2018. ÉVI … TÖRVÉNY AZ EURÓPAI UNIÓ ADATVÉDELMI
REFORMJÁNAK VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL (T/4479 SZÁMÚ JAVASLAT)
2019. március 11.
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

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

x

Új/
módosított
bekezdések

Törvény neve

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

11.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

12.

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

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

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

18.

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény

x

19.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

x

x

20. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
21.

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

x

x

x

x

x

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
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x

Új/
módosított
bekezdések

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

x

x

x

24. A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény

x

x

x

25.

x

x

x

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

x

x

x

27.

x
x

x

x

x

Törvény neve

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

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

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

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
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Új/
módosított
bekezdések

Törvény neve

35.

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

x

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

x

37.

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

x

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
41.

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

x

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

x

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

x

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

x

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

x

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

4

x

x

Törvény neve

47.

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

Új/
módosított
bekezdések

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

x

x

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

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

x

x

54. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

x

55.

x

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény

56. A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
57.

x
x

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

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

x

Új/
módosított
bekezdések

Törvény neve

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

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

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
61.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

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

x

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

x

x

65. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvény

x

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

x

67.

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

x

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

x

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

x
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x

Új/
módosított
bekezdések

Törvény neve

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

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

Hatályon kívül
helyező
rendelkezések
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

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
81.

x

x

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

7

x

Új/
módosított
bekezdések

Szóhasználat/
hivatkozások
javítása

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

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

x

Törvény neve
törvény

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

x

x
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Hatályon kívül
helyező
rendelkezések

2.

FONTOSABB MÓDOSÍTÁSOK

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
57. § (5) Ha a bejelentés mellékletei idegen nyelven készültek, a (5) Ha a szabadalmi bejelentés mellékletei – az angolon kívüli – idegen
magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a kivonatot és a rajzot nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a
a bejelentés napjától számított négy hónapon belül kell benyújtani
kivonatot és a rajzot a szabadalmi bejelentés napjától számított négy
hónapon belül kell benyújtani. Ha a szabadalmi bejelentés mellékletei
angol nyelven készültek, a magyar nyelvű szabadalmi leírást
igényponttal, a kivonatot és a rajzot
a) a bejelentés napjától számított tizenkét hónapon belül, vagy
b) a legkorábbi elsőbbség napjától számított tizenhat hónapon belül
kell benyújtani, a korábban lejáró határidő figyelembevételével.
65. § A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentés
benyújtását követően megvizsgálja, hogy

65. § A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a szabadalmi bejelentés
benyújtását követően megvizsgálja, hogy

a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez előírt a) a bejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez az 58. §-ban
feltételeknek (58. §),
előírt feltételeknek,
b) megfizették-e a bejelentési és kutatási díjat [57. § (4) bek.],

b) megfizették-e az 57. § (4) bekezdése szerinti bejelentési és kutatási
díjat,

c) benyújtották-e a magyar nyelvű szabadalmi leírást, kivonatot és
rajzot [57. § (5) bek.].
c) a szabadalmi bejelentés mellékleteként benyújtott leírás, az
igénypont, a kivonat és adott esetben a rajz magyar nyelven van-e.
69. § (1) Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a 65. § alapján vizsgált (1) Ha a szabadalmi bejelentés megfelel a 65. § a) és b) pontjai alapján
feltételeknek, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi az vizsgált feltételeknek és a bejelentő
újdonságkutatást, és az igénypontok alapján - figyelemmel a
a) benyújtotta a magyar nyelvű szabadalmi leírást igényponttal, a
szabadalmi leírásra és a rajzra - újdonságkutatási jelentést készít.
kivonatot és – szükség szerint – a rajzot, vagy
b) a 69/A. § (13) bekezdése szerinti kérelemmel él,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elvégzi az újdonságkutatást, és
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az igénypontok alapján – figyelemmel a szabadalmi leírásra és a rajzra
– újdonságkutatási jelentést készít.
[új bekezdés]

