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I. Adatvédelmi szabályzat és irányelvek
Adatvédelmi szabályzat és irányelvek
Bevezető
Az Ózdi Művelődési Intézmények kiemelt fontosságú célkitűzése a látogatói által rendelkezésre
bocsátott személyes adatok védelme, valamint a weboldal látogatóinak információs önrendelkezési
jogának biztosítása. Az ÓMI elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő
kezelése mellett, amely a vonatkozó jelenleg hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul
hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
Az ÓMI a látogatók személyes adatait bizalmasan, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések és más ajánlások érvényre jutásához szükségesek.
Jelen szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az irányelveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk arról, milyen célokra
és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve miként biztosítjuk a személyes adatok
megőrzését és védelmét.
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe:
1. a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
személyes adatok védelméről és a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról szóló
törvényt),
2. az 1992. évi LXIII. törvényt (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló és a módosításáról elfogadott 2005. évi XIX. törvényt),
3. az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit),
4. a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési,
etikai és eljárási szabályzatának ajánlásait,
5. az Online Privacy Alliance (Hálózati Adatvédelmi Szövetség) ajánlásait.
A szolgáltatásaink használatának megkezdésével (regisztráció) a felhasználók elfogadják jelen
Adatvédelmi Szabályzat feltételeit.
A szolgáltatásokkal összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Ózdi
Művelődési Intézmények. A szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett személyes adatok
kezelésének időtartama, az adott felhasználóval fennálló regisztrációval kapcsolatos jogviszony
fennállásának idejéig terjed ki, mely időszak végeztével az adott felhasználóra vonatkozó, az általa
megadott adatok törlésre kerülnek. Az ÓMI által kezelt személyes adatokat kizárólag a szolgáltatások
nyújtásában közreműködő munkatársak ismerhetik meg. A személyes adatok kezelése minden
esetben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
Az intézmény által végzett adatkezelés célja a szolgáltatásokkal összefüggésben a hatékony,
biztonságos és – amennyiben alkalmazandó –személyre szabott formában történő szolgáltatásnyújtás; a
szolgáltatások használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, tájékoztatás adása, a működési
problémák elhárítása és a szolgáltatások minőségének biztosítása.
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Az ÓMI vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére
vonatkozó elvein és gyakorlatán, e változásokról értesíti látogatóit, hogy mindig pontosan ismerjék az
összes általa üzemeltetett információs csatornára érvényes adatkezelési irányelveket és gyakorlatot.
A jelen adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a www.ozdolvaso.hu honlapon, valamint
nyomatatott formában az Ózdi Művelődési Intézmények Információs Munkatársánál (3600 Ózd, Gyár út
4.).
Amennyiben látogatóink közül bárkinek adatvédelemmel kapcsolatos kérdése lenne, vagy problémája
merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely jelen szabályzat alapján számára nem, vagy nem
teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok
védelmének biztosításáért felelő kollégánkkal az alábbi email címen:
info@ozdolvaso.hu
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II. Adatvédelmi irányelvek
Adatvédelmi irányelvek
1. Az Ózdi Művelődési Intézmények kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely
adatának felvétele (regisztráció), rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és
egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és
elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést,
rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az ÓMI felhívja a felhasználó figyelmét az
adatszolgáltatás önkéntességéről.
2. Az érintett felhasználót tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is,
hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással
az adat felvételéről.
3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az ÓMI az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
4. Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelvekben rögzített korlátozásokat
minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus
levelezés útján tájékoztatja. Az ÓMI kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít
az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja (bár ekkor
nem minden szolgáltatása használható teljes körűen).
5. Az ÓMI kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat
esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
6. Az ÓMI-val kapcsolatban álló személyek, a klubok, programok vezetői személyes adatait (email
cím, telefonszám) az érintettek hozzájárulásával tesszük közzé, és mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az oldalon megjelenő email címeket kéretlen reklámok számára címeket
gyűjtő programok ne ismerhessék fel.
7. Az Ózdi Művelődési Intézmények által szerkesztett oldalakon a mindenkori szerkesztők által
szerkesztett tartalom jelenik meg, amely egyrészt más intézmények és civil szervezetek által
beküldött információkból, másrészt más médiumból átvett publikációkból is származhat, ezért a
beérkező információk valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, ellenőrizni nincs
lehetőségünk. A más médiumból átvett információ forrását minden egyes esetben
megjelöljük.
8. Más oldalakhoz történő kapcsolódás esetén a kapcsolt oldalon megjelenő tartalomért nem
vállalunk felelősséget.
9. Az ÓMI által szerkesztett oldalak más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaznak. Az
Ózdi Művelődési Intézmények, mint üzemeltető azonban semmilyen felelősséget nem vállal
más honlapok tartalmáért és eljárásmódjáért.
10. Az ÓMI az átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel, amire
rendelkezésére bocsátották, és attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között
nem adja tovább azokat, valamint harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken
kívül semmiképpen nem adja ki.

ÓMI 3600 Ózd, Gyár út 4. l tel./fax: +36 48 570 477 l e-mail: olvaso@ozdolvaso.hu l web: www.ozdolvaso.hu

5

III.

Adatkezelési gyakorlat

Adatkezelési gyakorlat
1. Az Ózdi Művelődési Intézmények személyes adatokat igénylő szolgáltatásainak
igénybevétele és az adatok megadása teljesen önkéntes alapon történik.
2. Az ÓMI kizárólag a szolgáltatások (hírlevelek, álláshirdetések, hírek, szakmai szolgáltatások)
igénybevételéhez jogosult, illetve a címzett azonosításához szükséges adatokat kéri be, kezeli
és tárolja.
3. A szolgáltatások igénybevételével (regisztrációval) a vonatkozó adatkezelési hozzájárulás
megtörténik.
4. Az adatok megadásának nemlegessége esetén a rendszer nem engedélyezi a szolgáltatások
igénybevételét, tekintettel arra, hogy a szükséges adatok hiányában a szolgáltatások nem
nyújthatók.
5. A látogatók nevük, címük, email címük megadásával, azaz a regisztrációval hozzájárulnak,
hogy az Ózdi Művelődési Intézmények rendszeresen hírlevélben tájékoztassa őket a
szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról és fejlesztésekről. Az ÓMI vonatkozó jogszabályok
tiszteletben tartásával vállalja, mindig biztosítja e kommunikációs szolgáltatás
megszüntetésének lehetőségét. Azok a látogatók, akik az oldalinkon kínált hírlevél szolgáltatás
megrendelése után bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnék kapni a további
hírleveleket, egy email üzenet segítségével, vagy a honlapunkról (www.ozdolvaso.hu) elérhető
felület „Leiratkozás” menüpontjának választásával lemondhatják a szolgáltatás
igénybevételét. A hírlevélről való leiratkozás módját minden hírlevél láblécében közöljük.
6. A szolgáltatások adott körének igénybe vétele során (e-Magyarország) minden látogató,
felhasználó köteles a biztonságos adatkezelésre vonatkozó általános és helyi előírások
betartására.
7. A felhasználók az ÓMI hivatalos és nem hivatalos dokumentumait csak előzetes engedélyezés
alapján vihetik ki az intézményből.
8. Az ÓMI eszközeivel csak az intézmény számára és személyes célra készíthetők dokumentumok.
A személyes célra készült dokumentumok nem szolgálhatnak anyagi haszonszerzés vagy
politikai propaganda céljául, illetve nem ütközhetnek bármely törvénybe.
9. Az intézményben fellelhető dokumentumok titokvédelmi besorolásáról hivatalos iratok
tekintetében az intézmény vezetője, a rendszeradminisztrációs és az üzemeltetés biztonsági
szempontjairól az intézmény vezetője és a rendszergazda dönt.
10. A felhasználók adatai az eszközök meghibásodása vagy vis major miatt megsérülhetnek. Az
ebből származó károkért az intézmény felelősséget nem vállal.
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IV.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik
-

-

-

-

-

-

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba
hozható adat (cím, telefonszám, stb.). Az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és
tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ide értve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása, és további felhasználásuk
megakadályozása is.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással
adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit,
valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet
határozza meg.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk lehetetlen.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza (ha azokat részben, vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre): az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Az adatok minősége (azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás
során)
1. Az adatokat csak tisztességesen és törvényese szabad megszerezni és feldolgozni.
2. Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.
3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
terjedhetnek túl.
4. Az adatoknak pontosaknak, és –ha a szolgáltatás megkívánja –időszerűeknek kell lenniük.
5. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás
céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
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V. A látogatót, mint adatalanyt védő további garanciák
A látogatót védő további garanciák
A) Mindenkinek joga van arra, hogy:
1. tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól,
valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos székhelyének elérhetőségéről;
2. ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy
automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára
érthető formában tájékoztassák;
3. indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető
legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
4. jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási, vagy indokolt esetben
közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett írásbeli kérelmére az
adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül
írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése
esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak
jogellenes kezelésével, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével
másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt, annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
B) Személyes adat akkor kezelhető, ha:
1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy –törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben –helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből –az adatok körének kifejezett
megjelölésével –elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb
esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében
írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az
érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa
átadott adatok tekintetében.
C) Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas, de csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
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D) Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
az adatok akkor továbbíthatóak, illetve a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze,
ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
E) Adatbiztonság:
az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelye e törvény, valamint az egyéb adat –és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat –kiemelten az
államtitokká és a szolgálati titokkár minősített személyes adatot –védeni kell különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés,
vagy a megsemmisülés ellen.
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VI.

A közérdekű adat egyedi igényléséről

1. Közérdekű adat megismerése iránt bárki –szóban, írásban vagy elektronikus úton –igényt
nyújthat be.
2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújthatók:
- személyesen, az Intézmény igazgatójához címzett levélben (3600 Ózd, Gyár út 4.)
- elektronikusan az info@ozdolvaso.hu címen.
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket az Igazgató – a kézhezvételtől számított
2 munkanapon belül annak a szervezeti egységnek a vezetőjéhez továbbítja, amely a kért
adattal rendelkezik.
4. Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg,
hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem az Intézet kezeli, az igényt
haladéktalanul át kell tenni az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az
esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről az Igazgató értesíti.
5. Az Intézmény az igénynek a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a beérkezéstől
számított 15 napon belül tesz eleget.
6. Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 8 napon belül az Igazgató írásban,
vagy –ha az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím
fel van tüntetve –elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.
7. Az igénylőt terhelik az igénylés teljesítésével kapcsolatban az adatokat tartalmazó dokumentum
másolatának költségei, amelynek összegét az igénylő kérésére az intézmény előre közli.
8. A közérdekű adatra vonatkozó igény nem teljesítése esetén az igénylő:
Ózdi Járásbíróság, Ózdi Városi Bíróság
(Cím: 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1.;
Postacím: 3600 Ózd, Pf.: 106.
Telefon: 48/570-050) fordulhat.
9. A pert az igény teljesítésének megtagadása közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 15
napos teljesítési határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül kell az Intézmény
ellen megindítani.
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VII.

Mellékletek

1. számú melléklet: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról1
Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a
személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok
ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján a
következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény célja
1. § E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak
érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a
közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
2. A törvény hatálya
2. § (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és
adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy
közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.
(2) E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett
adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.
(3) E törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha az Európai Unió területén kívül személyes adatok
kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással Magyarország területén székhellyel, telephellyel,
fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő
eszközt használ fel, kivéve, ha ez az eszköz csak az Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját
szolgálja. Az ilyen adatkezelőnek Magyarország területén képviselőt kell kineveznie.
(4) Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes
céljait szolgáló adatkezeléseire.
(5) A közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan törvény az adatszolgáltatás
módjára és feltételeire, az azért fizetendő ellenértékre, valamint a jogorvoslatra vonatkozóan e
törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.
3. Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazása során:
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a)2 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat,
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b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot –
az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
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23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
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II. FEJEZET
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
4. Az adatkezelés elvei
4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának,
az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
5. Az adatkezelés jogalapja
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből
törvény elrendeli, vagy
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére és
üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt
bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó
adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.
6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását
megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek
életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez
szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek.
(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok
kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
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adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának
tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon
tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak
szerinti kezeléséhez.
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás
lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az
általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt
vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
6. Az adatbiztonság követelménye
7. § (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani
azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt
törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés
alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be
az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
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7. Adattovábbítás külföldre
8. § (1)3 Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő harmadik országban adatkezelést
folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző
adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és – a 6. § (2)
bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint
feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt jogai érvényesítésére,
a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független
ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban.
(3)4 Személyes adatok a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben
meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben – a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
hiányában is – továbbíthatók harmadik országba.
(4) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
8. Az adatkezelés korlátai
9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése
alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az
adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a
továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és
módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
(2) Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és
biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta.
(3) Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján
az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó
adatkezelési korlátozásról.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik
a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe.
(5) Az adattovábbító adatkezelőt – kérelmére – az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok
felhasználásáról.
9. Adatfeldolgozás
10. § (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az
adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
(2) Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
(3) Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes
adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
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(4) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható
meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben
érdekelt.
10. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
11. § (1) Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén
alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett
kezdeményezte, vagy
b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.
(2) Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – tájékoztatni kell
az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére
lehetőséget kell biztosítani.
11. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során
12. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára
használható fel.
(2) A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi –
véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat,
amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az
adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.
(3) A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat
nyilvánosságra, ha
a) az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.
12. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra
13. § (1) A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon
átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.
(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok – ha törvény eltérően nem
rendelkezik – csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő
kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.
13. Az érintettek jogai és érvényesítésük
14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
15. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
(2) Az adatkezelő az 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.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és
ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja.
E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél
rövidebb időtartam nem állapítható meg.
(4)5 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
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(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A
már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
(2) A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig
értesíti.
17. § (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
(2) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon
személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály
értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
(4) Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a
személyes adat törlését kizárta.
(5) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
18. § (1)6 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
(2) Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
19. § Az érintettnek a 14–18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső
biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a
büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy
pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a
felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
14. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező.

ÓMI 3600 Ózd, Gyár út 4. l tel./fax: +36 48 570 477 l e-mail: olvaso@ozdolvaso.hu l web: www.ozdolvaso.hu

