatok megtartásának kötelezettsége 
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alól. A törvény ezen felül jogtechnikai 
pontosításokat is tartalmaz. 

72. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

- A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény (a továbbiakban: Hpt.) 161. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

o 161. § (3) (A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban 
az esetben sem, ha) 

 e) a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott 
bejelentési kötelezettségét teljesíti, 

 

(A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben sem, ha) 

- e) a pénzügyi intézmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: Pmt.) szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint 
csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozás elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó 
kötelezettségét teljesíti, 

- A törvény elvégzi a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvénynek a Rendelet alkalmazandóvá válásával 
összefüggésben szükséges terminológiai 
pontosítását, valamint rendelkezik a Rendelet 5. 
cikk (1) bekezdés e) pontjával azonos tartalmú 
szabályokat rögzítő, ezért feleslegessé vált előírás 
hatályon kívül helyezéséről. 

- A törvény egyértelműsíti, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
60. §-a szerinti csoportszinten meghatározott 
pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 
politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettség 
teljesítésekor is mentesül az intézmény egyes 
védett ügyféladatok megtartásának kötelezettsége 
alól. 

- Hatályát veszti a Hpt. 166/A. § (1) bekezdése. 

o 166/A. § (1) A pénzügyi intézmény köteles törölni minden olyan, 
ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos 
személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél 
megszűnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll 
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap. 

  

74. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 

- A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Bit.) 139. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 139. § (A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn 
abban az esetben, ha) 

 b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott 
feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység 
írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér 
biztosítási titoknak minősülő adatot. 

(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha) 

- „b) a pénzügyi információs egységként működő hatóság a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi 
pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából 
írásban kér biztosítási titoknak minősülő adatot, valamint ha a biztosító 
vagy a viszontbiztosító csoportszinten meghatározott pénzmosás 
és terrorizmusfinanszírozás elleni politikához és eljáráshoz 
kapcsolódó kötelezettségét teljesíti.” 

- A törvény a biztosítási tevékenységről szóló 2014. 
évi LXXXVIII. törvény módosításával elvégzi az 
Infotv.-re vonatkozó hivatkozások törlését, a 
szükséges terminológiai pontosításokat, valamint 
az Irányelv, Rendelet és az Infotv. megváltozott 
hatályával összefüggő változtatásokat. 

- A törvény egyértelműsíti, hogy a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 
60. §-a szerinti csoportszinten meghatározott 
pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni 
politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettség 
teljesítésekor is mentesül az intézmény egyes 
védett ügyféladatok megtartásának kötelezettsége 
alól. 
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78. Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 

- Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. 
évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Akenytv.) 16. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

o 16. § (1) *  A nyilvántartásból teljesített adatigénylésekről az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben 
meghatározott adattovábbítási nyilvántartást kell vezetni. Az 
adattovábbítási nyilvántartás az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvényben meghatározottakon kívül 
tartalmazza az adatkezelő nyilvántartási azonosítóját és az 
adattovábbítás célját is. Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az 
adattovábbítási nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokról közvetlen 
adatkapcsolat útján tájékoztatja a központi szervet. 

- (1) A nyilvántartásból teljesített adatigénylésekről az adatkezelési 
tevékenységek nyilvántartása részeként adattovábbítási nyilvántartást 
kell vezetni. Az arcképelemző tevékenységet végző szerv az adattovábbítási 
nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatokról közvetlen adatkapcsolat útján 
tájékoztatja a központi szervet 

- Törli az arcképelemzési nyilvántartásról és az 
arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi 
CLXXXVIII. törvényből az Infotv.-re vonatkozó 
hivatkozásokat, valamint az adattovábbítási 
nyilvántartás vonatkozásában a Rendelet 
előírásaira tekintettel szükségtelenné vált 
rendelkezéseket. 

 

79. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 53. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

o 53. § Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben 
együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy elintézéséhez 
szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását 
vélelmezni kell a személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv részére történő továbbításához, valamint az e szerv általi, 
az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges kezeléséhez, ha az 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos 
lényeges körülményekről az ügyfelet az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelő módon 
tájékoztatta. 

- 53. § Az ügyfél kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben az együttműködő 
szerv a rendelkezésére álló, az ügy elintézéséhez szükséges személyes adatot az 
eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére továbbítja, amely azt az 
ügy elintézéséhez szükséges és elégséges mértékben kezeli, ha az elektronikus 
ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges 
körülményekről az ügyfelet a vonatkozó előírásokban 
meghatározott módon tájékoztatta. 