69/A. § (13) Ha a bejelentő angol nyelvű szabadalmi leírást,
igénypontot, kivonatot és rajzot nyújtott be, kérelmére a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala az angol nyelvű mellékletek alapján írásos
véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentést készít azzal, hogy
ebben az esetben az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási
jelentés díjának négyszeresét kell megfizetni.
(14) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a (13) bekezdés szerinti
kérelmet elutasítja, a megfizetett díjat pedig kérelemre visszafizeti, ha
a) a megfizetett díj kevesebb, mint a (13) bekezdésben megjelölt
összeg, vagy
b) a szabadalmi bejelentés nem felel meg a 65. § a) és b) pontjai
alapján vizsgált feltételeknek, vagy
c) a szabadalmi bejelentés az összes igénypont tekintetében
alkalmatlan arra, hogy vele kapcsolatban megfelelő újdonságkutatást
lehessen elvégezni.
(15) Az angol nyelvű mellékletek alapján készített írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentéssel kapcsolatos eljárásra a (2)-(5)
bekezdést, a (7) bekezdés d) pontját, valamint a (10) bekezdést
megfelelően alkalmazni kell.
(16) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az angol nyelvű mellékletek
alapján készülő írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási
jelentést a kérelem benyújtásának napján rendelkezésre álló leírás és
igénypont, valamint rajz alapján készíti el, és azt a kérelem
benyújtásától számított hat hónapon belül küldi meg a bejelentőnek.

117/A. § E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvénnyel megállapított 69/A. §át és 115/S. § (3) bekezdését azokban az ügyekben is alkalmazni kell,
amelyekben a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények

(1) E törvénynek a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvénnyel megállapított 69/A. §át és 115/S. § (3) bekezdését azokban az ügyekben is alkalmazni kell,
amelyekben a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények
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módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvény hatálybalépését
megelőzően hatályos rendelkezések szerint az írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentés iránti kérelem benyújtására
nyitva álló határidő már eltelt.

módosításáról szóló 2013. évi CLIX. törvény hatálybalépését
megelőzően hatályos rendelkezések szerint az írásos véleménnyel
kiegészített újdonságkutatási jelentés iránti kérelem benyújtására
nyitva álló határidő már eltelt.
(2) E törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjának
végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019.
évi … törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 57. § (5)
bekezdését, 65. §-át, 66. § (12) bekezdését, 69. § (1) bekezdését, 69/A.
§ (6), (8) és (13)-(16) bekezdését a Módtv. hatálybalépésének napja
vagy annál későbbi bejelentési nappal rendelkező szabadalmi
bejelentések tekintetében kell alkalmazni.

117/B. § Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az elektronikus
ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2)
bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017.
december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016.
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

117/B. § E törvénynek az általános közigazgatási rendtartásról szóló
törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi L. törvénnyel (a továbbiakban: Ákr.-Kp. Módtv.)
megállapított rendelkezéseit az Ákr.-Kp. Módtv. hatálybalépését
követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni

Hatályát veszti az Szt.-nek az általános közigazgatási rendtartásról
szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2017. évi L. törvény 77. § (3) bekezdésével megállapított 117/C. §-a.

117/C. § A korai fázisú vállalkozásoknak és a korai fázisú
vállalkozásokat támogató vállalkozásoknak a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés m)
pontja
szerinti
kedvezmény
érvényesítéséhez
kapcsolódó
nyilvántartásba-vételi eljárása és a nyilvántartásból történő törlése
díjmentes.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény
[új bekezdés]

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
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aktusban vagy jogszabályban foglalt szabályokat kell alkalmazni.
[új bekezdés]

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.

4. § (3) Az (1)-(2) bekezdésekben 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.

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.

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.

35/E. § (3) Az adatvédelmi felelős

35/E. § (3) Az adatvédelmi tisztviselő

a)
jogszabályi
rendelkezések,
illetve
biztonsági
előírások a)
jogszabályi
rendelkezések,
illetve
biztonsági
előírások
megsértésének észlelése esetén annak megszüntetésére, valamint
megsértésének vagy adatvédelmi incidens észlelése esetén annak
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b) a (2) bekezdés szerinti együttműködés hiányában együttműködésre

megszüntetésére, valamint

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

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.

3. § E törvény alkalmazásában

a) 3. § a), b) és i) pontja,

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) 32. § (4) bekezdése,
c) 35/D. § (5) bekezdése.