18

(2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az
érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.
15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve
ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz
fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem
kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz
való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő
ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az
adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az
adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni.
Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló
határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az
érintettet is perbe hívhatja.
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(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a
bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
16. Bírósági jogérvényesítés
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az
adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az
adatátvevő köteles bizonyítani.
(3)7 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat
kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő
köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő
köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott
határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett
jogai megkövetelik.
17. Kártérítés
23. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az
adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
18. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat
24. § (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének
felügyelete alá tartozó – jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú
végzettséggel rendelkező – belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni
a) az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó
adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;
b) a pénzügyi szervezetnél;
c) az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.
(2) A belső adatvédelmi felelős
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
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(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint – az adatvédelmi nyilvántartásba
bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével – egyéb állami és önkormányzati
adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell
készíteniük.
19. A belső adatvédelmi felelősök konferenciája
25. § (1) A belső adatvédelmi felelősök konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a Hatóság és a
belső adatvédelmi felelősök rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja a személyes adatok
védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az
egységes joggyakorlat kialakítása.
(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze, és
meghatározza napirendjét.
(3) A konferencia tagja minden olyan szervezet belső adatvédelmi felelőse, amelynél a felelős
kinevezése törvény alapján kötelező.
(4) A konferencia tagjai lehetnek azon szervezetek belső adatvédelmi felelősei, amelyek esetében a
kinevezés nem kötelező. E célból a Hatóság által vezetett belső adatvédelmi felelősi nyilvántartásba
bejelentkezhetnek.
(5) A Hatóság a kapcsolattartás céljából belső adatvédelmi felelősi nyilvántartást vezet a konferencia
tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza a belső adatvédelmi felelős nevét, postai és elektronikus
levélcímét, továbbá a képviselt szervezet megnevezését.
(6) A nyilvántartásban a Hatóság az (5) bekezdés szerinti adatokat a belső adatvédelmi felelős e
megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzéséig tartja nyilván.
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III. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE
20. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb
közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv)
lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e
törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve,
feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata,
valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.
(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg
helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki
nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre
vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.
(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot – az adatfajták
meghatározásával – törvény
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozhatja.
(3) Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
(4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelentős
pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az
adópolitikai érdeket is.
(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás
során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig
nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához
fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.
(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az (5) bekezdésben
meghatározott időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat
megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a
döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.
(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok megismerhetőségének korlátozására az (5)
bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg.
(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben
szabályozott – adatszolgáltatásra.
21. A közérdekű adat megismerése iránti igény
28. § (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt
nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők,
amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés
megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő
személyes adatait haladéktalanul törölni kell.
(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
29. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv
az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(2) Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben
meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény
kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától
függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv a másolat
készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat
meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
(4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős
terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon
belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős
terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül
tájékoztatni kell.
(5) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok
legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének
megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.
30. § (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is
tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.
(2) Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó
szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve
módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az
igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet
elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.
(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján
megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az
igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az
elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az
abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.
(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar
anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.
(5) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az
adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás
alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez
fűződő közérdeknél.
(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.
31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre
nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért
megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.
(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.
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(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés
megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt
elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat
készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának
kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának
elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló
vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet
megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő
pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5)8 Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság,
Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot
ellátó szerv székhelye alapítja meg.
(6) A bíróság soron kívül jár el.
(7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az
adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított
költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének
megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.
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IV. FEJEZET
A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE
22. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
32. § A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és
önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a
közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és
biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
23. Az elektronikus közzététel kötelezettsége
33. § (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális
formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a
továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez
nem köthető.
(2) A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján – ha törvény másként nem
rendelkezik – közzéteszi
a)9 a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a
Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség,
b)10
c)11 a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara,
valamint
d)12 a fővárosi és megyei kormányhivatal.
(3) A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi
kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a
felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által
fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.
(4) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti
elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs
rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.
34. § (1) Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős – a 35. § alkalmazásával – a
közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely gondoskodik az adatok honlapon való
közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen az, hogy az egyes közzétett közérdekű adatok melyik
szervtől származnak, illetve melyikre vonatkoznak.
(2) Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkalmas
legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok
frissítéséről.
(3) A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok
egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati
lehetőségek ismertetését is.
(4) A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül
elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok is.
35. § (1) Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban
meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az
adatközlőnek való megküldéséről.
(2) A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és
az adatok frissítéséért az adatközlő felel.
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(3) Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség
teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja meg.
(4) Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv
jogutódját terheli.
36. § A 37. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott
szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más
jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
24. A közzétételi listák
37. § (1) A 33. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre
kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1.
melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak
szerint közzéteszik.
(2) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb
közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
(3) A közzétételre kötelezett szerv vezetője – a Hatóság véleményének kikérésével –, valamint
jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy
részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban:
egyedi közzétételi lista).
(4)13 A nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét a Kormány – a Hatóság
véleményének kikérésével – rendeletben állapítja meg.
(5) Testületi szervként működő közzétételre kötelezett szerv esetén az egyedi közzétételi lista
megállapítása és módosítása – a Hatóság véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.
(6) A közzétételre kötelezett szerv vezetője a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra
vonatkozó adatigénylések adatai alapján évente felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés szerint kiadott
közzétételi listát, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt
kiegészíti.
(7) A közzétételi listában – a közzéteendő adat jellegétől függően – a közzététel gyakorisága is
megállapítható.
(8) A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére a Hatóság is javaslatot
tehet.
24/A.14 A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer
37/A. § (1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerű és gyors elérhetősége érdekében az e törvény
alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó
honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által
működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve
tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti
elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes
közadatkereső rendszer biztosítja.
37/B. § (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű adatot tartalmazó honlapok,
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított
közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe
továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.
(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása,
valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az
elektronikus közzététel kötelezettsége alól.
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V. FEJEZET
A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
25. A Hatóság jogállása
38. § (1) A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
(2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.
(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint
a) bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
b) hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;
c) hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;
d) a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben
bírósághoz fordulhat;
e) a más által indított perbe beavatkozhat;
f) adatvédelmi nyilvántartást vezet.
(4) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében
a) javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből
nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi a
feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét;
b) tevékenységéről minden évben március 31-éig beszámolót hoz nyilvánosságra és a beszámolót
benyújtja az Országgyűlésnek;
c) általános jelleggel vagy meghatározott adatkezelő részére ajánlást bocsát ki;
d) véleményezi a közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan az e törvény szerint
közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve egyedi közzétételi listákat;
e) törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve képviseli Magyarországot
az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben;
f) megszervezi a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját;
g) meghatározza az adatvédelmi auditálás szakmai szempontjait;
h) az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot folytathat le.
(5) A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát
más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak
törvény állapíthat meg.
26. A Hatóság költségvetése és gazdálkodása
39. § (1) A Hatóság fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv, amelynek
költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.
(2) A Hatóság tárgyévi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei – az államháztartásról szóló
törvényben meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve annak
következményei elhárítása érdekében meghozott átmeneti intézkedés, valamint a Hatóság saját vagy
irányító szervi hatáskörében meghozott intézkedése kivételével – kizárólag az Országgyűlés által
csökkenthetők.
(3) A Hatóság által kiszabott bírság a központi költségvetés bevétele.
(4) Az előző évi bevételeiből származó maradványt a Hatóság a következő években a feladatai
teljesítésére felhasználhatja.
27. A Hatóság elnöke
40. § (1)15 A Hatóságot elnök vezeti. A Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági
elnök nevezi ki, azok közül a jogász végzettségű, az országgyűlési képviselők választásán választható,
magyar állampolgárok közül, akik az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások
ellenőrzésében legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy e területek valamelyikén
tudományos fokozatot szereztek.
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(2)16 A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, aki a kinevezésre irányuló javaslat megtételének
időpontját megelőző négy évben országgyűlési képviselő, európai parlamenti képviselő, köztársasági
elnök, a Kormány tagja, államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi
önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.
(3) A köztársasági elnök a Hatóság elnökét kilenc évre nevezi ki.
(4) A Hatóság elnöke a kinevezését követően a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők
esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti tartalommal esküt tesz.
41. § (1) A Hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, megbízatása
összeegyeztethetetlen minden más állami vagy önkormányzati tisztséggel és megbízatással.
(2) A Hatóság elnöke más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos,
az oktatói, a művészeti, a szerzői jogi védelem alá eső, továbbá a lektori és a szerkesztői tevékenységet
kivéve – díjazást nem fogadhat el.
(3) A Hatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja,
továbbá gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagja.
42. § (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően minden évben
január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési
képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
(2) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a Hatóság
elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
(3) A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a Hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell
tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését követő egy év
elteltéig nem távolítható el.
(4) A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki
kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely
konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel
meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott
kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül
elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a miniszterelnök
ellenőrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a Hatóság elnöke
köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló
adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az
adatok megküldésével a miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a
miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.
(6) A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.
43. § (1) A Hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetői
illetménypótlék mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese.
(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
44. § (1) A Hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
(2) Az elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött
időnek számít.
45. § (1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik
a) a megbízatási idejének lejártával;
b) lemondásával;
c) halálával;
d)17 a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának vagy a vagyonnyilatkozat-tételi előírások
megsértésének megállapításával;
e) összeférhetetlensége megállapításával;
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f)18
g)19
(2) A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával
bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökének megbízatása a lemondás közlését követő, a
lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás
érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(3)20 Ha a Hatóság elnöke a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon
belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül
fel, a köztársasági elnök a miniszterelnök indítványára dönt az összeférhetetlenség megállapításának
kérdésében.
(4)21
(5)22
(6)23 A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a miniszterelnök indítványára a
köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök – a miniszterelnök indítványára – megállapítja a
vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában
szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
(6a)24 A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a köztársasági elnök és a
Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.
(6b)25 A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása iránt az indítvány
kézhezvételét követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat, mely határidő elmulasztása esetén
igazolásnak nincs helye. A pert a miniszterelnök ellen kell megindítani. A bíróság eljárására a polgári
perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból
származó perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a
keresetet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős döntését a bíróság a köztársasági elnökkel is közli.
(6c)26 Ha a Hatóság elnökének a (6b) bekezdés alapján benyújtott keresete alapján a bíróság jogerős
ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványa
megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését nem állapítja meg.
(6d)27 A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványáról
a) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben nem fordul bírósághoz, a határidő lejártát
követő tizenöt napon belül,
b) ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben bírósághoz fordul, az ügy érdemében hozott
jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül
dönt.
(7)28 A megbízatás az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökét a
megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű külön illetmény illeti meg.
(8)29 A köztársasági elnöknek a (3) és a (6) bekezdéssel és a 40. §-sal a hatáskörébe utalt döntéséhez
ellenjegyzés nem szükséges.
45/A. §30 A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés bizottságainak ülésén.
28. A Hatóság elnökének helyettese
46. § (1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett helyettes segíti. A
Hatóság elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(2)31 Az elnökhelyettesnek meg kell felelnie a Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1)
és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot
érintő eljárások ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
(3) Az elnökhelyettes összeférhetetlenségére a 41. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(4) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve,
gyakorolja az elnök hatásköreit és ellátja feladatait.
47. § Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával
kapcsolatos eljárásra a 42. § rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával
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kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök helyett a Hatóság elnöke jár el, és az ellenőrzés eredményéről
nem kell tájékoztatni a köztársasági elnököt.
48. § (1) Az elnökhelyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(2) Az elnökhelyettest naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
(3) Az elnökhelyettes a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati
jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
(4) Az elnökhelyettes megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban
töltött időnek számít.
49. § (1) A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik
a) lemondásával;
b) halálával;
c) a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megállapításával;
d) összeférhetetlensége megállapításával;
e) felmentésével;
f) a tisztségétől való megfosztással.
(2) A Hatóság elnökhelyettese a Hatóság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat
megbízatásáról. A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban
megjelölt napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás
érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(3) Ha a Hatóság elnökhelyettese a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított
harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben
összeférhetetlenségi ok merül fel, a Hatóság elnöke dönt az összeférhetetlenség megállapításának
kérdésében.
(4) A Hatóság elnöke felmenti a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese neki fel nem
róható okból kilencven napon túlmenően nem képes eleget tenni megbízatásából eredő feladatainak.
(5) A Hatóság elnöke a Hatóság elnökhelyettesét felmentheti, ezzel egyidejűleg a Hatóság
elnökhelyettesének a Hatóságnál köztisztviselői munkakört és – az 51. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételek fennállásának hiányában is – vizsgálói megbízatást kell felajánlani.
(6) A Hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese
neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak,
vagy vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
(7) A Hatóság elnökhelyettesének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a Hatóság elnöke állapítja
meg.
(8) A megbízatás az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökhelyettesét
a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű külön illetmény illeti meg.
29. A Hatóság személyi állománya
50. § A Hatóság köztisztviselői és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Hatóság elnöke
gyakorolja.
51. § (1) A Hatóság elnöke a Hatóság köztisztviselői létszámának legfeljebb húsz százalékáig vizsgálót
nevezhet ki, a Hatóság azon köztisztviselői közül, akik felsőfokú informatikai vagy jogász
végzettségűek és legalább három évet adatvédelmi szakértő vagy adatvédelmi felelős munkakörben
töltöttek, valamint közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkeznek.
(2) A vizsgálói megbízatás határozatlan időre szól, amely a Hatóság elnöke által bármikor – indokolás
nélkül – visszavonható. Ha a Hatóság elnöke a vizsgálói megbízatást visszavonja, a köztisztviselőt a
vizsgálói megbízatását megelőzően betöltött utolsó munkakörébe kell visszahelyezni.
(3) A vizsgáló vezetői pótlék nélkül számított osztályvezetői illetményre jogosult.
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VI. FEJEZET
A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI
30. A Hatóság vizsgálata
52. § (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll.
(2) A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
(3) A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak
akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a
Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a
következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
(4) A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
53. § (1) A Hatóság – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a bejelentést köteles érdemben
megvizsgálni.
(2) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha
a) a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy
b) a bejelentés névtelen.
(3) A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági
határozat született,
b) az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilétét ne
fedjék fel,
c) a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
d) az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz.
(4) Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa tette, a Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül csak
abban az esetben utasíthatja el, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben
korábban jogerős bírósági határozat született.
(5) A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha
a) a (3)–(4) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az
elutasítási ok azonban a vizsgálat megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
b) a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.
(6) A Hatóság a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről és az
elutasítás, illetve a megszüntetés indokairól értesíti a bejelentőt.
(7) A Hatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentést – a bejelentő egyidejű értesítése
mellett – a bejelentésben foglaltak tekintetében eljárásra hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi, ha a
rendelkezésre álló adatok alapján a hatáskörrel rendelkező szerv kiléte megállapítható. Ha a Hatóság
hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentés alapján a Hatóság azt állapítja meg, hogy az
ügyben bírósági eljárás kezdeményezésének van helye, erről a bejelentőt értesíti.
54. § (1) A Hatóság a vizsgálat során
a) a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba
betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,
b) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés helyszínéül
szolgáló helyiségbe beléphet,
c) a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és szóbeli felvilágosítást
kérhet,
d) a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy személytől írásbeli felvilágosítást
kérhet, és
e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel.
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(2) A Hatóság (1) bekezdés szerinti kérésének a vizsgált adatkezelő, illetve az eljárási cselekménnyel
érintett más szervezet vagy személy a Hatóság által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni. A
Hatóság által megállapított határidő az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetben tizenöt napnál
rövidebb nem lehet.
(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti felvilágosítást az arra felhívott személy megtagadhatja, ha
a) az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának alapját képező bejelentés érint, a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozója vagy volt házastársa;
b) a felvilágosítás során magát vagy a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti hozzátartozóját, illetve volt házastársát bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal
kapcsolatos kérdésben.
55. § (1) A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül,
a) ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak tartja,
aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban meghatározott intézkedést tesz,
ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;
b) ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja.
(2) A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, illetve
hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a bejelentőt értesíti.
56. § (1) Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak
közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve
annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.
(2) Az adatkezelő – egyetértése esetén – haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti felszólításban
megjelölt szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem értése esetén –
álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a
Hatóságot.
(3) A felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő hatóság esetében a Hatóság – ha az (1) bekezdés
szerinti felszólítás nem vezetett eredményre – az adatkezelő szerv egyidejű tájékoztatása mellett ajánlást
tehet az adatkezelő felügyeleti szervének. A Hatóság az adatkezelő felügyeleti szervének az (1)
bekezdés szerinti felszólítás hiányában is közvetlenül ajánlást tehet, ha a jogsérelem orvoslása, illetve a
jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetése álláspontja szerint ilyen módon hatékonyabban
megtörténhet.
(4) A felügyeleti szerv az ajánlás tekintetében kialakított érdemi álláspontjáról, illetve a megtett
intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.
57. § Ha a Hatóság a vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy a jogsérelem, illetve annak közvetlen
veszélye valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz fölösleges, nem egyértelmű
vagy nem megfelelő rendelkezésére, illetve az adatkezeléssel összefüggő kérdések jogi szabályozásának
hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye jövőbeni
elkerülésének érdekében ajánlást tehet a jogszabályalkotásra, illetve a közjogi szervezetszabályozó
eszköz kiadására jogosult szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az ajánlásban a Hatóság
javasolhatja a jogszabály, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül
helyezését vagy megalkotását. A megkeresett szerv az álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak
szerint megtett intézkedéséről hatvan napon belül értesíti a Hatóságot.
58. § (1) Ha az 56. § szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a
jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság az 56. § (2) bekezdése
szerinti, illetve – ha ajánlás tételére került sor – az 56. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási határidő
lejártát követő harminc napon belül dönt a szükséges további intézkedések megtételéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges további intézkedésként a Hatóság
a) a 60. §-ban foglaltak szerint adatvédelmi hatósági eljárást indíthat,
b) a 62. §-ban foglaltak szerint titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat,
c) a 64. §-ban foglaltak szerint bírósági eljárást indíthat, vagy
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d) az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést készíthet.
(3) Az 56. § és az 57. § szerinti intézkedések eredményéről, illetve a (2) bekezdés szerinti további
intézkedések megtételéről a Hatóság a bejelentőt értesíti.
31. A Hatóság jelentése
59. § (1) A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a
Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.
(2) A jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és
következtetéseket.
(3) A Hatóság jelentése nyilvános. A minősített adatot tartalmazó jelentést a Hatóság elnöke minősíti,
vagy a minősítési jelölést megismétli. A minősített adatot vagy törvény által védett titkot tartalmazó
jelentést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a minősített adat vagy a törvény által védett egyéb titok ne
legyen megismerhető.
(4) A Hatóságnak a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazására jogosult szervek e
tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült jelentése nem tartalmazhat olyan adatot, amelyből a
szerv adott ügyben folytatott titkos információgyűjtő tevékenységére lehetne következtetni.
(5) A Hatóság jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható meg.
32. Adatvédelmi hatósági eljárás
60. § (1) A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi
hatósági eljárást indíthat.
(2) Az adatvédelmi hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényt az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) Az adatvédelmi hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem minősül kérelemre
indult eljárásnak, ha az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte
meg. Ha azonban az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg,
a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.
(4) A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy
egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés
a) személyek széles körét érinti,
b) különleges adatokat érint, vagy
c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.
(5) Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő két hónap.
61. § (1) Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság
a) elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
b) elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
c) megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
d)32 megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
e) elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
f) bírságot szabhat ki.
(2) A Hatóság elrendelheti határozatának – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekeinek, illetve nagyobb számú érintett e törvény
szerinti jogainak védelme megköveteli.
(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerint kiszabott bírság mértéke százezertől tízmillió forintig terjedhet.
(4) A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének
megállapításában az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintettek körének
nagyságát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi figyelembe.
(5) A bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére irányadó keresetindítási határidő lejártáig, illetve
felülvizsgálat kezdeményezése esetén a bíróság jogerős döntéséig a vitatott adatkezeléssel érintett
adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.
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33. Titokfelügyeleti hatósági eljárás
62. § (1) Ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető, hogy a nemzeti
minősített adat minősítése jogellenes, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat. A Hatóság
titokfelügyeleti hatósági eljárása a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minősített adat védelméről szóló
törvényben meghatározott feladatait nem érinti.
(2) A titokfelügyeleti hatósági eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvényt az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem minősül kérelemre
indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte
meg. Ha azonban a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte
meg, a bejelentőt a titokfelügyeleti hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.
63. § (1) A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság a nemzeti minősített adat
minősítésére vonatkozó jogszabályok megsértésének megállapítása esetén a minősítőt a nemzeti
minősített adat minősítési szintjének, illetve érvényességi idejének a jogszabályoknak megfelelő
megváltoztatására, vagy a minősítés megszüntetésére hívja fel.
(2) Ha a minősítő a Hatóság (1) bekezdés szerinti határozatát megalapozatlannak tartja, annak bírósági
felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított hatvan napon belül kérheti. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. Ha a minősítő a határozat közlésétől
számított hatvan napon belül nem fordul bírósághoz, a nemzeti minősített adat minősítése a határozat
közlésétől számított hatvanegyedik napon a határozatban foglaltak szerint megszűnik, illetve minősítési
szintje vagy érvényességi ideje a határozatban foglaltak szerint megváltozik.
(3) A bíróság eljárására a polgári perrendtartás közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság az ügyben zárt tárgyaláson, soron kívül jár el.
(4) A bíróság a Hatóság határozatát helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és
szükség esetén a Hatóságot új eljárásra kötelezi.
(5) A bíróság, illetve a Hatóság határozata nem érinti a minősítőnek a nemzeti minősített adat
felülvizsgálatára vonatkozó, a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti kötelezettségét.
(6) A perben csak olyan bíró járhat el, akinek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti
legmagasabb szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.
(7) A per során a bírón, a felperesen és az alperesen kívüli személyek a minősített adatot csak akkor
ismerhetik meg, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintű
nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték.
34. A Hatóság által indítható per
64. § (1) Ha az adatkezelő az 56. § (1) bekezdésében foglalt felszólításnak nem tesz eleget, a közérdekű
adatok és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértés miatt a Hatóság az 56. § (2)
bekezdése szerinti tájékoztatásra vonatkozó határidő lejártát követő harminc napon belül keresettel
kérheti a bíróságtól az adatkezelőnek a Hatóság felszólítása szerinti magatartásra való kötelezését.
(2) A per elbírálása a 31. § (5) bekezdése szerinti bíróság hatáskörébe és illetékességébe tartozik.
(3) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
(5) A bíróság kérelemre elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem, illetve az információszabadság érdekeinek és
nagyobb számú érintett e törvényben védett jogainak védelme megköveteli.
35. Adatvédelmi nyilvántartás
65. § (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának
elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás)
vezet, amely – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tartalmazza
a) az adatkezelés célját,
b) az adatkezelés jogalapját,
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c) az érintettek körét,
d) az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
e) az adatok forrását,
f) az adatok kezelésének időtartamát,
g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba
irányuló adattovábbításokat is,
h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az
adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
j) a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi adatait.
(2) Az adatvédelmi nyilvántartás a nemzetbiztonsági szervek adatkezelései tekintetében a
nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját tartalmazza.
(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely
a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló,
tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi
szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével –
ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik;
b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik;
c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes
adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény
érvényesítése céljából;
d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra
vonatkozik;
e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával
kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;
f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy – törvényben
meghatározottak szerint – az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné
teszik;
g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalomszolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják;
h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,
i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.
(4)33 Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést
készíthet.
66. § (1) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő – a kötelező adatkezelés
kivételével az adatkezelés megkezdése előtt – kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint
a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem
kezdhető meg.
(2) A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály
hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.
(3) A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek
minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti
adatokat.
67. § Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a
miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
68. § (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől
számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2)
bekezdése szerinti adatokat.
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(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben
nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.
(3) A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől számított negyven
napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti
adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók.
(4) Ha a kérelem olyan – az (5) bekezdésben meghatározott – adatkezelés nyilvántartásba vételére
irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra
vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott,
új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az
adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók legyenek.
(5) A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban meghatározottak szerint
a) az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére;
b) a pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkezelésére;
c) az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatkezelésére
vonatkozik.
(6) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia
kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál,
nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az
adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.
(7) A 65. § (1) bekezdés b)–j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az adatkezelő a változás
bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A
változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni
kell, azzal, hogy a kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.
36. Adatvédelmi audit
69. §34 (1) Az adatvédelmi audit a Hatóság olyan szolgáltatása, amelynek célja a végzett vagy tervezett
adatkezelési műveletek a Hatóság által meghatározott és közzétett szakmai szempontok szerinti
értékelésén keresztül a magas szintű adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása. Tervezett
adatkezelési műveletek akkor vonhatók audit alá, ha az adatkezelésre vonatkozó koncepció
kidolgozottsága ezt lehetővé teszi.
(2) Adatvédelmi auditot a Hatóság az adatkezelő kérelmére folytathat le. Az adatvédelmi audit
lefolytatása iránti kérelem benyújtását követő tizenöt napon belül az adatvédelmi audit lefolytatásáért
fizetendő ellenérték mértékét és az adatvédelmi audit elvégzésének várható időpontját a Hatóság közli
az adatkezelővel. A Hatóság az adatvédelmi auditot abban az esetben folytatja le, ha a Hatóság közlését
követő tizenöt napon belül az adatkezelő nyilatkozik arról, hogy a Hatóság közlésében megállapított
feltételek ismeretében az adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelmét fenntartja.
(3) Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték mértékét – az elvégzendő tevékenység
mértékével arányosan – a Hatóság állapítja meg, az azonban nem haladhatja meg az ötmillió forintot. Az
adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték a Hatóság bevétele.
(4) Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság az auditról készített értékelésben rögzíti. Az értékelés
javaslatokat fogalmazhat meg az adatkezelő számára. Az értékelés tartalma az üzleti titokra
alkalmazandó szabályok szerint ismerhető meg, az adatkezelő erre irányuló kérelmére azonban a
Hatóság honlapján – a kérelemnek megfelelően – az értékelést vagy az értékelés összegző
megállapításait közzéteszi.
(5) Az adatvédelmi audit a Hatóság e törvényben rögzített egyéb hatásköreinek gyakorlását nem
korlátozza.
37. Büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárás kezdeményezése
70. § (1) Ha a Hatóság az eljárása során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli,
büntetőeljárást kezdeményez az annak megindítására jogosult szervnél. Ha a Hatóság az eljárása során
szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli,
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szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez a szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás
lefolytatására jogosult szervnél.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az eljárás megindításával kapcsolatos álláspontjáról –
törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül, az eljárás eredményéről pedig az annak
befejezését követő harminc napon belül tájékoztatja a Hatóságot.
38. Adatkezelés és titoktartás
71. § (1) A Hatóság eljárása során – az annak lefolytatásához szükséges mértékben és ideig – kezelheti
mindazon személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött
titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás
eredményes lefolytatása érdekében szükséges.
(2) A Hatóság a vizsgálata során beszerzett adatokat hatósági eljárásában felhasználhatja.
(3) A Hatóság az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. § (2) bekezdésében
meghatározott adatokat az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. § (7)
bekezdésében meghatározottak szerint ismerheti meg.
(4)35 A minősített adatot érintő adatkezeléssel kapcsolatos eljárása során a Hatóság elnökhelyettese,
vezetői munkakört betöltő köztisztviselője és vizsgálója – ha megfelelő szintű személyi biztonsági
tanúsítvánnyal rendelkezik – a minősített adatot a minősített adat védelméről szóló törvényben
meghatározott felhasználói engedély nélkül is megismerheti.
(5) A Hatóság elnöke, elnökhelyettese és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve állt személyek – a más szervezet számára
jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve – e jogviszony fennállása alatt, és annak megszűnését
követően is kötelesek megőrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban
tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás
gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt,
amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni.
(6) Az (5) bekezdésben felsorolt személyek megőrzési kötelezettsége arra terjed ki, hogy a feladataik
ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt vagy körülményt jogosulatlanul nem tehetik
közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik személy tudomására.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
72. § (1)36 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a közérdekű adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,
b) állapítsa meg a közérdekű adat iránti igény teljesítése érdekében készített másolatért fizetendő
költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető költségelemeket és azok legmagasabb
mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során
alkalmazandó szempontokat,
c) különös közzétételi listát állapíthasson meg,37
d) állapítsa meg az egységes közadatkereső rendszer és a központi jegyzék adattartalmát, valamint az
adatintegrációra vonatkozó szabályokat,
e)38 – a Hatóság véleményének kikérésével – állapítsa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által
közzéteendő adatok körét.
(2) Felhatalmazást kap
a) a feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy rendeletben az irányítása vagy felügyelete alá tartozó
szervekre nézve különös közzétételi listát állapíthasson meg,
b) az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon szereplő
adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat,
c)39
(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Hatóság véleményének kikérésével, az
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az adatvédelmi nyilvántartásba vételért és az
adatvédelmi auditért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével,
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben állapítsa
meg.
73. § (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) Az 1–37. §, a 38. § (1)–(3) bekezdése, a 38. § (4) bekezdés a)–f) pontja, a 38. § (5) bekezdése, a 39.
§, a 41–68. §, a 70–72. §, a 75–77. § és a 79–88. §, valamint az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A 38. § (4) bekezdés g) és h) pontja, valamint a 69. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
74. § A Hatóság első elnökére a miniszterelnök 2011. november 15-éig tesz javaslatot a köztársasági
elnöknek. A Hatóság első elnökét a köztársasági elnök 2012. január 1-jei hatállyal nevezi ki.
75. § (1) Az adatvédelmi biztoshoz 2012. január 1-je előtt érkezett beadvány alapján folyamatban lévő
ügyben az e törvényben foglaltak szerint a Hatóság jár el.
(2) Az adatvédelmi biztos feladatkörében 2012. január 1-jét megelőzően kezelt adatokat 2012. január 1jétől a Hatóság kezeli.
(3) A 2012. január 1-jét megelőzően megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január 1-jét
megelőzően be nem jelentett, az e törvény szerinti adatvédelmi nyilvántartás hatálya alá eső adatkezelés
nyilvántartásba vételét e törvény szabályai szerint 2012. június 30-ig kérelmezni kell a Hatóságnál,
ennek hiányában az adatkezelés 2012. június 30-át követően nem folytatható. Nem folytatható az e
bekezdés szerinti adatkezelés akkor sem, ha a nyilvántartásba vételére irányuló, 2011. december 31-ét
követően benyújtott kérelem alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt elutasította.
76. § E törvény V. Fejezete az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
77. § Ez a törvény
a) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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d) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott
személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak
való megfelelést szolgálja.
78–89. §40
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1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez41