- Törli az E-ügyintézési tv.-ből az az Infotv.-re 
vonatkozó hivatkozásokat, valamint 
hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó 
egyes rendelkezéseket. 

82. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 
továbbiakban: Ákr.) 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (1) A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 
természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó 
törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény 
másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül 
szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A 
kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a 
tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a 
különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott. 

- (1) A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához 
szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó 
törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá - ha törvény másként 
nem rendelkezik - az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül 
szükséges más személyes adatokat kezeli. 

- A törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény adatkezelési szabályait 
pontosítja a Rendelettel összefüggésben. A 
kérelemre induló közigazgatási hatósági 
eljárásokban - összhangban a Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontjával, valamint 7. cikkével - az 
ügyfél hozzájárulásának vélelmezésére 
nem lesz szükség, ekként mind a 
kérelemre, mind a hivatalból induló 
eljárásokban egységes szabályok válnak 
alkalmazandóvá. 
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[dokumentum vége] 

85. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 

- (1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. § (8) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (8) A szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) 
bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés alapján 
bemutatott okiratról - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzése és megakadályozása, az e törvényben meghatározott 
kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony 
ellátása céljából - másolatot készít. 

- (8) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és 
megakadályozása, az e törvényben meghatározott kötelezettségek megfelelő 
teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, 
valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából a 
szolgáltató a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a (2) 
bekezdésben meghatározott adatokat tartalmazó, a (3) bekezdés 
alapján bemutatott okiratról - ideértve az okiratban feltüntetett 
valamennyi személyes adatot -, a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével 
másolatot készít. 

- A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) a 
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni 
küzdelem hatékonyságának növelése érdekében 
előírja a szolgáltatók számára az ügyfél azonosítás 
és ehhez kapcsolódóan a személyazonosság 
igazoló ellenőrzésének megfelelő és teljes körű 
végrehajtása érdekében, annak részeként az 
okmánymásolás kötelezettségét. 

- A Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján a szolgáltató a 
személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a 
7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat 
tartalmazó, a 7. § (3) bekezdése alapján 
bemutatott okiratról - a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzése és 
megakadályozása, a törvényben meghatározott 
kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-
átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, 
valamint a felügyeleti tevékenység hatékony 
ellátása céljából - köteles másolatot készíteni. 

 

- (2) A Pmt. 7. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: - (8a) A szolgáltató a (8) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése 
során birtokába jutott, a (3) bekezdésben meghatározott okiratban feltüntetett 
valamennyi személyes adatot - a lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
hátoldalán szereplő személyi azonosító kivételével - kezeli. 

- Ezen túlmenően a Pmt. módosítása egyértelművé 
teszi, hogy a személyi azonosítót és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány mely oldaláról 
készülhet fényképfelvétel, illetve mely oldalán 
feltüntetett adatait kezelhetik a szolgáltatók. A 
Pmt. szabályozásának a személyi azonosító 
rögzítése és kezelése nem célja, ezért indokolt a 
szabályozás egyértelművé tétele. Ennek 
megfelelően a szolgáltatók a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány személyi 
azonosítót igazoló oldaláról nem 
készíthetnek másolatot, továbbá nem 
rögzíthetik és kezelhetik a személyi 
azonosítót. 

- (3) A Pmt. 48. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

o (3) A pénzügyi információs egység az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján 
vezetett adattovábbítási nyilvántartásban rögzített adatokat az 
információ továbbításától számított húsz évig köteles megőrizni. 

- (3) A pénzügyi információs egység az (1) és (2) bekezdés szerinti 
adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 
tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának 
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított 
személyes adatok körének meghatározását, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
A pénzügyi információs egység az adattovábbítási nyilvántartásban rögzített 
adatokat az információ továbbításától számított húsz évig köteles megőrizni. 

- A Pmt. módosítása biztosítja, hogy a pénzügyi 
információs egység az adattovábbításban érintett 
személyek adatvédelmi érdekeinek biztosítása, 
illetve saját operatív működésének elősegítése 
érdekében meghatározott tartalmú nyilvántartást 
vezessen az általa elvégzett adattovábbításról, és 
annak adatait 20 évig megőrizze. 

 