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;
32. § (4) A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt
foglalkoztató munkáltató esetén az intézményvezető - szervezeti
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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.
35/D. § (5) Az e § szerinti nyilvántartásra egyebekben az információs
önrendelkezési jogról szóló törvény adattovábbítási nyilvántartásra
vonatkozó szabályait alkalmazni kell.
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A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
[új bekezdés]

41/B. § (1b) A felhasználási engedély megadására irányuló kérelemnek
tartalmaznia kell
a) a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő nevét, lakcímét
vagy székhelyét;
b) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kérelmező
vagy képviselője aláírását;
c) a mű vagy a teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat és – ha ez
lehetséges – a jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult
nevét, valamint lakcímét vagy tartózkodási helyét;
d) a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő elektronikus
levelezési címét vagy telefonszámát.
(1c) Ha a kérelmező, illetve képviselője a Hivatallal elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus úton kíván kapcsolatot
tartani, a kérelemnek az (1b) bekezdésben meghatározott adatokon túl
tartalmaznia kell
a) a természetes személy kérelmező, illetve képviselő születési helyét
és idejét, valamint anyja nevét;
b) a nem természetes személy kérelmező, illetve képviselő adószámát.
(1d) A Hivatal jogosult azon személyes adatok megismerésére és
kezelésére, amelyeket a kérelmező által a jogosult kilétének vagy
tartózkodási helyének felkutatása érdekében végzett jogosultkutatás
eredményeként a kérelemhez csatolt bizonyítékok, valamint az ismert
jogosultakkal kötött felhasználási szerződések tartalmaznak. A
felhasználási engedély megadására irányuló kérelmet egyebekben az
árva
mű
felhasználásának
részletes
szabályairól
szóló
kormányrendeletben meghatározott részletes követelményeknek
megfelelően kell benyújtani.

15

[új bekezdés]

41/B. § (3a) A felhasználási engedély visszavonására irányuló
kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező és - képviselet esetén - a képviselő nevét, lakcímét vagy
székhelyét;
b) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kérelmező
vagy képviselője aláírását;
c) a felhasználási engedélyben meghatározott és letétbe helyezett,
valamint a Hivatal által a visszavonásról szóló határozatban
meghatározott felhasználási díj közötti különbözet visszautalásához
szükséges adatokat.
(3b) Ha a kérelmező, illetve képviselője a Hivatallal elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus úton kíván kapcsolatot
tartani, a kérelemnek a (3a) bekezdésben meghatározott adatokon túl
tartalmaznia kell
a) a természetes személy kérelmező, illetve képviselő születési helyét
és idejét, valamint anyja nevét;
b) a nem természetes személy kérelmező, illetve képviselő adószámát.

41/D. § (3) [Az (1) bekezdés szerinti kérelem bevezető részében fel kell
tüntetni]

[Az (1) bekezdés szerinti kérelem bevezető részében fel kell tüntetni]

b) a kérelmezőnek a 41/B. § (1b) bekezdésében meghatározott
b) a kérelmező azonosító adatait, illetve amennyiben van ellenérdekű azonosító adatait, illetve amennyiben van ellenérdekű fél, annak az
fél, annak az ismert azonosító adatait, és
ismert azonosító adatait, és
c) a kérelmező jogi képviselőjének nevét, székhelyét, telefonszámát, c) a kérelmező jogi képviselőjének a 41/B. § (1b)-(1c) bekezdéseiben
elektronikus levélcímét, több jogi képviselő esetén a hivatalos iratok meghatározott azonosító adatait, és hivatalos elérhetőségét.
átvételére kijelölt jogi képviselő nevét.

[új bekezdés]

41/E. § (1) Az árva művek felhasználására vonatkozóan kiadott
engedélyekről a Hivatal bárki által megtekinthető, elektronikus úton
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hozzáférhető nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) az árva művel kapcsolatos ügyszámot;
b) a felhasználó és - képviselet esetén - képviselő nevét, lakcímét vagy
székhelyét;
c) a mű vagy teljesítmény azonosítására alkalmas adatokat;
d) a jogosult, több jogosult esetén valamennyi jogosult nevét – ha ez
lehetséges –;
e) a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban
felhasználás terjedelmére vonatkozó adatokat;

engedélyezett

f) a felhasználási díj mértékét és letétbehelyezésének napját;
g) a felhasználási engedély visszavonásának tényét és hatályát;
h) a művel vagy teljesítménnyel kapcsolatban folyamatban lévő
eljárások tényét és tárgyát.
(3) Az árva művel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti adatok változását a
nyilvántartáson a Hivatal – a módosítás időpontjára való utalással –
haladéktalanul átvezeti.
[új bekezdés]