40

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Szervezeti, személyzeti adatok Frissítés

Megőrzés

Adat

1.

2.

3.

4.

5.

A közfeladatot ellátó
szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe,
telefon- és
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme,
honlapja,
ügyfélszolgálatának
elérhetőségei
A közfeladatot ellátó
szerv szervezeti
felépítése szervezeti
egységek
megjelölésével, az
egyes szervezeti
egységek feladatai
A közfeladatot ellátó
szerv vezetőinek és az
egyes szervezeti
egységek vezetőinek
neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
A szervezeten belül
illetékes
ügyfélkapcsolati vezető
neve, elérhetősége
(telefon- és
telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)
és az ügyfélfogadási
rend
Testületi szerv esetén a
testület létszáma,
összetétele, tagjainak

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

A változásokat
követően azonnal

Az előző állapot
törlendő

A változásokat

Az előző állapot
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2. számú melléklet: 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról
1. § (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy - ha e törvényben meghatározott jogszabály kivételt
nem tesz - személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat mindenki
megismerhesse.
1/A. § (1) E törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén folytatott minden olyan adatkezelésre
és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely
közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz.
4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat;
9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
10. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
11. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó
ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az
állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött
szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy
kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény
pontos és gyors tájékoztatását.
(3) Az adatkezelőnek az új adatállomány feldolgozására vagy az új adatfeldolgozási technológia
alkalmazására irányuló szándékát a tevékenység megkezdését megelőzően 30 nappal be kell
jelentenie az adatvédelmi biztosnak. Az adatvédelmi biztos az előzetes ellenőrzésre vonatkozó
igényét a bejelentéstől számított 8 napon belül köteles jelezni az adatkezelőnek, és az ellenőrzést 30
napon belül köteles elvégezni. Az adatkezelő a feldolgozást csak az adatvédelmi biztos előzetes
ellenőrzésének befejezése után kezdheti meg.
32/A. § (1) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok csak statisztikai
célra használhatók fel. A külön törvény szerinti egyedi statisztikai adatok - beleértve a személyes
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adatokat is - a statisztikai céltól eltérő célra semmilyen módon vagy jogcímen nem adhatók és
vehetők át, nem dolgozhatók fel és nem hozhatók nyilvánosságra.

3. számú melléklet: 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről
„Egyezmény
az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
PREAMBULUM
Az Európa Tanács tagállamai, a jelen Egyezmény aláírói
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti nagyobb egység elérése, amely
elsősorban a jog uralmának, valamint az emberi jogoknak és az alapvető szabadságjogoknak a
tiszteletben tartásán alapszik,
figyelembe véve, hogy a mindenkit megillető jogoknak és alapvető szabadságjogoknak,
különösen a magánélet tiszteletben tartásához való jognak a védelmét kívánatos kiterjeszteni, a
gépi úton feldolgozott személyes adatok határokat átlépő növekvő forgalmára tekintettel,
újra megerősítve ugyanakkor az információszabadság iránti elkötelezettségüket az
országhatárokra tekintet nélkül,
elismerve, hogy szükség van a magánélet tiszteletben tartásához és a népek közötti szabad
információáramláshoz fűződő alapvető érdekek összeegyeztetésére
a következőkben állapodtak meg:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Cikk
Tárgy és cél
A jelen Egyezmény célja, hogy minden egyes Fél területén minden egyén számára, tekintet
nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak
gépi feldolgozása során (adatvédelem).
2. Cikk
Fogalom meghatározások
A jelen Egyezmény alkalmazása során:
a) személyes adat: bármely információ, amely egy azonosított vagy azonosítható egyénre
vonatkozik (adatalany);
b) automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
c) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
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d) az adatállomány kezelője: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy
bármely más szervezet, amely a nemzeti jog szerint illetékes arra, hogy meghatározza az
automatizált adatállomány célját, a tárolható személyes adatok fajtáját és az adatokkal végezhető
műveleteket.
3.Cikk
Hatály
1. A Felek vállalják, hogy a jelen Egyezményt alkalmazzák a személyes adatok automatizált
állományaira és a személyes adatok gépi feldolgozása során a köz- és a magánszektorban.
2. Bármely Állam, az aláíráskor vagy a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy
a csatlakozásról szóló okirat letétbe helyezésekor vagy bármely későbbi időpontban az Európa
Tanács főtitkáránál nyilatkozatot tehet arról, hogy
a) a jelen Egyezményt nem alkalmazza meghatározott személyes adatok automatizált
állományaira, és ezeknek a listáját letétbe helyezi. Ez a lista azonban nem tartalmazhatja azokat
az automatizált adatállományokat, amelyekre hazai jogának adatvédelmi rendelkezései
vonatkoznak. Ebből következően ezt a listát új nyilatkozattal módosítja, ha hazai jogának
adatvédelmi rendelkezéseit személyes adatok további automatizált állományára terjeszti ki;
b) a jelen Egyezményt alkalmazza személyek csoportjaira, egyesületekre, alapítványokra,
társaságokra, vállalatokra és minden más, közvetlenül vagy közvetve egyénekből álló
szervezetekre vonatkozó információkra is, függetlenül attól, hogy ezek a szervezetek jogi
személyiséggel rendelkeznek-e;
c) a jelen Egyezményt alkalmazza a személyes adatok nem gépi eszközökkel feldolgozott
állományaira is.
3. Bármely állam, amely a jelen Egyezmény hatályát a 2. b) vagy c) pont alapján tett
nyilatkozattal kiterjesztette, az említett nyilatkozatban jelezheti, hogy ezek a kiterjesztések csak
a személyes adatok meghatározott állományaira vonatkoznak, és ezeknek a listáját letétbe
helyezi.
4. Bármelyik Fél, amely a 2. a) pont alapján nyilatkozatával a személyes adatok
meghatározott állományát kizárta, nem igényelheti a jelen Egyezmény alkalmazását ezekre az
adatokra attól a Féltől, amely ezeket nem zárta ki.
5. Hasonlóképpen az a Fél, amely a 2. b) vagy c) pont alapján nem tett kiterjesztést, nem
igényelheti a jelen Egyezmény ezen pontjainak alkalmazását attól a Féltől, amely ilyen
kiterjesztéseket tett.
6. A 2. pontban említett nyilatkozatok abban az időpontban lépnek hatályba, amikor az
Egyezmény a nyilatkozatot tevő államban hatályba lép, ha azokra az aláírással, vagy a
megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okirat letétbe
helyezésével egyidőben került sor, vagy ha bármely későbbi időpontban tették a nyilatkozatokat
három hónappal azután, hogy azokat az Európa Tanács főtitkára megkapta. Ezeket a
nyilatkozatokat részben vagy egészben, az Európa Tanács főtitkárához intézett értesítéssel vissza
lehet vonni. A visszavonás az értesítés beérkezése után három hónappal lép hatályba.

II. Fejezet
AZ ADATVÉDELEM ALAPELVEI
4. Cikk
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A Felek kötelességei
1. Minden egyes Fél megteszi a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a jelen fejezetben
foglalt adatvédelmi alapelveket a hazai jogában érvényesítse.
2. Ezeket az intézkedéseket legkésőbb akkor kell megtenni, amikor a jelen Egyezmény az
adott Fél vonatkozásában hatályba lép.
5. Cikk
Az adatok minősége
A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon
nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a
tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
6. Cikk
Különleges adatok
Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más
meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat,
kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel
kapcsolatos személyes adatokra is.
7. Cikk
Adatbiztonság
Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
8. Cikk
Az adatalanyt védő további garanciák
Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól,
valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy
automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára
érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse, ha ezen adatok
feldolgozása ellentétes a jelen Egyezmény 5. és 6. Cikkében foglalt alapelveket érvényesítő
hazai jog rendelkezéseivel;
d) jogorvoslattal élhessen, ha e Cikk b) és c) pontjában foglalt tájékoztatási vagy indokolt
esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
9. Cikk
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Kivételek és korlátozások
1. A jelen Egyezmény 5., 6. és 8. Cikkének rendelkezéseitől csak az ebben a cikkben foglalt
korlátozásokkal lehet eltérni.
2. A jelen Egyezmény 5., 6. és 8. Cikkében foglalt rendelkezésektől csak akkor lehet eltérni,
ha erről az adott Fél törvénye rendelkezik, és a szükséges intézkedésekre egy demokratikus
társadalomban
a) az állam biztonsága, a közbiztonság, az állam pénzügyi érdekének a védelme vagy a
bűncselekmények megelőzése érdekében,
b) az adatalany vagy mások jogainak vagy szabadságjogainak védelme érdekében
került sor.
3. A 8. Cikk b), c) és d) pontjában meghatározott jogok gyakorlásának korlátozását törvény
elrendelheti, személyes adatok statisztikai vagy tudományos kutatási célra használt automatizált
állományai esetén, ha ezzel az adatalany magánélete nyilvánvalóan nem kerül veszélybe.
10. Cikk
Szankciók és jogorvoslatok
Mindegyik Fél vállalja, hogy megfelelő szankciókat és jogorvoslatokat állapít meg az e
fejezetben foglalt adatvédelmi alapelveket érvényesítő hazai jog rendelkezéseinek megsértése
esetén.
11. Cikk
Fokozott védelem
E fejezet egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mint ami korlátozza vagy befolyásolja
a Fél lehetőségét, hogy az adatalanyt a jelen Egyezményben meghatározottaknál fokozottabb
védelemben részesítse.
III. Fejezet
AZ ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ ADATÁRAMLÁS
12. Cikk
A személyes adatok országhatárokat átlépő áramlása és a hazai jog
1. A következő rendelkezéseket a gépi úton feldolgozott vagy a gépi feldolgozás céljára
felvett személyes adatoknak az országhatárokon keresztül - bármely eszközzel - történő
továbbításakor kell alkalmazni.
2. Egyik Fél sem tilthatja vagy kötheti külön engedélyhez, a magánélet védelmének
kizárólagos céljából, a személyes adatoknak az országhatárokat átlépő áramlását, ha az egy
másik Fél területére irányul.
3. Mindazonáltal bármelyik Fél eltérhet a 2. pontban foglalt rendelkezésektől, ha
a) jogszabályai külön rendelkezéseket állapítanak meg meghatározott személyes adatokra
vagy személyes adatok meghatározott automatizált állományaira, ezen adatok vagy
adatállományok jellege miatt, kivéve, ha a másik Fél szabályozása azonos védelmet nyújt;
b) a továbbítás saját területéről egy másik Fél területén keresztül egy nem szerződő Fél
területére irányul, annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy az ilyen továbbítás a Fél e pont
elején említett jogszabályainak kijátszását eredményezze.
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IV. Fejezet
KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG
13. Cikk
Együttműködés a Felek között
1. A Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönösen segítik egymást a jelen Egyezmény
alkalmazása során.
2. E célból
a) minden egyes Fél kijelöl egy vagy több szervezetet, amelynek megnevezését és címét az
Európa Tanács főtitkárával közli;
b) minden egyes Fél, amely egynél több szervezetet jelölt ki, az előző pontban említett
közlésében meghatározza az egyes szervezetek hatáskörét.
3. Az egyik Fél által kijelölt szervezet egy másik Fél által kijelölt szervezet kérésére
a) tájékoztatást ad az adatvédelemre vonatkozó jogszabályairól és igazgatási gyakorlatáról;
b) megtesz minden intézkedést hazai jogával összhangban és a magánélet védelmének
kizárólagos céljából annak érdekében, hogy tényszerű tájékoztatást nyújtson a területén végzett,
meghatározott gépi feldolgozásról, a feldolgozott személyes adatok kivételével.
14. Cikk
Segítségnyújtás külföldi lakhelyű adatalanynak
1. Minden egyes Fél segítséget nyújt bármely külföldi lakóhelyű adatalanynak, hogy az a jelen
Egyezmény 8. Cikkében foglalt alapelveket érvényesítő hazai jogában biztosított jogokat
gyakorolhassa.
2. Ha ennek a személynek a lakóhelye egy másik Fél területén van, lehetővé kell tenni
számára, hogy kérését ezen Fél által kijelölt szervezet útján terjessze elő.
3. A segítségnyújtás iránti kérelemnek tartalmaznia kell minden szükséges adatot, így
különösen
a) a kérelmező nevét, címét és az azonosításához szükséges egyéb adatokat;
b) a kérelem tárgyát képező személyes adatok automatizált állományát vagy annak kezelőjét;
c) a kérelem célját.
15. Cikk
A kijelölt szervezetek által nyújtott segítségre vonatkozó garanciák
1. Az egyik Fél által kijelölt szervezet, amely tájékoztatást kap egy másik Fél által kijelölt
szervezettől, akár a segítségnyújtásra vonatkozó kérelemmel együtt, akár a saját segítségnyújtási
kérelmére válaszul, csak a segítségnyújtásra vonatkozó kérelemben meghatározott célra
használhatja fel a tájékoztatást.
2. Minden egyes Fél gondoskodik arról, hogy a kijelölt szervezetekhez tartozó vagy a
nevükben eljáró személyek titokban tartsák vagy bizalmasan kezeljék a tájékoztatást.
3. A kijelölt szervezet saját kezdeményezéséből vagy az érintett személy kifejezett
beleegyezése nélkül semmilyen esetben sem adhat be a 14. Cikk 2. bekezdése alapján, külföldi
lakóhelyű adatalany nevében segítségnyújtási kérelmet.
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16. Cikk
A segítségnyújtási kérelem megtagadása
A kijelölt szervezet, amelyhez a jelen Egyezmény 13. és 14. Cikke alapján segítségnyújtási
kérelmet nyújtottak be, nem tagadhatja meg a kérelem teljesítését, kivéve, ha
a) a kérelem összeegyeztethetetlen a válaszadásra köteles szervezetek hatáskörével az
adatvédelem területén,
b) a kérelem nincs összhangban a jelen Egyezmény rendelkezéseivel;
c) a kérelem teljesítése összeegyeztethetetlen lenne a szervezetet kijelölő Fél szuverenitásával,
biztonságával vagy közrendjével, vagy ezen Fél joghatósága alá tartozó személyeknek a jogaival
és alapvető szabadságaival.
17. Cikk
A segítségnyújtás költsége és eljárása
1. A kölcsönös segítség, amelyet a Felek a 13. Cikk alapján egymásnak és a 14. Cikk alapján a
külföldi lakóhelyű adatalanynak nyújtanak, csak a szakértőkkel és a tolmácsokkal kapcsolatban
felmerült költségek vagy díjak megtéríttetésével járhat. Ezeket a költségeket vagy díjakat az a
Fél viseli, amely a segítségnyújtási kérelmet előterjesztő szervezetet kijelölte.
2. Az adatalanyt a nevében egy másik Fél területén tett lépésekkel kapcsolatban csak azoknak
a költségeknek vagy díjaknak a megfizetésére lehet kötelezni, amelyek ennek a Félnek a
lakosaitól egyébként követelhetők.
3. A segítségnyújtással kapcsolatos egyéb kérdéseket, különösen az alkalmazott formát és
eljárást, valamint nyelvet az érintett Felek maguk állapítják meg.
V. Fejezet
TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG
18. Cikk
A Bizottság összetétele
1. A jelen Egyezmény hatálybalépését követően Tanácsadó Bizottságot kell létrehozni.
2. A Bizottságba minden Fél egy képviselőt és egy helyettest nevez ki. Az Európa Tanács
bármelyik tagállama, amely nem csatlakozott az Egyezményhez, jogosult arra, hogy a
Bizottságban megfigyelővel képviseltesse magát.
3. A Tanácsadó Bizottság bármely olyan államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, és
nem csatlakozott az Egyezményhez, egyhangú döntéssel meghívhat, hogy az adott ülésen
megfigyelővel képviseltesse magát.
19. Cikk
A Bizottság feladata
A Tanácsadó Bizottság
a) javaslatokat tehet az Egyezmény alkalmazásának előmozdítására és fejlesztésére;
b) javaslatokat tehet a jelen Egyezmény módosítására a 21. Cikkel összhangban;
c) véleményt alkot a jelen Egyezmény módosítására vonatkozó, a 21. Cikk 3. pontjával
összhangban benyújtott javaslatokról;
d) valamelyik Fél kérésére véleményt nyilváníthat a jelen Egyezmény alkalmazására
vonatkozó bármely kérdésben.
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20. Cikk
Eljárás
1. A Tanácsadó Bizottságot az Európa Tanács főtitkára hívja össze. Első értekezletét a jelen
Egyezmény hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül kell megtartani. Azt követően a
Bizottság kétévente legalább egyszer összeül, illetve bármikor, ha ezt a Felek képviselőinek
egyharmada kéri.
2. A Tanácsadó Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén a Felek képviselőinek többsége
jelen van.
3. A Tanácsadó Bizottság minden egyes ülése után jelentést készít a munkájáról és az
Egyezmény hatályosultságáról az Európa Tanács Miniszterek Bizottságának.
4. A Tanácsadó Bizottság a jelen Egyezmény rendelkezései alapján kialakítja saját eljárási
szabályzatát.
VI. Fejezet
MÓDOSÍTÁSOK
21. Cikk
Módosítások
1. A jelen Egyezmény módosítását bármelyik Fél, az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága
vagy a Tanácsadó Bizottság javasolhatja.
2. A módosítási javaslatot az Európa Tanács főtitkára megküldi az Európa Tanács
tagállamainak és mindegyik, az Egyezményhez csatlakozott nem tagállamnak vagy olyan
államnak, amelyet a 23. Cikkel összhangban felkértek a csatlakozásra.
3. Ezenkívül minden, valamely Fél vagy a Miniszterek Bizottsága által javasolt módosítást
meg kell küldeni a Tanácsadó Bizottságnak, amely a javasolt módosítással kapcsolatos
véleményét elkészíti a Miniszterek Bizottsága számára.
4. A Miniszterek Bizottsága megtárgyalja a javasolt módosítást és a Tanácsadó Bizottság
véleményét, majd dönt a javasolt módosítás jóváhagyásáról.
5. A Miniszterek Bizottsága által, e cikk 4. pontjával összhangban jóváhagyott módosítás
szövegét elfogadásra meg kell küldeni a Feleknek.
6. Minden, e cikk 4. pontjával összhangban jóváhagyott módosítás azt a napot követő
harmincadik napon lép hatályba, amikor az elfogadásról valamennyi Fél értesítette a Főtitkárt.
VII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. Cikk
Hatálybalépés
1. A jelen Egyezmény az Európa Tanács tagállamai számára nyitva áll aláírásra. Az
Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni, vagy jóvá kell hagyni. A megerősítésről, az
elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratot az Európa Tanács főtitkáránál kell letétbe
helyezni.
2. Jelen Egyezmény azt a napot követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján
lép hatályba, amikor az Európa Tanács öt tagállama kifejezte beleegyezését abba, hogy az
Egyezményt az előző bekezdés rendelkezéseivel összhangban magára nézve kötelezőnek tekinti.
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3. Bármely tagállamra nézve, amely ezt követően fejezi ki kötelező érvényű beleegyezését, az
Egyezmény a megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okirat letétbe
helyezésének napját követő három hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.
23. Cikk
Nem tagállamok csatlakozása
1. A jelen Egyezmény hatálybalépése után az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága az
Európa Tanács Alkotmánya 20. Cikkének d) pontja szerinti többségi döntés és a szerződő
államoknak a Bizottságba kijelölt képviselőinek egyhangú szavazata alapján felkérhet bármely
államot, amely nem tagja az Európa Tanácsnak, hogy csatlakozzon az Egyezményhez.
2. Bármely csatlakozó államra nézve az Egyezmény a csatlakozásról szóló okiratnak az
Európa Tanács főtitkáránál történő letétbe helyezésének napját követő három hónapos időszak
eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.
24. Cikk
Területi záradék
1. Bármely állam az aláíráskor vagy a megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy a
csatlakozásról szóló okiratnak a letétbe helyezésekor meghatározhatja azt a területet vagy azokat
a területeket, amelyre vagy amelyekre nézve a jelen Egyezményt alkalmazza.
2. Bármely állam, bármely későbbi időpontban az Európa Tanács főtitkárához intézett
nyilatkozattal kiterjesztheti a jelen Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatban meghatározott
bármely más területre. Ezen terület vonatkozásában az Egyezmény azt a napot követő három
hónapos időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba, amikor a főtitkár a nyilatkozatot
megkapta.
3. Bármely nyilatkozat, amelyet az előző két bekezdés szerint tettek, bármely ezen
nyilatkozatban meghatározott területre vonatkozóan a főtitkárhoz intézett értesítéssel
visszavonható. A visszavonás a főtitkárhoz intézett értesítés beérkezésének napját követő hat
hónapos időszak eltelte utáni első hónap első napján lép hatályba.
25. Cikk
Fenntartások
A jelen Egyezmény rendelkezéseivel kapcsolatban semmilyen fenntartás nem tehető.
26. Cikk
Felmondás
1. A jelen Egyezményt bármelyik Fél bármikor felmondhatja az Európa Tanács főtitkárához
intézett értesítéssel.
2. A felmondás a főtitkárhoz intézett értesítés beérkezésének napját követő hat hónapos
időszak eltelte utáni hónap első napján lép hatályba.
27. Cikk
Értesítések
Az Európa Tanács főtitkára értesíti a Tanács tagállamait és az Egyezményhez csatlakozó
államokat:
a) minden aláírásról,
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b) minden megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló okirat letétbe
helyezéséről,
c) minden, a jelen Egyezmény hatálybalépésével kapcsolatos időpontról a 22., 23. és 24.
Cikkel összhangban,
d) minden más eseményről, értesítésről vagy tájékoztatásról, ami a jelen Egyezményt érinti.
Fentiek hiteléül alulírottak, erre nézve kellően felhatalmazva, a jelen Egyezményt aláírták.
Kelt Strasbourgban, 1981. január 28. napján, angol és francia nyelven, mindkét szöveg
egyaránt hiteles, egyetlen példányban, amely az Európa Tanács levéltárában marad letétbe
helyezve. Az Európa Tanács főtitkára hiteles másolatokat küld az Európa Tanács valamennyi
tagállamának és minden olyan államnak, amelyet az Egyezményhez való csatlakozásra
felkértek.”
3. § A Magyar Köztársaság Kormánya az Országgyűlés felhatalmazása alapján a
megerősítésről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő nyilatkozatot tette:
„A Magyar Köztársaság Kormánya kijelenti, hogy az Egyezmény 3. Cikke 2. c) pontja alapján
az Egyezményben foglaltakat alkalmazza a személyes adatok nem gépi eszközökkel feldolgozott
állományaira is.”
4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat
1998. február 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
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számú melléklet: Tartalomszolgáltatási kódex
A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének a
tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata
(jelen dokumentum a 2009. október 21. napján megtartott Közgyűlés által
felülvizsgált rendelkezésekkel egységes szerkezetű)

1. Preambulum
A magyarországi vezető internetes tartalomszolgáltatók (továbbiakban: Tartalomszolgáltatók)
annak érdekében, hogy
- az internetes tartalomszolgáltatás szabályai, eljárásai, szokásai meghatározásra kerüljenek, és a
szolgáltatók, a felhasználók valamint a szélesebb közvélemény előtt ismertek legyenek;
- az internetes tartalomszolgáltatás a szakmai szervezetek, a piaci résztvevők által szabályozott
keretek között történjen;
- az internetes tartalomszolgáltatás illeszkedjen más, a tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó területek
(a reklámozás, a sajtó, valamint az információszolgáltatás más részterületei) jogszabályi hátteréhez
és kialakult önszabályozási rendszeréhez;
- a tartalomszolgáltatás jelen szabályrendszerét elfogadók és alkalmazók számára egyazon
szabályok érvényesüljenek;
- a tartalomszolgáltatás fogyasztói, illetve valamennyi azzal kapcsolatba kerülő vagy arról
véleményt alkotó számára e szabályok ismertek és számonkérhetőek legyenek;
- a tartalomszolgáltatás elfogadott szabályainak megsértése az önszabályozás keretei között
szankcionálásra kerüljön;
- a tartalomszolgáltatók választott szakmai szervezete képviselje a tartalomszolgáltatókat más
szakmai szervezetekkel, az állam különböző szerveivel és intézményeivel folytatott
egyeztetésekben;
- a változó piaci körülményekre, a módosuló jogszabályi háttérre, a magyarországi környezetet
befolyásoló nemzetközi folyamatokra, az állami szerepvállalás kialakítására a tartalomszolgáltatók
érvényes, egyeztetett és szakmailag megalapozott befolyást gyakorolhassanak,

megalakították a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületét, mely kidolgozta, megvitatta és
elfogadta az Egyesület Alapszabályát, a tartalomszolgáltatás Kódexét, a tartalomszolgáltatás Etikai
Kódexét, valamint különböző ajánlásokat fogalmaz meg tagjai, és az azt elfogadó szervezetek
számára a tartalomszolgáltatás részszabályairól, és azoknak az interneten való megjelenítéséről.
2. A Kódex hatálya
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2.1. Jelen Kódex rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
valamennyi, a tagokkal kapcsolatosan, illetőleg a tartalomszolgáltatás kapcsán felmerülő eseti vagy
elvi döntést igénylő eljárások során.
2.2. Az on-line reklámtevékenységgel összefüggő kérdésekben a 2008. évi XLVIII. törvény a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex szabályai
az irányadóak a jelen Kódexben szabályozottakkal összhangban.
3. Fogalommeghatározások és alapvető szabályok:
Mind a Kódex egyes rendelkezései, mind a konkrét fogalmak meghatározása során az értelmezés
alapelveiként a jogszerűség, a szólásszabadság, és a transzparencia alkalmazandó.
3.1. Internetes tartalomszolgáltatónak tekintünk minden olyan jogi vagy természetes személyt,
illetve ezek bármilyen csoportját, amely/aki az internetfelhasználók összessége, vagy egy csoportja
által elérhető módon, bármilyen (textuális, numerikus, képi, hangos, multimediális) információt tesz
közzé időben korlátozott vagy korlátlan módon úgy, hogy a tartalomhoz hozzáférők által e jogi
vagy természetes személy egyértelműen, a tartalomhoz való hozzáférés során azonosítható.
Az internetes tartalomszolgáltatás fogalmába beleértjük a különböző hálózatokon elérhető WWW,
mobil, szélessávú, e-mailes információkat, mely technológiák ugyanakkor nem kizárólagosan
alkotják a fogalom tartalmát.
Nem tekintjük Tartalomszolgáltatónak azt a szolgáltatót, aki pusztán technológiai lehetőséget
biztosít egy vagy több, egyszerűen azonosítható jogi vagy természetes személynek, információk
közzétételére.
3.2. A transzparencia elve megköveteli, hogy adott tartalom szolgáltatója a felhasználók számára a
lehető legkönnyebben azonosítható legyen: a weben az URL-ek, más technológiák esetében a
hasonló azonosítók nem lehetnek megtévesztők arra vonatkozóan, hogy a felhasználó milyen
szolgáltatást vesz igénybe.
3.3. Az interneten megjelenő különböző tartalmak tekintetében a tartalomszolgáltatók kétféle
felelősségét különböztetjük meg:
-

a Tartalomszolgáltató felelőssége korlátlan minden szerkesztett és fizetett tartalom
esetében;
a Tartalomszolgáltató felelőssége korlátozott a felhasználói tartalom esetében.