94/D. § (1) A mű önkéntes nyilvántartásba vételére irányuló
kérelemben, a mű önkéntes nyilvántartásba vételéről kiállított
tanúsítvány visszavonására irányuló kérelemben, valamint a korábban
szerzőként bejegyzett személy önkéntes műnyilvántartásból történő
törlésére irányuló kérelemben fel kell tüntetni:
a) a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő nevét, lakcímét
vagy székhelyét;
b) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kérelmező
vagy képviselője aláírását;
c) a kérelmező és – képviselet esetén – a képviselő elektronikus
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levelezési címét vagy telefonszámát.
(2) Ha a kérelmező, illetve képviselője a Hivatallal elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett vagy elektronikus úton kíván kapcsolatot
tartani, a kérelemnek az (1) bekezdésben meghatározott adatokon túl
tartalmaznia kell
a) a természetes személy kérelmező, illetve képviselő születési helyét
és idejét, valamint anyja nevét;
b) a nem természetes személy kérelmező, illetve képviselő adószámát.
(3) A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet, a mű
önkéntes
nyilvántartásba
vételéről
kiállított
tanúsítvány
visszavonására irányuló kérelmet, valamint a korábban szerzőként
bejegyzett személy önkéntes műnyilvántartásból történő törlésére
irányuló kérelmet egyebekben az önkéntes műnyilvántartás részletes
szabályairól
szóló
miniszteri
rendeletben
meghatározott
követelmények szerint kell elkészíteni.
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A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
25. § (3) Az (1) bekezdésben említett közgyűlési határozat alapján (3) A kamerarendszer által készített felvételek megismeréséről
létesített kamerarendszer a következő feltételek együttes fennállása jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a rögzített
esetén üzemeltethető:
felvétel azonosításához szükséges adatokat, az annak megismerésére
jogosult személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi
idejét.
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.
.
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.

25. § (6) A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - a (7)
bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag a rendszer üzemeltetője
férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei
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érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy
megszakítása érdekében mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni,
és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság
részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben
meghatározott esetekben és a felvételre igényt tartó adatkezelési
jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A felvételeket a
továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell.
(7) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamerarendszer által rögzített
felvétel érinti, a felvétel rögzítésétől számított tizenöt napon belül
jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot
annak üzemeltetője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság,
ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy
más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített felvételt
haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre vagy
adatkérésre attól számított harminc napon belül, hogy a
megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt
haladéktalanul törölni kell úgy, hogy azok többé ne legyenek
helyreállíthatóak.
(8) A felvételen szereplő természetes személy érintett számára
biztosítani kell valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvényben felsorolt jognak az ott
meghatározott korlátozások figyelembevételével történő gyakorlását.
(9) A felvételek megismeréséről jegyzőkönyvet kell készíteni, a
melynek tartalmaznia kell a rögzített felvételt, az annak
megismerésére - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint - jogosult
személy nevét, továbbá az adatok megismerésének okát és idejét.
(10) A kamerarendszerrel felszerelt épületbe, épületrészbe és a
kamerák által megfigyelt területre belépni, ott tartózkodni szándékozó
személyek figyelmét jól látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő
tájékoztatásra alkalmas módon fel kell hívni az elektronikus
megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. A tájékoztatásban meg
kell jelölni az üzemeltető személyét és elérhetőségét is. Az üzemeltető
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az érintett személyt - kérésére - köteles tájékoztatni a felvételek
készítésével kapcsolatos minden tényről, így különösen annak céljáról
és jogalapjáról, az üzemeltetésre jogosult személyéről, a felvételek
készítésének időpontjáról és tárolásának időtartamáról, továbbá arról,
hogy kik ismerhetik meg a felvételeket. A tájékoztatásnak ki kell
terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira - ideértve a (7)
bekezdésben meghatározott jogait is -, valamint jogorvoslati
lehetőségeire.
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A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
30. § (2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag 30. § (2) A vagyonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag
magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára magánterületen alkalmazhat.
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.
31. § (1) Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy képés hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség,
személyi szabadság védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti,
fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint vagyonvédelem
érdekében alkalmazható, ha a megbízás teljesítése során fennálló
körülmények valószínűsítik, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető
tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok
bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai
eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.