Tartalompartnernek nevezzük azokat a tartalomszolgáltatókat, amelyek valamely más
tartalomszolgáltató márkaneve alatt, és/vagy annak navigációs rendszeréből elérhető módon
folytatnak önálló tartalomelőállítási tevékenységet.
Szerkesztett tartalomnak tekintünk minden információt, amely a tartalomszolgáltató
munkatársainak, megbízottjainak közvetlen részvételével kerül közlésre. A szerkesztett tartalmakra
megfelelően alkalmazhatóak a sajtóra, nyilvános közlésre vonatkozó jogszabályok, így elsősorban
az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, illetőleg az 1986. évi II. törvény a sajtóról
vonatkozó rendelkezései. (Lásd még az 5. pontot és az 1. sz. mellékletet.)
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Fizetett tartalomnak tekintjük azokat a reklámcélú közléseket, melyeket a tartalomszolgáltató
munkatársai, megbízottjai valamilyen ellenszolgáltatás fejében közölnek.
Felhasználói tartalomnak tekintjük mindazokat az információkat, melyeket a tartalomszolgáltató
egy általa biztosított technológia segítségével, a tartalomszolgáltató felületein, a felhasználók
bármelyike vagy egy csoportja által elkészítve közöl - tekintet nélkül arra, hogy e tartalmak
utólagos korrekciójának (moderálásának) jogát a tartalomszolgáltató fenntartja-e.
Jelen rendelkezés alapján a tartalomszolgáltató korlátlan felelősséget visel a közölt hírekért,
korlátozottat a felhasználói fórumokban vagy a szabad tárhelyszolgáltatásban, illetve a
keresőszolgáltatásban megjelenő információkért. Ezekért a tartalmakért nem felel, ameddig nincsen
pozitív tudomása azok jogsértő voltáról.
A szerződés alapján tárhelyszolgáltatást nyújtó szolgáltató nem minősül tartalomszolgáltatónak, és
a szerződő fél által közölt tartalmakért, amennyiben nincsen pozitív tudomása azok jogsértő
mivoltáról – vétkessége hiányában – nem felel.
A felhasználói tartalom a társadalmi nyilvánosság sajátos formája, amelyre a sajtóra vonatkozó
jogszabályok nem alkalmazhatóak, ezek a véleménynyilvánítás eszközei, amelyek alkotmányos
védelmet élveznek. A felhasználói tartalmak a szólásszabadság fontos instrumentumai, a hozzájuk
való viszony elsősorban nem cenzurális, hanem a transzparencia elvén alapul. A felhasználói
tartalmak befogadói számára világossá kell tenni, hogy ezek nem a tartalomszolgáltató információi,
véleményei stb., tartalmukat a tartalomszolgáltató nem ellenőrizte, és, a gyakran névtelenséget
biztosító szolgáltatásformák megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az információforrás azonosítását.
A tartalomszolgáltató joga és kötelessége, hogy az általa felhasználói tartalmak elhelyezésére
biztosított felületekhez az ott való megnyilvánulás szabályait, normarendszerét leíró
dokumentumokat csatoljon, és az azokban foglaltakat a korlátozott felelősségviselés elvének
megfelelően érvényesítse. A 3. számú melléklet ajánlást tartalmaz, illetőleg mintául szolgálhat ilyen
típusú szabályok kidolgozásához.
3.4. A tartalomszolgáltatók kiemelt feladata, hogy az általuk biztosított felületeken megjelenő
egyértelműen jogsértő tartalmakat - amint azokról pozitív tudomást szereznek - eltávolítsák. A
tartalomszolgáltatók ugyanakkor arra törekednek, hogy a kifogásolt felhasználói tartalmakkal
kapcsolatban az elsődleges kezelési forma az ellentétes vélemények, információk azonos felületen
való megjelenítése legyen.
4. A hatályos jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazási kötelezettsége, értelmezési elvei;
együttműködés az egyes jogszabályok végrehajtását végző szervekkel, hatóságokkal,
intézményekkel
4.1. A hatályos jogszabályi környezet alkalmazása, kötelezettségvállalás ezen rendelkezések
betartására.
4.1.1. A szerzői jogok köre
A tartalomszolgáltatók joga és kötelessége, hogy mind a szerkesztett, mind a felhasználói tartalmak
esetében a szerzői jogokhoz kötődő jogszabályi előírásokat érvényesítsék.
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Az internetes információközlés sok tekintetben megszüntette azokat az időhöz és térhez kötött
természetes korlátokat, amelyek megnehezítették a szerzői jogok megsértését. A
tartalomszolgáltatók alapelvnek tekintik, hogy bár a közlések alapjául szolgáló tényekhez nem
kötődnek szerzői jogok, az információkat közlő szöveges/képi/hangos/ multimediális tartalmakat –
amennyiben azok a hatályos jogszabályok értelmében szerzői műnek minősülnek, azaz egyéni,
eredeti jellegűek - a szerzői jog védi.
A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy minden esetben konkrétan megjelölik a máshonnan átvett
információ forrását (lásd még 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról a szabad felhasználásra
vonatkozó rendelkezéseit), továbbá tiszteletben tartják azt a lehetőséget, hogy más
tartalomszolgáltató a napi eseményekhez kapcsolódó, gazdasági vagy politikai témájú cikkeinek
többszörözésének megtiltsa. Egyes nem szöveges tartalmak (képzőművészeti, fotóművészeti és
iparművészeti alkotások) a szabad felhasználás körében sem használhatók fel engedély nélkül, azaz
nem idézhetők (Szjt. 67. § (5) bek.).
Nem tiltott ugyanakkor olyan szolgáltatás működtetése, amely részben vagy egészben más
tartalomszolgáltatások főoldalaihoz vagy jól elkülöníthető tartalmi egységeihez (például: Hírek
rovat) való kapcsolódások gyűjteménye. Nem tiltott továbbá a más tartalomszolgáltatók egyes
anyagaihoz való eseti, témafüggő kapcsolódások elhelyezése bármely tartalomszolgáltatásban. A
kapcsolt anyagok esetleges jogsértő jellegéért való felelősséget azonban a hatályos jogszabályok,
illetve a tartalomszolgáltató és a kapcsolt anyagot közzétevő személy/szervezet közötti
megállapodás határozza meg.
A tartalomszolgáltatók a fenti elveket mind a hazai, mind a nemzetközi tartalomszolgáltatókra,
médiumokra nézve alkalmazzák.
A tartalomszolgáltatás során közzétett fényképek, illetve fotóművészeti alkotások felhasználása
(saját képek, vásárolt képek, promóciós célú, ingyenesen használható képek, egyéb szabadon
felhasználható képek, lopott képek, stb.) az alábbi szabályok figyelembe vételével történhet:
Az interneten található képek mind jogilag, mind sok más szempontból igencsak sokfélék lehetnek.
A képek, melyek lehetnek egyrészről fényképek vagy fotóművészeti alkotások, másrészről
reprodukciók, állhatnak szerzői jogi védelem alatt, de lehetnek szabad felhasználás tárgyai is,
illetőleg fennállhat rajtuk valakinek anyagi értékű joga (pl. képügynökségi képek sok esetben
szerzői jogilag nem védettek, de az ügynökség anyagi érdeke, hogy felhasználásuk kizárólag rajta
keresztül történhessen, mivel előállításuk az ő hozzájárulásával történt). Annak eldöntése, hogy
szerzői jog által is védett-e a kép, csak esetről esetre történhet, annak vizsgálatával, hogy egyéni,
eredeti jellegű-e az alkotás, alkotója egyértelműen felismerhető-e.
Saját képek esetében a tartalomszolgáltató dolga, hogy „beszállítóitól”, legyenek azok külső vagy
belső munkatársak, írásbeli felhasználási szerződéssel (vagy munkaszerződéssel) megszerezze a
számára szükséges jogokat. A felhasználás terjedelmét ezen megállapodások fogják meghatározni.
Vásárolt képek esetében az előbbiek az irányadóak.
Promóciós céllal átadott képek esetében az átadónak kell a tartalomszolgáltató felé szavatolnia,
hogy jogszerűen adta át a képeket, illetőleg a tartalomszolgáltató azokat jogszerűen használhatja
maga is. Különösen fontos ezen esetekben a szavatosság írásba foglalása, mivel e nélkül, a szerzői
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jogi szabályok, de más jogszabályok szerint is, a tartalomszolgáltató viseli a teljes felelősséget,
amelyet csak ilyen bizonyítható szavatosság mellett háríthat át.
Az interneten fellelt egyéb képek esetében annak mérlegelése szükséges, hogy azokon kinek és
milyen jogosultsága áll fenn. Ezek közül a szerzői jog a legvalószínűbb. Amennyiben az adott kép
szerzője egyértelműen azonosítható, illetőleg a kép egyéni, eredeti jellege feltételezhető, úgy a
tartalomszolgáltatónak a felhasználáshoz ún. közös jogkezelésben, a HUNGART elnevezésű közös
jogkezelőtől kell engedélyt kérnie, és a jogdíjat megfizetnie (a jogosítás feltételei és a díjak
megtalálhatóak a www.hungart.org cím alatt). Ezen engedéllyel és díjfizetéssel mentesül minden
további szerzői jogsértés alól. Amennyiben az is valószínűsíthető, hogy az adott kép tekintetében pl.
más tartalomszolgáltatónak vagy képügynökségnek jogosultsága lehet, úgy mindenképpen ezeket is
meg kell keresni az engedély megszerzése érdekében
4.1.2 Adatvédelem és információs önrendelkezési jog
A tartalomszolgáltatók a 2. számú mellékletben rögzített elveknek és szabályoknak megfelelően
járnak el a felhasználói, illetve egyéb adatok, információk kezelése során.
4.2. A hatóságok, állami szervek, illetve intézmények megkeresései során követendő eljárás
Amennyiben valamely államigazgatási, bírósági, vagy egyéb hatósági eljárás során, az eljáró szerv
akár a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületéhez, akár valamely egyesületi taghoz, olyan
jellegű megkereséssel fordul, amelyben az Egyesület vagy a tag birtokában, kezelésében lévő
adatok, információk átadását, avagy az eljárásban való közreműködését kéri, a tartalomszolgáltatók
a következők szerint kötelesek eljárni:
4.2.1. A tartalomszolgáltatók általános érvényű kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan
jogszerű megkeresést, amelyet az eljáró szerv, személy hitelt érdemlően igazolt módon teljesít a
saját eljárása során, a lehető legteljesebb együttműködés keretei között teljesítenek.
4.2.2. A tartalomszolgáltatóknak, illetve alkalmazottaiknak, meghatalmazottaiknak jogában áll,
hogy az eljáró személy, szerv eljárási jogosultságát, illetőleg a megkeresés szükségszerűségét
igazoltassák az eljáróval.
4.2.3 A tartalomszolgáltatók ugyanakkor nem kötelezhetőek olyan adatok, információk átadására,
amelyek jogszerűen nem is lehetnek a birtokukban, mivel ilyen adatokat – amennyiben mégis a
kezelésükbe kerülnek – kötelesek haladéktalanul törölni (lásd még az adatvédelmi biztos által,
fórumok hozzászólói adatainak a rendőrség számára való kiszolgáltatásának jogszerűtlenségéről
született állásfoglalásának rendelkezéseit[1]). A szerveren rögzített IP-cím, illetve egyéb adat
vonatkozásában a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (Avtv.) értelmében nem a tartalomszolgáltató, hanem a szervert üzemeltető
szolgáltató (service provider. internetszolgáltató) minősül adatkezelőnek. Míg a tartalomszolgáltató
az adatalany hozzájárulása híján nem kezelheti a forgalmi adatokat, addig az internetszolgáltató a
szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben igen. Ez utóbbi adatkezelés törvényi alapját a
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény teremti meg, ám e törvény adatkezelésről és adatvédelemről
szóló rendelkezései ugyancsak nem alkalmazhatók megfelelően az interneten nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekre. Mindezek alapján a tartalomszolgáltató nem
adhatja ki a megkereső hatóság, szerv részére az előzetes regisztráció nélküli részvételt biztosító
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szolgáltatása, pl. fórumai igénybevevőinek nevét és lakcímét, s más, a hozzászólóval összefüggésbe
hozható adatot sem, mivel ezen adatok jogszerűen nem lehetnek a birtokában.
A tartalomszolgáltató köteles a nyitó weboldaláról elérhető adatvédelmi nyilatkozatot közzétenni,
amelyben a kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára, módjára, időtartamára, valamint a
felhasználó jogérvényesítési lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás is szerepel. Amennyiben a
tartalomszolgáltató regisztrációhoz kötött szolgáltatást üzemeltet, az adatvédelmi nyilatkozatot a
regisztrációs felületen, jól látható helyen is közzé kell tenni, és annak kifejezetten rendelkeznie kell
regisztrált adatok kezeléséről.
4.2.4. A tartalomszolgáltatók az egymás iránti, illetve a más hozzáférés-szolgáltatók általi
megkeresések során kötelezik magukat, hogy együttműködnek a kötelezettségeik teljesítése
érdekében.
5. A tartalmak integritása
5.1. A tartalomszolgáltatók felhasználóik számára minden esetben a lehető legvilágosabban
érthetővé teszik, hogy az igénybe vett szolgáltatást mely jogi vagy természetes személy működteti,
illetve adott tartalom a szerkesztett/fizetett vagy felhasználói kategóriába tartozik-e. Az adott
tartalomszolgáltatáson kívül eső tartalmakra mutató kapcsolatokat ugyancsak elkülöníthető módon
jelzik.
5.2. A tartalomszolgáltatók tartózkodnak minden olyan technikai, technológiai megoldástól, amely
a felhasználót a fenti tekintetben megtévesztheti vagy megzavarhatja, kivéve ha a megtévesztett
felhasználót előzőleg tájékoztatják a megtévesztés tényéről, és lehetőséget adnak számára, hogy
megtagadja a belépést. A webes tartalmak esetében ez a követelmény különösen érvényesítendő a
felhasználói oldalon feltűnő URL megválasztásában.
5.3. A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy kerülik azokat a technológiai megoldásokat, amelyek
kéretlen tartalmakat juttatnak el a felhasználókhoz, így például – de nem kizárólag – automatikusan
megnyíló böngészőablakok alkalmazásával. Ez a tilalom nem terjed ki az egy honlap két oldala
között időben behatárolt átmenetet biztosító oldalakra („interstitial”) és a szolgáltatások egy-egy
oldalához kapcsolt, egy-egy darab felnyíló ablakra („pop-up window”), amennyiben az korlátozott
kiterjedésű (a felhasználó által kért oldalt csak kis részben takarja ki), és egyszerűen, egyértelműen
bezárható.
5.4. Kizárólag a címzett egyértelmű, előzetes és kifejezett hozzájárulásával történhet reklámozás
elektronikus levél útján, vagyis a reklámozó, illetve reklámközzétevő csak abban az esetben
használhatja a címzett bármilyen személyes adatát (ideértve elektronikus levélcímét is), ha utóbbi
ehhez egyértelműen és előzetesen hozzájárult (opt-in). A reklámozó, illetve reklámközzétevő csak
arra a célra használhatja a fogyasztó/befogadó bármilyen személyes adatát (ideértve elektronikus
levélcímét is), amelyre utóbbi azt rendelkezésre bocsátotta, harmadik fél részére csak kifejezett,
előzetes engedéllyel adhatja át. Céltól eltérő adatkezelésnek minősül, ezért tilos az interneten egyes
meghatározott szolgáltatások igénybevétele során elektronikus levélcímüket nyilvánosan
hozzáférhetővé tevő (például apróhirdetés-szolgáltatást igénybe vevő) fogyasztók/befogadók
számára - akár az általuk igénybe vetthez hasonló- szolgáltatásokat (például más apróhirdetésszolgáltatást) elektronikus levélben ajánlani.
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Értelemszerűen nem minősül céltól eltérő adatkezelésnek, ezért nem tilos gyűjteni, adatbázisba
rendezni és tárolni azokat a levélcímeket, amelyeket tulajdonosaik kifejezetten azzal a céllal tettek
közzé, hogy azokon keresztül szolgáltatásukkal, munkájukkal kapcsolatos észrevételeket,
információkat lehessen számukra eljuttatni. Az adatbázisok azonban más szolgáltatás
igénybevételére irányuló adatszolgáltatás esetén nem kapcsolhatók össze.
5.5. A tartalomszolgáltatók szigorúan kerülnek minden olyan megoldást, amely a felhasználó
számára más szolgáltató által működtetett tartalmat saját tartalomként tüntet fel anélkül, hogy az
érintett szolgáltatók erről írásbeli megállapodást kötöttek volna. Ez a tilalom kiterjed például egy
külső tartalom saját keretben (frame) való megjelenítésére, más szolgáltatók által megjelenített
képek saját oldalakon való megjelenítésére, külső szolgáltató által működtetett adatbázis vagy
adatbázis-jellegű szolgáltatásban való keresés vagy böngészés eredményeinek saját felületen való
megjelenítésére, és minden hasonló megoldásra. Kivételt képez mindezek alól, ha a
tartalomszolgáltató engedéllyel rendelkezik ezen tevékenységek folytatására.
5.6. A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy amennyiben külső szolgáltató által működtetett
adatbázishoz vagy adatbázis-jellegű tartalomhoz felületi hozzáférést (például keresőablakot)
kívánnak biztosítani saját szolgáltatásukban, erről az adott szolgáltatás üzemeltetőjét írásban
előzetesen tájékoztatják. A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy ha adatbázis üzemeltetője egy adott
megoldás ellen indokolt kifogással él, az adott hozzáférést megszüntetik. Indokoltnak tekintjük azt a
kifogást, amely bizonyítja, hogy adott hozzáférés az üzemeltető érdekeit, szolgáltatásának
integritását súlyosan sérti.
5.7. A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy szolgáltatásuk felületeire csak olyan további
szolgáltatásokat integrálnak (navigációba való beillesztés, a tartalomstruktúrában való egyéb módon
történő, állandó jellegű megjelenítés), amelyek megfelelnek jelen Kódex előírásainak.
6. Archiválás
Mivel az internetes tartalomszolgáltatás a hagyományos nyomtatott és elektronikus sajtótól egyaránt
különbözik, a visszakereshetőség és számonkérhetőség feltételei speciálisan szabályozandók.
A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy minden általuk közölt szerkesztett tartalmat, és egyes
felhasználói tartalmakat a közléstől számított legalább 30 napig archiválnak, és indokolt esetben
hozzáférhetővé tesznek. Az archiválási kötelezettség kiterjed azokra a szerkesztett tartalmakra is,
amelyek önálló azonosíthatósággal (például külön URL-lel) nem rendelkeznek, illetve egy adott
formában csak rövid ideig hozzáférhetőek. A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy az internetes
közlés lehetőségeit nem használják ki arra, hogy esetleges hibáik, tévedéseik számonkérhetőségét
megakadályozzák. A tartalomszolgáltatók ugyanakkor fenntartják a jogot, hogy az egyes
anyagokban hibásan megjelent információkat, a felhasználókat félrevezető megfogalmazásokat
külön jelzés nélkül javítsák, szolgáltatásukban a legjobb tudomásuknak megfelelő információkat
tegyék hozzáférhetővé. Követelmény ugyanakkor, hogy ha egy súlyosan félrevezető, természetes
vagy jogi személyre nézve hátrányos megfogalmazás huzamosabb ideig elérhető volt a felhasználók
számára, a javított változat jelezze a módosítás tényét.
A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy a sajtó-helyreigazítás általános szabályait (akár önkéntes,
akár bíróság által előírt helyreigazításról van szó) az internetes tartalomszolgáltatás sajátos
feltételrendszerére alkalmazzák, és mindent elkövetnek, hogy a helyreigazítás az eredeti közlésnek
megfelelő módon és ideig megjelenítve érje el a felhasználókat.
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7. A korhatárhoz kötött tartalom kérdése; szükséges figyelmeztetések
A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy amennyiben szolgáltatásuk egésze vagy egy része
kiskorúakra káros lehet, erről a belépés előtt tájékoztatják a felhasználókat. Az ilyen tartalmakhoz
való hozzáférés előtt fel kell hívni a figyelmet a tartalom jellegére, és a felhasználónak aktívan meg
kell erősítenie, hogy átlépte a megadott korhatárt; az erre szolgáló felület nem tartalmazhat sem
képi, sem szöveges, sem egyéb részleteket magából a tartalomból.
A tartalomszolgáltatók vállalják, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a kis- és
fiatalkorúak számára nem megfelelő, illetve a felhasználók egy része számára súlyosan sértő vagy
sokkoló tartalmak kéretlenül ne kerüljenek a felhasználók elé. Mind a szerkesztett, mind a
felhasználói tartalom esetében követendő alapelv, hogy az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés előtt
a felhasználót figyelmeztetni kell.
A tartalomszolgáltatók vállalják továbbá, hogy szolgáltatásuk során könnyen hozzáférhetővé teszik
olyan szolgáltatások elérhetőségét, illetve igénybevételük módjára vonatkozó információkat,
amelyek révén a kiskorúak felügyeletét ellátó személy a kiskorú számára hozzáférhető oldalakat
előzetesen megszűrheti (ún. filterek). Ilyen filterek lehetnek – többek között – az alábbiak: Dolphin Knight – a Windows Live Családbiztonság szoftvere - AOL Parental Control - Cyber
Sentinel - Internet Sheriff - Net Nanny - Sentry Parental Controls – CyberPatrol - Safe Eyes - K9
Web Protection. Léteznek a szolgáltatók által kínált megoldások (Pl. AOL, Earthlink, Yahoo),
vannak vírusirtó és tűzfal szoftverekben szülői felügyeleti eszközök (Pl. Norton, Kerio), és vannak
operációs rendszerhez adott / ingyenesen letölthető eszközök (Vista, Mac OS X, Windows Live
OneCare). A videó-játékok piacán általánosságban elmondható, hogy az összes current-gen konzol
(PS3, Wii, X360) rendelkezik beépített szülői szűrő-eszközökkel. Némely operációs rendszereknél
(pl.:Vista) van arra lehetőség, hogy a játékokat a szülő az ESRB besorolás alapján engedélyezze
vagy tiltsa le. A fenti megoldásokon túlmenően a "Biztonságos Böngészés Program" szoftvere nem
tiltja le teljesen a gyerekeket az internetről, inkább sokrétű szűrési lehetőségeivel a szülők vagy
éppen tanárok által károsnak gondolt tartalmakat nem engedik a képernyőjükre.