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.

(2) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás
hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap
elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.
(3) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás
hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével
meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre
a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi
szabadság védelme,
b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz
állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson, repülőtéren,
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metrómegállóban) terrorcselekmény és közveszélyokozás megelőzése,
c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős
értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása,
kezelése, szállítása,
d) a veszélyes anyagok őrzése
érdekében kerül sor.
(4) A rögzített kép-, hang, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás
hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított hatvan nap elteltével meg
kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítés célja
a) a pénzügyi szolgáltatást, kiegészítő pénzügyi szolgáltatást,
b) jelzálog-hitelintézeti tevékenységet,
c) befektetési szolgáltatási, tőzsdei tevékenységet,
d) értékpapírok letéti őrzését, értékpapír letétkezelését,
e) elszámolóházi tevékenységet,
f) biztosítási,
tevékenységet,

biztosításközvetítői,

biztosítási

szaktanácsadási

g)
folytatóknak a feladataik ellátásához szükséges, közönség számára
nyilvános magánterületének védelme.
(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti felhasználásnak az minősül, ha a
rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más
személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként
felhasználják.
(6) * Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és
hangfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a (2), a
(3), illetve a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kép-, hang-,
valamint kép- és hangfelvétel, illetve más személyes adat rögzítésétől
számított három munkanapon, harminc, illetve hatvan napon belül
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jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot
annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság,
ügyészség, nyomozó hatóság, előkészítő eljárást folytató szerv vagy
más hatóság megkeresésére vagy adatkérésére a rögzített kép-, hang-,
valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot a
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni.
Amennyiben megkeresésre vagy adatkérésre attól számított harminc
napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor,
a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más
személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a
(3) vagy a (4) bekezdésben foglalt határidő még nem járt le.
(7) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint
más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a
szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a
jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében
mellőzhetetlen. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt,
valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak
megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet
végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

32. § (1) Elektronikus beléptető rendszer az erre vonatkozó megbízási
szerződés alapján akkor alkalmazható, ha a védett területre jogszabály
vagy a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak arra
jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott. Az elektronikus
beléptető rendszer működtetéséhez felhasznált személyes adatok
kezelése során biztosítani kell az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok
érvényesülését, valamint tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő
személyéről és az adatok kezelésének módjáról.

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

(2) A belépésre jogosultaknak az elektronikus beléptető rendszer
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működtetéséhez kezelt azonosító adatait (nevét és lakcímét)
a) rendszeres belépés esetén
megszűnésekor haladéktalanul,

a

belépésre

való

jogosultság

b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra
elteltével
meg kell semmisíteni.
(3) Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett
adatokat (pl. a belépés időpontja)
a) rendszeres belépés esetén a belépésre való jogosultság
megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat
hónap elteltével,
b) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra
elteltével
meg kell semmisíteni.
(4) A belépési adatbázis adatai csak a megbízó részére, illetve
bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén,
továbbá megkeresés vagy adatkérés alapján a bíróságnak,
ügyészségnek, nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt
eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató
szervnek adhatók át.
(5) A távfelügyeleti rendszer és az adat- és informatikai védelemre
irányuló elektronikai vagyonvédelmi rendszer működése körében
rögzített adatok felhasználása és kezelése során a 30. § (1)
bekezdésében, valamint a 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell
eljárni.

Hatályát veszti az Szvmtv.

23. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy a
szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes
adatokat a szerződés szerint csak olyan felhasználási célból kezelhet,

a) 23. §-a,

25

b) 29. § (1) bekezdése,
c) 30. § (1) és (4) bekezdése,
d) 35. § c) pontja

amely törvényben védett érdek biztosítására szolgál, illetve csak olyan
módon kezelhet, amely e célok megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges mértékű és az információs önrendelkezési jog e cél
elérésével arányos korlátozásával jár.
(2) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy a
szerződés teljesítése során tudomására jutott és rögzített személyes
adatokat - a 31. § (2) és (4) bekezdéseiben, valamint a 32. § (3)
bekezdésében szabályozott kivételekkel a) a szerződés szerinti felhasználási cél teljesülését,
b) ha az adat a szerződésben foglaltak teljesítéséhez már nem
szükséges vagy arra alkalmatlan, annak megállapítását,
c) legkésőbb a szerződés megszűnését
követő hat hónap elteltével köteles megsemmisíteni.
(3) Az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységet folytató köteles
haladéktalanul törölni mindazon személy általa megismert és rögzített
adatait, akik a szerződés szerinti ügyben nem érintettek.
29. § (1) A 26-28. §-okban szabályozott intézkedések végrehajtása
során a vagyonőrnek biztosítania kell, hogy az érintett személy
személyes adatait, így különösen magántitkait és magánéletének
körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.
30. § (1) A vagyonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése
útján kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit
meghatározó szerződés keretei között, a szerződésből fakadó
kötelezettségei teljesítése céljából, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi
jogok érvényesítése mellett, illetve e törvényben meghatározott
korlátozó rendelkezések betartásával készíthet, illetve kezelhet. E
tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat ellátó személy
adatkezelőnek minősül.
(4) A vagyonőr a távfelügyeleti rendszer, adat- és informatikai
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védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszer működése körében
adatot a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, a
szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve e törvényben
meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával rögzíthet, illetve
használhat fel. Ezen adatok kezelésére egyebekben a 31. §-ban
foglaltak irányadók. E tevékenysége során vagyonőrzési feladatokat
ellátó személy adatkezelőnek minősül.
35. § A magánnyomozás nem irányulhat
c) természetes személyek személyes és különleges adataira, kivéve, ha
a személyes adatok törvény alapján a megbízó számára
hozzáférhetőek, illetve, ha az adatgyűjtéssel érintett ehhez - különleges
adatai tekintetében - írásban hozzájárul.
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A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
[új bekezdés]

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

[új alcím 9. § után]

5/A. Adatkezelés

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.

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.

(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes
adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján okirat bemutatása követelhető.
tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben
meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. (4) A munkavállalóval szemben olyan alkalmassági vizsgálat
alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy
(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a
amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog
munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen (5) A munkáltató az (1)-(4) bekezdésen alapuló adatkezeléséről az
érintettet írásban tájékoztatja.
tájékoztatni kell.
(4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra
felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása
nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
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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.

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

a) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy
(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a
b) törvényben védett jelentős érdek
technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló
súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével
ellenőrzésére szolgálnak.
járna.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában jelentős védett érdek
különösen
a) a legalább „Bizalmas!” minősítési szintű minősített adatok
védelméhez,
b) a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzéséhez,
c) a mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok őrzéséhez,
d) a nukleáris anyagok őrzéséhez,
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
a) a munkáltató jelentős vagyoni érdeke,
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b) törvény által védett titok, vagy
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 kezeléséneknek feltételeit előzetesen írásban
meghatározza.
[új paragrafus]

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.

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

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

b) a 93. § (4) bekezdésében, a 97. § (4) bekezdésében, a 108. § (1)

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

294. § (1) (E törvény alkalmazásában)
m) különleges adat: az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja
szerinti adat.

[új paragrafus]

300. § A 10-11. §, valamint a 11/A. § 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. árpilis 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Hatályát veszti az Mt. 197. § (2) és (3) bekezdése

197. § (2) A munkáltató előírhatja, hogy az általa biztosított
számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a munkavállaló kizárólag
a munkavégzéshez használhatja.
(3) A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a
munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai
eszközön tárolt, nem a munkaviszonyból összefüggő adataiba. A
betekintési jogosultság tekintetében a munkaviszonyból származó
kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül a (2) bekezdés alapján
előírt tilalom vagy korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges
adat.
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A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény
14. § (1) A foglalkoztatói szervezet a jogszabályok, valamint a 13. §
szerinti magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélésbejelentési 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.