8. Vegyes rendelkezések
Jelen Kódex rendelkezéseinek rendszeres felülvizsgálata és értékelésének mechanizmusa az
Egyesület Elnökségének hatáskörébe tartozik, az Elnökség által kijelölt szakértők esetleges
bevonásával. A felülvizsgálatnak és értékelésnek legalább évente kell megtörténnie.

1. számú Melléklet
A tartalomszolgáltatás etikai kódexe a szerkesztett tartalmakra vonatkozóan
A saját tartalom
A tartalomszolgáltató szolgáltatására vonatkoztatva (a szabad hozzáférésű és az exkluzív részben
egyaránt) saját tartalomnak tekintendő minden olyan információ, amely – a tartalomszolgáltató
szerkesztőségében jön létre és/vagy saját adatbázisából kerül a nyilvánosság elé, – tartalompartner
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hozza létre, és a tartalomszolgáltató szerkesztőségi rendszerén keresztül módosítva (szerkesztve)
vagy módosítás nélkül kerül a felhasználókhoz, – tartalompartner adatbázisából és/vagy szerveréről
kerül nyilvánosság elé, de a tartalomszolgáltató keretrendszerében kerül a felhasználók elé, – a
fenti folyamatok bármilyen vegyes működtetése során jön létre és/vagy módosul.
I. Lelkiismeretes tájékoztatás
A lelkiismeretes tájékoztatás követelménye azt jelenti, hogy a tartalomszolgáltatás során felmerülő
összes kérdésben a felhasználók, a nyilvánosság, a köz érdekeinek alapján születnek a hiteles
tájékoztatással kapcsolatos döntések.
1. Témaválasztás
A tartalomszolgáltató munkatársai a témaválasztás során aszerint döntenek, hogy egy téma milyen
mértékben tart számot a köz érdeklődésére, illetve milyen mértékű közérdek fűződik a téma
feldolgozásához. A közérdek ebben az esetben nem tesz különbséget a feldolgozandó témában
szereplő személyek vagy szervezetek szerint.
A közérdek annyit jelent, hogy minden fontos, szignifikáns információ nyilvánosságra kerüljön, ha
mégsem így történik, az csak szerkesztési szempontok miatt fordulhat elő, célja pedig csak az lehet,
hogy egy későbbi időpontban más információkkal kiegészítve, szakmailag megalapozottabban
lásson napvilágot.
Egy hír elkészítésének célja mindig csak az események bemutatása, és sohasem azok befolyásolása
lehet.
2. Pontosság
A tartalomszolgáltatónak mindig pontosnak kell lennie. Ennek érdekében a tartalomba kerülő
összes információt többszörösen ellenőrizni kell, ha szükséges, újabb források, szakértők
bevonásával. Az információk forrását minden esetben közölni kell a felhasználókkal azon esetek
kivételével, amikor az informátor névtelenségét kéri, és ez az ő védelmét szolgálja (lásd még a 6.
pont rendelkezéseit). A forrásmegjelölésnek tartalmaznia kell minden, az információt befolyásoló
lényeges tényezőt, egy információ ugyanis csak annak forrásával együtt értékelhető. A bemutatott
archív anyagokat világosan meg kell különböztetni az aktuálisaktól.
A pontosság érdekében minden egyes információforrást kritikával kell kezelni: az esetleges
tévedésre nem mentség, ha azt a tartalomszolgáltató valamely más médiumból vette át.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy az információk gyorsan elévülhetnek, ezért a korábban
ellenőrzött információkat újraközlés esetén újra ellenőrizni kell.
A leglelkiismeretesebb munka mellett is előfordulhat ugyanakkor, hogy téves információ kerül a
tartalomba: ilyenkor a hibát azonnal el kell ismerni és a lehető legvilágosabban ki kell javítani.
Helyreigazításkor nem helyes egyes személyekre vagy szervezetekre hárítani a hibát, ez csak akkor
megengedett, ha a tény maga is hírértékkel bír. Ellenkező esetben – ha a tévedés forrása
igazolhatóan nem a tartalomszolgáltató munkatársainak gondatlansága volt – a „rajtunk kívül álló
okokból” formulát kell alkalmazni.
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Helyreigazítást nemcsak akkor indokolt közölni, ha azt az ügyben érintett valamely szereplő kéri: a
tartalomszolgáltatónak akkor is tájékoztatnia kell a felhasználót a tévedésről és a valós tényekről, ha
arra egy kívülálló hívja fel a figyelmet, vagy maga ismerte fel tévedését.
3. Pártatlanság
A pártatlanság követelménye a lelkiismeretes tájékoztatás egyik alapköve. A tartalomszolgáltatónak
– kortól, nemtől, vallástól, fajtól, szexuális beállítottságtól vagy a társadalomban elfoglalt pozíciótól
függetlenül – a közt és a nyilvánosságot mint egészet, és sohasem annak egy részét kell szolgálnia.
Módot kell találni rá, hogy a társadalom sokszínűsége a tartalomban is érzékelhető legyen. Arra kell
törekedni, hogy minden esemény és vélemény a jelentőségének megfelelő súllyal és terjedelemben
kerüljön feldolgozásra.
A tartalomszolgáltató tartalmaiban a különböző véleményeknek mindig a jelentőségüknek
megfelelő súllyal kell helyet kapniuk. Elengedhetetlenül helyet kell kapnia nézetei kifejtésére
annak, akire vonatkozóan valamilyen információt vagy véleményt szándékozik a tartalomkészítő
publikálni.
Amennyiben a tartalomkészítő próbálkozása ellenére, rajta kívül álló okokból nem sikerül
megjeleníteni a tartalomban valamilyen fontos szempontot (például a megkeresett személy nem
hajlandó nyilatkozni, elfogadhatatlan feltételeket szab vagy nem sikerül kapcsolatba lépni vele),
vagy hasonló okokból nem tud megszólalási lehetőséget biztosítani a tartalomban megtámadott
közszereplőnek, úgy ezt a tartalomban egyértelműen és világosan jelezni kell.
4. Jóízlés
A tartalomszolgáltató szerkesztett tartalmának teljes egészében tartania kell magát a jóízlés
követelményeihez, ugyanakkor ki kell zárnia azt a veszélyt, hogy nem mutatja be a várhatóan
közfelháborodást keltő eseményeket és véleményeket. A tartalomszolgáltató feladata, hogy a
közvéleményt felháborító eseményeket és véleményeket is ízlésesen tálalja: különbséget lehet és
kell tenni a tudósítás témája és feldolgozásának módja között. A tartalomkészítők felelőssége, hogy
ez a különbség a felhasználók számára is minden esetben világos legyen. Ennek érdekében különös
figyelemmel kell lenniük arra a tartalomkörnyezetre, amelyben az adott tudósítás megjelenik.
A tartalomszolgáltató szigorúan elkerüli, hogy felhasználóit öncélú szöveges, képi vagy hangos
eszközökkel sokkolja. Kerülni kell az explicit módon erőszakos vagy erotikus jelenetek
bemutatását, a vulgáris kifejezések öncélú használatát minden tartalomtípusban. Amennyiben egy
adott információ/szolgáltatás közvetítése megoldhatatlan ilyen tartalmak közlése nélkül,
közvetlenül adott tartalom előtt fel kell hívni a felhasználók figyelmét az elkövetkezőkre, világossá
kell tenni, hogy mire számíthat a felhasználó, aki továbbkattint.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fiatal vagy bármilyen más okból érzékeny felhasználók
számára nem csupán a könnyen felismerhetően durva vagy szexuális jellegű tartalomrészletek
lehetnek kellemetlenek, sokkolóak, hanem olyanok is, amelyek ezeknél nehezebben
kategorizálhatóak. Ennek megfelelően a fenti szabályok vonatkoznak az emberek vagy
embercsoportok számára megalázó, az extrém félelemérzetet kiváltó tartalmakra, és így tovább. A
cél ebben az esetben sem az, hogy a tartalomszolgáltató a való világot hamisan mutassa be, hanem
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az, hogy felhasználóit minden esetben tájékoztassa arról, ha bármilyen tekintetben szélsőséges
élményekre kell felkészülniük.
A fentiek szellemében a hírtartalomban is szigorúan kerülni kell az erőszakos, véres események
öncélú bemutatását. Amennyiben ezeknek a tartalomba illesztése indokolt, mert a történtek léptéke,
tartalma és jelentősége egyébként nem közvetíthető, a tartalomvezetőnek ugyancsak előzetesen fel
kell hívnia erre a felhasználók figyelmét.
A tartalomszolgáltató minden tartalomkészítőjének kötelessége, hogy ezeket a szempontokat a
tartalom összeállításakor mérlegelje: a döntéseket körültekintően, minden szempontot figyelembe
véve kell meghozni. Minden tartalomkészítőnek joga és kötelessége, hogy egy-egy döntés előtt
munkatársaival, szerkesztőjével, főszerkesztőjével részletes konzultációt folytasson adott
problémáról.
A tartalomszolgáltató tartalomkészítői mind a képernyőn, mind azon kívül személyesen is tartják
magukat a társadalmilag elfogadott kommunikációs szabályokhoz. Mindazokkal a személyekkel,
akikkel a tartalomkészítés során kapcsolatba kerülnek, udvariasan és tisztelettel kommunikálnak –
függetlenül attól, hogy milyen az illető társadalmi pozíciója, illetve milyen minőségben szerepel a
tartalomban.
Minden olyan esetben, amikor az újságíró jelen etikai kódex szabályai szerint járt el, de ennek
ellenére támadás éri, a tartalomszolgáltató és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
valamennyi rendelkezésére álló eszközzel megvédi őt.
A tartalomszolgáltató munkatársai kerülik a durva, vulgáris kifejezések öncélú használatát, tartják
magukat a magyar nyelv kiejtési, grammatikai és stiláris szabályaihoz, a közérthetőség igényeihez
és tartózkodnak a túlzottan hatásvadász vagy sértő fordulatoktól, természetesen azon esetek
kivételével, amikor az ezen szabályoktól való eltérést stíluselemként alkalmazzák.
5. Közérthetőség
A tartalomkészítés céljai szempontjából alapvető fontosságú, hogy minél több információ minél
több emberhez jusson el. Ezért rendkívül fontos, hogy a tartalomszolgáltató tartalmai közérthetőek
legyenek: ne csak technikailag legyenek sok ember számára elérhetők, hanem nyelvileg, képileg és
intellektuálisan is az emberek legszélesebb rétege számára legyenek érthetők és követhetők. E cél
eléréséhez több szempontra is figyelemmel kell lenni.
Nem célszerű olyan kifejezéseket, nyelvi fordulatokat használni, amelyek jelentése
valószínűsíthetően nem világos az adott tartalom felhasználóinak egy része számára. Ezért kerülni
kell az adott közönség által be nem vett idegen szavak és kifejezések használatát és a nem
egyértelmű, utalásszerű fordulatokat.
A tartalomszolgáltató és hírtartalmai számára rendkívül fontos, hogy a felhasználók érdeklődjenek a
hírek iránt. Ezt az érdeklődésük azonban csak akkor tartható fenn, ha a tartalomszolgáltató mindent
elkövet annak érdekében, hogy a felhasználók megértsék az információkat.
6. Az információszerzés szabályai
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Az információszerzés körülményeiben sem léphetnek át a tartalomszolgáltató munkatársai bizonyos
etikai szabályokat. Közszereplők morális vétségek miatt csupán akkor vonhatóak felelősségre, ha a
morális szabályokat a felelősségre vonandó személyről vagy szervezetről való információgyűjtés
során a tartalomszolgáltató munkatársa nem szegte meg.