14. § (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
(2) A bejelentési rendszer működésére, valamint a bejelentéssel magyar nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.
kapcsolatos eljárásra vonatkozóan a munkáltató honlapján magyar
(3) A foglalkoztatói szervezet a bejelentési rendszer keretei között
nyelvű, részletes tájékoztatást tesz közzé.
a) a bejelentőnek és
(3) A bejelentési rendszerben különleges adatok kezelése tilos.
b) annak a személynek,
(4) A bejelentési rendszerből haladéktalanul törölni kell a
bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a ba) akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott,
bejelentés kivizsgálásához nem szükséges, valamint az e törvény vagy bb) aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval
rendelkezhet [a továbbiakban a ba) és bb) alpont együtt: a
szerint nem kezelhető adatokat.
bejelentésben érintett személy]
(5) A bejelentési rendszerben kezelt személyes adatok kezelésére a 3. §
(3) bekezdésében és - a bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében - a a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes
adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes
3. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát
(6) A bejelentési rendszerbe a munkáltató munkavállalói, valamint a
képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és
foglalkoztatói szervezettel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan
a bejelentővédelmi ügyvéd, illetve a bejelentés kivizsgálásában
személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez
közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja.
vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához
méltányolható jogos érdekük fűződik. A bejelentés megtételekor a (4) A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül
bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak haladéktalanul törölni kell a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó
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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.

személyes adatokat.

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.

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

16. § (1) A bejelentések fogadásával vagy vizsgálatával szerződés (1) A bejelentést a foglalkoztatói szervezet az általa meghatározott
keretében bejelentővédelmi ügyvéd is megbízható. Az adatok külföldre
eljárásrendben kivizsgálja és a bejelentőt a vizsgálat
történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha az adatkezelő vagy
eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja.
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
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biztosított.
[új bekezdés]

16. § (1a) A bejelentések fogadásával vagy kivizsgálásával szerződés
keretében bejelentővédelmi ügyvéd, a bejelentések kivizsgálásában
való közreműködéssel bejelentővédelmi ügyvéd vagy más külső
szervezet is megbízható.
(1b) A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha
a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül
tette meg,
b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi
bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés,
c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való
tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a
bejelentő,
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben
érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő
korlátozásával nem állna arányban.

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.

17. § (1) Az állami és helyi önkormányzati szervnek nem minősülő jogi
személy a tevékenységével összefüggő bejelentések fogadásával és
kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására ügyvéddel megbízási
szerződést köthet (a továbbiakban: bejelentővédelmi ügyvéd). A
bejelentővédelmi ügyvéd tevékenysége szempontjából minden olyan

(1) Az állami és helyi önkormányzati szervnek nem minősülő jogi
személy (a továbbiakban: megbízó) a tevékenységével összefüggő
bejelentések fogadásával és kezelésével kapcsolatos feladatok
ellátására ügyvéddel megbízási szerződést köthet bejelentővédelmi
ügyvédi tevékenység folytatására. A bejelentővédelmi ügyvéd
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jelzés bejelentésnek tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a
figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a jogi személy jogi
vagy jogszabályba nem ütköző üzleti érdekét, vagy a jogi személy
tevékenységével kapcsolatos jogszabálysértés, a közbiztonság, a
közegészség vagy a környezet veszélyeztetésének megszüntetését
szolgálja.

tevékenysége szempontjából minden olyan jelzés bejelentésnek
tekintendő, amely olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek
orvoslása vagy megszüntetése a megbízó jogi vagy jogszabályba nem
ütköző üzleti érdekét, vagy a megbízó tevékenységével kapcsolatos
jogszabálysértés, a közbiztonság, a közegészség vagy a környezet
veszélyeztetésének megszüntetését szolgálja.
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A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
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. törvény (a
továbbiakban: Pmt.) szerinti bejelentési kötelezettségét, valamint
csoportszinten meghatározott pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás
elleni politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti,

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,
Hatályát veszti a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 166/A. § (1) bekezdése.

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

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 terrorizmus-finanszírozás elleni
politikához és eljáráshoz kapcsolódó kötelezettségét teljesíti.

[dokumentum vége]
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