Ezért tilos információt olyan módon szerezni, hogy a tartalomkészítő az információforrást
megtéveszti. Az információforrás nem vezethető félre az információgyűjtés célja, a publikáció
médiuma és várható nagyjábóli időpontja kérdéseiben (feltéve, hogy igényli ezeket az
információkat). Ezen tilalom alól kivételt képez azonban az az eset, amikor a megtévesztő módon
megszerzett információk közzététele előtt a tartalomkészítő megszerzi a megtévesztett személy,
szervezet hozzájárulását a nyilvánosságra hozatalhoz. Szintén kivételt képez e szabály alól az az
eset, amikor a közléshez különösen jelentős közérdek fűződik.
Tilos a neve elhallgatását kérő információforrást felfedni. Egy újságíró életében előfordulhatnak
esetek, amikor akár informálisan (más források, politikusok, kollégák, privát ismerősök), akár
formálisan (rendőrség, ügyészség, bíróság részéről) nagy nyomás nehezedik rá, hogy felfedje
informátorát. Ezt azonban semmilyen körülmények között nem teheti meg. Közölnie kell viszont
informátora nevét szerkesztőjével vagy egyéb közvetlen felettesével. Rajta kívül a
tartalomszolgáltatónál sem köteles senkinek elárulni az információ forrását, sőt, kívánatos, hogy azt
minél kevesebben tudják, hiszen így kevesebb emberre nehezedhet nyomás, hogy fedje fel az
informátort. Amennyiben hivatalos szerv követeli, hogy fedje fel az informátort, előfordulhat, hogy
az újságíró az igazságszolgáltatással is összeütközésbe kerül, sőt, büntetés is fenyegetheti mind őt,
mind a tartalomszolgáltatót. A tartalomszolgáltató azonban ilyen esetekben ki fog állni munkatársai
mellett. Érdemes mindazonáltal megkeresni az információforrást és engedélyét kérni, hogy
felfedjük kilétét).
Információt pénzért vagy más előnyért, illetve ezek ígéretéért vásárolni csupán különösen indokolt
esetben lehetséges. Választott tisztségviselőkre, illetve közalkalmazottakra, vagy bármilyen,
fizetését közpénzből kapó személyre ez fokozottan igaz; egyéb esetekben mérlegelés kérdése lehet;
Tilos továbbá információt, dokumentumot lopni, eltulajdonítani, és tilos engedély nélkül
magánterületre behatolni.
Amennyiben a megszerzendő információról alapos okkal feltételezhető, hogy valamilyen, a
megszerzésekor elkövetett vétségnél nagyobb, a közérdeket különösen sértő vétségre derít fényt vagy
nyilvánosságra kerüléséhez jelentős társadalmi érdek fűződik, és más módon vélhetően nem
szerezhető meg, úgy annak megszerzése kivételesen megengedhető a törvényes keretek között. Hogy
ez az eset fennáll-e, azt a tartalomszolgáltató felelős vezetője jogosult eldönteni, az ő kötelessége az
összes körülményt figyelembe véve megalapozott, a kódex szelleme szerinti döntést hozni.
Amennyiben a megszerzett információ nem igazolja az előzetes feltevést, úgy azt nem szabad
felhasználni.
Léteznek azonban olyan helyzetek, amikor az újságírónak nincs módja szerkesztője útmutatását
kérni, mert gyorsan kell cselekednie. Ilyenkor neki kell mérlegelnie a fenti szempontokat.
Amennyiben jelen Kódex szellemének megfelelően jár el, bármilyen támadások is érjék, a
tartalomszolgáltató támogatni fogja és a megfelelő jogi és társadalmi védelemben részesíti.
7. Az információforrás megjelölésének szabályai
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Ha az információforrás személy vagy szervezet – amennyiben az információforrás korlátozás nélkül
megnevezhető, úgy ezt meg kell tenni, közölni kell rangját és a szervezet nevét, melyet képvisel. A
szervezetek jelölésére nem használhatók rövidítések – kivéve néhány már szóértékű rövidítést:
ENSZ, NATO, a parlamenti pártok nevei. Ha az információforrás nem nevezhető meg, körülírt
forrásmegjelölést kell alkalmazni, amelynek ki kell terjednie – az ésszerű terjedelem határain belül
– minden olyan körülményre, amely lényegesen befolyásolja az információ milyenségét: a forrás
információ-hozzáféréséi szintjét, az információ tárgyához való viszonyát, kommunikációs
tulajdonságait. Mindig ügyelni kell azonban arra, hogy a körülírás ne tegye egyértelműen
felismerhetővé a neve elhallgatását kérő forrást.
Ha az információforrás más sajtóorgánum, úgy minden esetben pontosan meg kell jelölni az
információ forrását. Tilosak az olyan forrásmegjelölések, mint „egy napilap”, vagy „egy
tévéműsor”, még akkor is, ha a tartalomszolgáltató legközvetlenebb versenytársáról van szó.
II. Összeférhetetlenség
Ahhoz, hogy egy újságíró elfogulatlanul és pártatlanul legyen képes dolgozni, távol kell tartania
magát olyan témáktól, amelyekhez valamilyen, a szakmainál közelebbi kapcsolat fűzi. Az
összeférhetetlenségi korlátozások nem lehetnek képesek normatívan szabályozni az összes
lehetséges összeférhetetlen helyzetet, ezért a tartalomszolgáltató munkatársai számára kötelező,
hogy ne csak a kódexben kimondottan említett összeférhetetlen helyzetektől tartsák távol magukat,
de az itt nem szabályozott, de gyaníthatóan összeférhetetlen helyzetekben is a kódex szelleme
szerint járjanak el. Ha a legapróbb esélye felmerül, hogy valamilyen összeférhetetlenség áll fenn,
vagy csak úgy érzik, hogy egy kérdésről nehezükre esik pártatlanul, elfogulatlanul tudósítani, a
tartalomszolgáltató munkatársai konzultáljanak szerkesztőjükkel vagy egyéb közvetlen
felettesükkel.
A tartalomszolgáltató munkatársai minden, e fejezetben felsorolt típusú kötődésükről kötelesek
beszámolni közvetlen felettesüknek, aki viszont köteles a kapott információt bizalmasan kezelni.
1. Rokoni kapcsolatok
A tartalomszolgáltató tartalomkészítőinek kerülniük kell azt, hogy olyan témán dolgozzanak – vagy
segítséget nyújthassanak olyan témán dolgozóknak – amelyben ők maguk, vagy valamely rokonuk
közvetlenül érdekelt. Tilos, hogy a munkatársak ilyen témáról tudósítást készítsenek, szerkesztők
pedig ilyen tudósításokat szerkesszenek. Rokoni kapcsolaton az újságíró és a vele egy háztartásban
élők első- és másodfokú rokoni kapcsolatait értjük.
2. Politikai kapcsolatok
A tartalomszolgáltató munkatársai kötelesek beszámolni közvetlen felettesüknek:
- bármilyen társadalmi szervezetben fennálló tagságról, betöltött funkcióról,
- bármilyen politikai pártban betöltött tagságról, funkcióról,
- bármilyen olyan csoportosulásban vállalt szerepről, mely a tartalomkészítéssel kapcsolatos munkát
érintheti, befolyásolhatja.
3. Üzleti kapcsolatok
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A tartalomszolgáltató munkatársai kötelesek beszámolni közvetlen felettesüknek:
− arról, ha állandó vagy alkalmi szerződéses viszonyban állnak olyan cégekkel, gazdasági
érdekeltségekkel, melyeknek tevékenységi köre érintkezik a tartalomszolgáltatónál végzett
munkájukkal;
− - arról, ha állandó vagy alkalmi munkakapcsolatban állnak olyan cégekkel, amelyek
közvetlenül vagy közvetve állami tulajdonban vannak vagy állami költségvetési juttatásban
részesülnek.
A tartalomszolgáltató munkatársai sem ellenszolgáltatás fejében, sem ajándék formájában nem
fogadhatnak el sem pénzt, sem értéktárgyat, sem személyes előnyre váltható információt olyan
szervezettől, cégtől vagy személytől, amelyről bármilyen formában tudósítaniuk kell, kellett vagy
kellhet a jövőben.
A tartalomszolgáltató munkatársai – amennyiben az illetékes munkahelyi vezetővel szándékukat
egyeztetik – tanárként, előadóként közreműködhetnek az újságíróképzés különböző formáiban.
4. Üzleti érdekeltségek
A tartalomszolgáltató munkatársai munkájuk során nem foglalkozhatnak olyan témával, céggel,
melynek – akár áttételesen vagy kereszttulajdonlás útján – ők, vagy az összeférhetetlenségi körükbe
tartozó személyek tulajdonosai vagy más módon haszonélvezői, ideértve a részvénytulajdonlás azon
eseteit is, amikor az adott cég tekintetében jelentős értékű részvénypakettel rendelkeznek. Ugyanez
vonatkozik az ilyen cégek piaci versenytársaira is. A tartalomszolgáltató természetesen tiszteletben
tartja munkatársainak tulajdonhoz való jogát, ugyanakkor saját hitelességük megőrzése érdekében
javasolja nekik, hogy üzleti érdekeltségeikről számoljanak be munkahelyi elöljárójuknak, illetve a
tulajdonlás tényét jelezzék a nyilvánosságra kerülő anyagban.
A tartalomszolgáltató munkatársai sem aktívan, sem passzívan nem használhatják fel munkakörüket
arra, hogy üzleti érdekeltségeiket előnyhöz juttassák. A munkájuk során birtokukba jutott
információkat bizalmasan kezelik.
Amennyiben a tartalomszolgáltató munkatársa olyan témát dolgoz fel, amelyben a
tartalomszolgáltatás nyilvánosságra hozataláért felelős kiadóvállalat vagy annak jelentős befolyással
rendelkező tulajdonosa közvetlenül érintett, úgy az érintettséget az elkészült írásos vagy
audiovizuális anyagban – célszerűen az elején vagy a végén, esetleg a tudósításnak az érintettre
vonatkoztatható részén - egyértelműen jelezni kell.
III. Kereskedelmi kapcsolatok
Reklámnak tekintünk minden olyan szöveges/képi/hangos információt, amely az információ
befogadóját egy adott cég, cégcsoport, márka stb. termékeinek, szolgáltatásainak fogyasztására
ösztönzi direkt vagy indirekt módon.
Hirdetésnek tekintjük ezen belül azokat a tartalmakat, amelyek a saját tartalomtól jellemzően
elkülönítetten, önálló vizuális és stiláris arculattal jelennek meg.
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Szponzorált tartalomnak tekintjük ezen belül mindazokat az információkat, amelyek ezt a célt a
saját tartalmak struktúrájába illesztve, a szerkesztőség szűkebb vagy szélesebb együttműködésével
kívánják megvalósítani.
A tartalomszolgáltató szerkesztése során minden esetben el kell érni, hogy a felhasználók számára a
lehető legvilágosabb legyen, ha reklámnak minősülő tartalmakkal találkoznak a szolgáltatáson
belül.
1. A reklám elválasztása a tartalom többi részétől
A tartalomszolgáltatásban minden esetben a legvilágosabb módon kell elválasztani egymástól a
fizetett és nem fizetett tartalmakat. Szigorú követelmény, hogy az úgynevezett bújtatott reklámnak
még a gyanúja se merülhessen fel a tartalommal kapcsolatban: cégek és/vagy termékek említésére
csak akkor kerülhet sor, ha az információ valóban jelentőséggel bír. Ezért a legindokoltabb
esetektől eltekintve nem csupán a hír-, hanem a szolgáltató és más jellegű tartalmakban is
tartózkodni kell a termékbemutatók, céges sajtótájékoztatók, közlemények ismertetésétől: a
különböző cégek és termékek ezekben a tartalmakban is – a pártatlanság követelményeinek
megfelelően – elsősorban piaci versenytársaikkal együtt, azokkal összehasonlítva jelennek meg.
2. A tartalomkészítők reklámszervező tevékenysége
A tartalomkészítésben részt vevő munkatársak nem vállalkozhatnak arra, hogy valamely politikai
vagy gazdasági érdekeltséget a tartalomszolgáltató bármely tartalmában népszerűsítsenek,
megsértve a lelkiismeretes tájékoztatás követelményeit. Ha egy tartalomkészítő akár
tartalomkészítés közben, akár azon kívül ilyen igénnyel találkozik, az őt megkereső személyt
felkéri, hogy forduljon a cég reklámmal foglalkozó illetékeséhez. A tartalomkészítőnek ilyen
esetekben gondoskodnia kell arról, hogy a másik félnek ne lehessen az a benyomása, hogy a
személyes kapcsolat következtében bármilyen előnyhöz juthat.
3. Partnerek szponzorált tartalmai
A tartalomszolgáltató szerkesztősége mindent elkövet, hogy a partnereitől érkező tartalmak
megjelenítésekor is érvényesítse saját irányvonalait. Amennyiben fizetett tartalomról van szó, de a
partner nem járul hozzá ennek egyértelmű jelzéséhez, az adott tartalom közlésétől el kell tekinteni.
4. Szponzorált eseményekről való tudósítás
Ha a tartalomszolgáltató olyan szponzorált eseményről tudósít vagy közvetít, amelynek
szponzorával nincsen a fenti szabályok szellemében megkötött saját megállapodása, az illetékes
szerkesztők felelőssége arról dönteni, hogy a tartalomban feltüntetik-e – és ha igen, milyen módon –
a szponzort. Ilyen esetekben tekintetbe kell venni az esemény jellegét, és törekedni kell arra, hogy a
szponzor ne jusson aránytalan előnyhöz versenytársaival szemben. Minden esetben világossá kell
tenni, hogy a szponzor az eseményt, nem pedig a tudósítást támogatta.
5. Jótékony akciók, felhívások
A tartalomszolgáltató esetenként támogathat – információszolgáltatással, reklámhellyel –
különböző jótékony célú akciókat, rendezvényeket. A szerkesztők kötelessége, hogy az egyes
jótékony akciók célját, hátterét, megbízhatóságát vizsgálják, s ezek alapján döntsenek az esetleges
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támogatásról: mindenképpen el kell kerülni, hogy a tartalomszolgáltató összekapcsolódjék rosszul
szervezett, pénzügyileg vagy más tekintetben kifogásolható akciókkal. Törekedni kell arra, hogy
egyetlen jótékony szervezet, kezdeményezés se élvezzen aránytalan előnyöket a hasonló fontosságú
és léptékű akciókkal szemben.
Rendkívül lényeges, hogy a jótékony akciókról való tudósítások elkülönüljenek azoktól a
tartalomrészektől, amelyekkel a tartalomszolgáltató támogatja ezeket. A felhasználók számára
mindenkor világossá kell tenni, ha a tartalomszolgáltató érett megfontolás alapján ingyenes
szolgáltatással segít egy-egy jótékony kezdeményezést.
A tartalomszolgáltató feladatának tekinti, hogy helyt adjon a szélesebb vagy szűkebb közérdeket
szolgáló különféle rövid felhívásoknak, információknak Ilyenkor is a szerkesztők kötelessége
mindent elkövetni annak érdekében, hogy meggyőződjenek az információ valóságtartalmáról, és
mérlegeljék annak fontosságát. Ezekben az esetekben ugyancsak világossá kell tenni, hogy a
felhívás nem a rendes tartalomfolyam része.
6. A reklámok megjelenítése
A reklámokat minden esetben a tartalomszolgáltató saját tartalmaitól jól megkülönböztethetően kell
elhelyezni az oldalakon.
A hirdetéseket az oldalak előre meghatározott helyein, az online médiában kialakult mindenkori
szokásoknak megfelelően kell megjeleníteni (bannerek). A tartalomszolgáltatók ugyanakkor
támogatják új reklámtermékek kialakítását, azok bevezetését, azonban ezekre is a fenti
szabályoknak kell vonatkozniuk.
Amennyiben bármely hirdetés esetében felmerül annak a lehetősége, hogy a felhasználó
összetévesztheti a saját tartalommal, a hirdetés alatt vagy fölött a „Fizetett, támogatott
hirdetés/tartalom” feliratot kell elhelyezni.
A szponzorált tartalmakat a felhasználó számára egyértelműen, világosan, előre kell elkülöníteni a
saját tartalmaktól. Amennyiben egy rovat menüjében saját és szponzorált tartalmakhoz vezető
pontok egyaránt találhatóak, a szponzorált tartalmakhoz vezető pontokat a többitől vizuálisan
elkülönítve, „Támogatóink” vagy ehhez hasonló felirattal bevezetve kell közölni. Amennyiben egy
adott oldalon találhatóak saját és szponzorált tartalmak vegyesen, a szponzorált tartalmakat
hasonlóan kell elkülöníteni.
A tartalomszolgáltató felelős vezetőinek kötelessége, hogy az általuk megkötött
reklámszerződésekben a megrendelők számára világosan fogalmazzák meg, és teljes körűen
érvényesítsék a fenti szabályokat.
IV. Kapcsolat a közszereplőkkel
1. A közszereplő
A tartalomszolgáltató közszereplőnek tekint
- minden választott tisztséget betöltő személyt,- minden közhivatalt ellátó személyt,
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- minden, munkáját a nyilvánosság előtt végző személyt (színészek, zenészek, sportolók, művészek
stb.),
- minden, bármilyen mértékben közvetett vagy közvetlen állami tulajdonban, illetve erőfölényes
helyzetben lévő, avagy közbeszerzésben érdekelt cég tisztségviselőit,
- mindenkit, aki munkája vagy valamilyen társadalmi tevékenysége révén tarthat számot a
közérdeklődésre.
2. A közszereplőkkel való kapcsolattartás szabályai
A tartalomszolgáltató munkatársai:
- nem nyújthatnak vagy ígérhetnek publicitást közszereplőnek információ fejében;
- nem részesíthetnek senkit újságírói szempontból különleges bánásmódban vagy nem ígérhetnek
ilyesmit közszereplőnek információ fejében;
- nem élhetnek vissza a nyilvánosság hatalmával olyan módon, hogy valakiből információt más
információk elhallgatásának ígéretével kényszerítenek ki;
- nem kényszeríthetnek ki információt senkiből olyan módon, hogy azzal fenyegetőznek, hogy
ellenkező esetben az illetőt rossz színben tüntetik fel, vagy akár csak érzékeltetik vagy utalnak arra,
hogy erre lehetőségük lenne;
- nem élhetnek vissza bizalmas információval: szerkesztőjükön vagy közvetlen felettesükön kívül
senkinek sem árulhatják el a háttér-információ forrását, nem is utalhatnak arra, sem anyaggyűjtés,
sem a feldolgozás során, sem azt követően;
- nem adhatnak információért cserébe bizalmas információt;
- nem fogadhatnak el sem anyagi, sem egyéb természetű előnyt közszereplőtől, indokolt
reprezentációs költségeiket (munkaebéd vagy -vacsora, munkasör, stb.) a tartalomszolgáltatónak
kell fedeznie;
- kötelesek minden közszereplővel a társadalmi érintkezési normáknak megfelelve, udvariasan
kommunikálni, tevékenységükkel kapcsolatos esetleges véleményüket nem érzékeltethetik velük;
- nem szolgáltathatnak közszereplőnek információt semmilyen, a tartalomszolgáltató munkatársai
által folytatott tevékenységről, a cég üzletpolitikájáról, a tartalomszolgáltató munkatársainak
fizetéséről stb.
3. Kapcsolat más médiumok képviselőivel
A közszereplők különleges csoportját jelentik az újságírók. A tartalomszolgáltató munkatársai más
médiumok képviselőivel a kollegialitás szellemében, ám a cég érdekeit és az etikai kódex előírásait
a legmesszebb menőkig szem előtt tartva érintkeznek. Ennek megfelelően az információk bizalmas
kezelésére vonatkozó összes előírás vonatkozik a más cégek újságíróival való kapcsolatokra: az
informátorok személyének titokban tartása, az információkkal való visszaélés tilalma. A
tartalomszolgáltató munkatársai bizalmasan kezelik a cég tevékenységére, gazdasági viszonyaira,
terveire, belső életére vonatkozó információkat, hiszen ezek birtokába kerülve a piaci versenytársak
előnybe kerülhetnének vele szemben. A tartalomszolgáltató munkatársai mindent elkövetnek, hogy
a piaci versenyben megelőzzék versenytársaikat, tartózkodnak azonban az előnyszerzés etikátlan
formáitól: a fentieknek megfelelően ennek érdekében sem élnek vissza a rendelkezésükre álló
információkkal.
V. A közszféra és a magánszféra elválasztása
1. A személyiségi jogok védelme
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A tartalomszolgáltató kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a tartalmaiban bármilyen minőségben
szereplő személyek emberi, személyiségi és állampolgári jogai ne sérüljenek. A szereplők külön
kérése nélkül gondoskodik arról, hogy személyes adataik, magánéletük részletei ne kerüljenek sem
a tartalomban, sem más módon a nyilvánosság elé, amennyiben ez bármilyen módon hátrányosan
érintheti őket.
A képmáshoz és a saját hanghoz való jog a személyiségi jogok elidegeníthetetlen része. A
tartalomszolgáltató ezért törekszik arra, hogy a tartalmaiban felismerhetően megjelenő vagy
hallható
személyek
mindegyikével
kapcsolatban
személyenként
érvényesítse
az
információszerzésre vonatkozó szabályokat. Tömegmegmozdulásokra, sporteseményekre – és
minden olyan eseményre, amelyeken a megjelenéssel az ésszerűség szerint együtt jár a lehetőség,
hogy az embert lefényképezik vagy lefilmezik – ez nem vonatkozik. A szerkesztők feladata, hogy
folyamatosan figyelemmel legyenek erre a szempontra.
A szerkesztők feladata minden egyes esetben az is, hogy illetékes vezetőikkel és adott szereplővel
konzultálva eldöntsék, a személyiségi jogok védelme milyen konkrét formában valósuljon meg.
Általános szabály, hogy személyiségi jogok körébe tartozó adatokat csak akkor indokolt közölni, ha
azok a tartalom szempontjából valóban lényegesek – ezt még akkor is tartani kell, ha a szereplő
esetleg hozzájárul a szélesebb körű közléshez.
A tartalomszolgáltató a fentiekből következően szigorúan tartja magát az ártatlanság vélelmének
elvéhez: bűncselekmények gyanúsítottjait a jogerős bírósági ítéletig akkor is csak legfeljebb
vezetéknevük kezdőbetűjével és keresztnevükkel jelöli, ha más médiumban már napvilágot látott a
teljes név; általában e helyett is elegendő a név nélküli említés („egy harmincöt éves budapesti
férfi”). Kis- vagy fiatalkorú bűnelkövetők esetében a teljes név említése az ítélet után is kerülendő.
A tartalomszolgáltató a személyiségi jogok védelmét nem csupán magyar állampolgárok és élő
személyek esetében tartja feladatának. Érvényesíteni kell a kegyelet szempontjait, tekintettel kell
lenni a gyászolók érzékenységére. A távoli események érintettjeit ugyanúgy kell kezelni, mint a
magyarokat. Különös figyelemmel kell eljárni minden olyan esetben, amelyben az érintett szereplő
valamiért nincsen abban a helyzetben, hogy saját érdekeit teljes mértékben képviselje (kiskorúak,
büntetés-végrehajtási intézetek lakói, értelmi fogyatékosok, Magyarországon tartózkodó külföldiek
stb.).
A tartalomkészítőknek szigorúan kerülniük kell az egyes személyeket, embercsoportokat sértő vagy
más módon szélsőséges megnyilatkozásokat. Indokolt esetben ugyanakkor helyt adhatnak
közszereplők ilyen jellegű véleményének: ekkor világosan jelezni kell, hogy az elhangzott
véleménnyel a tartalomszolgáltató nem azonosul, s azt saját alapelveivel összeegyeztethetetlennek
tartja. A szerkesztők feladata minden adott esetben eldönteni, hogy mi a jelzés legmegfelelőbb
módja.
Elengedhetetlen követelmény, hogy a tartalomszolgáltató munkatársai ne csak a tartalomkészítés
során, hanem a nap huszonnégy órájában tartsák magukat a jogvédelem előírásaihoz. Ennek
megfelelően tilos a tartalomkészítés során vagy annak melléktermékeként bárkiről birtokukba jutott
információkat bármilyen módon felhasználniuk vagy továbbadniuk.
2. A nyilvánosság jogainak védelme
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A tartalomszolgáltató a sajtó- és véleménynyilvánítási szabadság alapelvének tekinti, hogy a
közszereplőket a személyiségi jogok védelmének szűkebb, de jól meghatározott köre illeti meg,
mint a közszférában nem szereplő állampolgárokat. A közszereplőkre is vonatkozik tehát a
magánélet szigorú tiszteletben tartásának joga, ugyanakkor indokolt magánéletük, rokoni
kapcsolataik egyes részleteinek nyilvános feltárása, ha a cél éppen a magán- és a közszféra
összefonódásának bemutatása. Indokolt lehet bizonyos esetekben a magánszférában elhangzott
kijelentéseik idézése, vagy akár családi életükről, egészségi állapotukról vagy egyéb a
magánszférába tartozó tényekről szóló információk feltárása. Alapelv azonban, hogy az
információgyűjtés és a publikálás célja csak az illető közéleti szerepével lehet kapcsolatos, és
sohasem lehet a téma maga a magánélet. A szerkesztők feladata megállapítani, hogy mikor és
milyen mélységben szükséges behatolni egy-egy közszereplő magánéletébe.
Ha közszereplőt vádolnak bűncselekménnyel, az ártatlanság vélelme ugyanúgy megilleti, mint bárki
mást, ugyanakkor az esetek túlnyomó többségében indokolt és szükséges neve és funkciója közlése
– éppen ezért más módon, de mindenképpen hangsúlyozni kell, ha ügyében jogerős ítélet még nem
született.
2. számú melléklet
Adatvédelmi nyilatkozat
A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28.
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az „Online Privacy Alliance”
ajánlásait, valamint adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásokat.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet
nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait,
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása
során (adatvédelem).
II. Fogalommeghatározások: a jelen közlemény alkalmazása során:
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha
őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani
lehet;
különleges adat:
- a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra,
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- az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek és ahhoz kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás
helyétől;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg.
adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges;
automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai
műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
III. Adatok minősége, a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad
felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem
terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás
céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
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f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más
meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve,
ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos
személyes adatokra is,
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
IV. Az Adatalanyt védő további garanciák:
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
a) tudomást szerezzen személyes adatai állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt
kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy
automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról a számára
érthető formában tájékoztassák;

c) ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és
leggyorsabban megvalósítható módon, ide nem értve a jogszabályban elrendelt adatkezelést;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési,
helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást
ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az
érintett, jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben adatkezelő felel
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett
megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a
nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az
érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy
a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Niylvánosságra hozatal
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céljából átadott adatnak tekintendő a személyes weboldalakon (blogokon) elhelyezett személyes
adat.
Adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása:
Adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az
érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká
és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell
tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz
üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján
történik.
V. Adatvédelmi irányelvek:
A tartalomszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele,
rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben
tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan
esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelező, a
tartalomszolgáltató felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező
adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet
tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve
feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a
már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással kapott adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a tartalomszolgáltató az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a felhasználót tájékoztatni, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
A tartalomszolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített
korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint,
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elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A tartalomszolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen
szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást
megtagadja.
A tartalomszolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan 3. személyt, akiknek adatokat jogszerűen esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Minden olyan esetben, amikor a tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatás célzottan kiskorúak
igénybevételére irányul, illetőleg olyan esetekben, amikor a tartalomszolgáltató számára, a
felhasználótól szolgáltatott adatokból egyértelművé válik, hogy a felhasználó kiskorú, a
tartalomszolgáltató kötelezi magát, hogy a szolgáltatás igénybevételét – amennyiben ez technikailag
lehetséges - kizárólag előzetes szülői (törvényes képviselői) hozzájárulástól teszi lehetővé, és ilyen
esetekben a hozzájárulás hiánya esetén lehetetlenné teszi a szolgáltatás igénybevételét.
Mindezen keretek között a tartalomszolgáltatók által közzétett adatvédelmi irányelv tartalmazza az
alábbiakat:
1. az adatkezelő neve, székhelye, elérhetősége
2. az adatfeldolgozó neve, székhelye, elérhetősége
3. A szervereink által automatikusan naplózott információk. Szervereink automatikusan
regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram
típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott
(aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük
javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat a felhasználók által megadott egyéb
adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A naplófájlokban tárolódó adatokat az
adatkezelő .... napig tárolja, ezt követően törli az adatokat. A regisztráció során megadott adatokat
a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 1
munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben a következő címre kell eljuttatni: ….........
4. Cookie-k. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el
felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését
szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a
szolgáltatások igénybevételének nem lehet akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a tartalomszolgáltató
előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.
5. Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok. Egyes szolgáltatásaink
igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során
keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz
illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy
statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk.
Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.
Egyes információkat összesített és feldolgozott formában, anonimizált módon egyes partnereink
rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének
megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában,
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anonimizáltan nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről
tájékoztassuk az érdeklődőket.
4. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas
adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük
igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől
eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben
szolgáltatáskínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes ritka esetekben tájékoztató anyagokat
küldünk felhasználóinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk
arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást
igénybe kívánja venni és a felhasználó hozzájárulása esetén rendelkezésére bocsátjuk a
szolgáltatást. Amennyiben a felhasználó nem ad kifejezett hozzájárulást más szolgáltatások számára
való biztosítására, úgy csak és kizárólag azokat szabad számára nyújtani, amelyekre a hozzájárulása
kiterjed, és csak addig, amíg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
A tartalomszolgáltató szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem
kapcsolja össze az általa esetleg internetszolgáltatóként is kezelt személyes adatokkal, sem egyéb
adatbázisával.
5. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok (pl.: lakcím). A felhasználók fizikai elérésére
alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné
teszi (például elektronikus áruház). Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott
célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére
semmilyen körülmények között nem adjuk át.
6. Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános
kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi
igénybe. A különböző hozzászólások szerzői jogai az adott felhasználót illetik, ugyanakkor a
tartalomszolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A
hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve
terjeszthetők, és kizárólag a tartalomszolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő
hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1959. évi
IV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók
egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük,
azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
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Adatbiztonsági intézkedések: Az adatok a ..................... szervertermében telepített, …. órás
őrzéssel védett, saját/….., dedikált szerveren tároljuk.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a ... címre kell eljuttatni, amire ....
munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az
adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
Jogérvényesítési lehetőségek:
Az adatkezelő a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az
Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is.
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a ..... e-mailcímen
7. Linkek. Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más
szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a
tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget.
3. számú Melléklet
MODERÁLÁSI ALAPELVEK
I.

A FÓRUMOK

A fórum az ..... ingyenes szolgáltatása. Az .... fórumai moderáltak. Az .... kiadója, az .... nem vállal
felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok,
alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok,
alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése,
kiszűrése érdekében.
II. A FELHASZNÁLÓK
Az .... fórumai nyilvánosak, azokat bárki használhatja. A nem regisztrált felhasználók csak
olvashatják a fórumokat, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen
MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN szabályozott módon tehetik közzé.
Bárki, aki az .... fórumainak felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul
veszi a jelen MODERÁLÁSI ALAPELVEKBEN meghatározott szabályokat, feltételeket is.
Az .... fórumainak szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.
III. AZ ADATVÉDELEM
Az internetes fórumok – így az ....é is – jellegükből adódóan névtelenséget biztosítanak
felhasználóiknak. Bizonyos megkötésekkel minden felhasználó olyan álnevet („nicket”) választhat
magának, amilyet csak akar.
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Az .... – a mindenkor hatályos törvények, valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint – saját
felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme
érdekében.
Fontos szempont, hogy amennyiben a felhasználó személyének valóságos („IRL”) azonosítására
alkalmas bemutatkozást tesz közzé, azt bárki(k) megismerheti(k), tárolhatja(ák),
felhasználhatja(ák). Ez az .... felelősségi körén kívül eső dolog, mindössze annyit tehet, hogy az
esetleg törölt adatok visszamásolását, az ezekre való hivatkozást szankcionálja.
A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi
vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.
A hozzászólások tartalmáért az .... semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott
hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.
Különösen indokolt és méltányolható esetben, saját kérésre az .... „Törölt nick”-ké átírva
megsemmisítheti az adott álnevet, valamennyi hozzászólását beolvasztva ezen gyűjtőnév többtízezer
hozzászólása közé – ám erről dönteni kizárólag a szerkesztőség és a moderátori kör feladata.
Nyomatékosan kérjük tehát, hogy hozzászólásai megtétele előtt minden felhasználónk alaposan és
körültekintően mérlegelje azt, hogy mit, milyen formában tesz közzé! A mérlegelés során
mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy a fórumokat archiválja az ...., ezért bárki által, több
év elteltével is visszakereshető egy adott nick – akár összes – hozzászólása!
IV. A MODERÁLÁS
Az .... összes fóruma moderált. A moderátorok tevékenységüket az .... felkérésére, társadalmi
munkában végzik. Alapvető feladatuk, hogy biztosítsák a normális beszélgetés lehetőségét. A
moderálás ebből adódóan szubjektív; egyetlen kontrollja, hogy a különböző véleményű,
vérmérsékletű moderátorok látják, figyelik, és alkalmanként felülbírálják egymás tevékenységét,
intézkedéseit.
Az egyes fórumcsoportokat különálló moderátorkörök moderálják.
A moderátorok nem tudják a fórumokban megjelenő hozzászólásokat szerkeszteni, illetve
részlegesen törölni; vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy törlik az egészet.
Amennyiben azt szükségesnek vélik, a moderátorok a tartalmi beavatkozásokról a Közlemények
rovatban tájékoztatják a felhasználókat.
A moderátorok viszonylag kevesen vannak, így egyikük sem láthatja valamennyi fórum minden
egyes hozzászólását. Ezért kérjük, hogy ha egy felhasználónk olyan bejegyzésre bukkan, amely
megítélése szerint jelen Moderálási Alapelv valamelyik pontjába ütközik, esetleg egyéb módon
akadályozza a kulturált társalgást, jelezze azt az adott fórum moderátorkörének elektronikus
levélben.
1.Hozzászólások törlése
A moderátorok joga és kötelessége, hogy az itt következő pontok valamelyikét megvalósító
hozzászólásokat a fórum adatbázisából törlésre kijelölje.
I.1. Jogsértő hozzászólások
Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba
ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést
tartalmaz.
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1.2. Nickhamisítás
A nick (álnév) a virtuális személyiség hordozója. A valós személyiségtől eltérően kötelezettségei
nem lehetnek, viszont bizonyos korlátozott jogok megilletik, ezért célszerű gondosan eljárni a nick
kiválasztásakor.
Nem választható olyan nick, amely a valós életben:
- védett név,
- mai, vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a
felhasználó anyakönyvezetett neve.
- más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
- obszcén vagy trágár kifejezés,
- rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés,
- burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.
Amennyiben egy felhasználó – jóhiszeműen – a fórumban már létező nick egyik variánsát
regisztrálja, a moderatúra felkérheti a későbbi felhasználót egy új, alternatív nick választására, és
átírhatja arra a kérdéses álnevet. (Szükség esetén az átnevezésig a később regisztrált nick
hozzászólási lehetősége korlátozható.)
1.3. Tiltott nicknév vállalása
Nem használható olyan nick sem, amely egyértelműen köthető egy (ideiglenes vagy végleges) tiltás
alatt lévő másik nickhez. Az ilyen tevékenység az adott álnév azonnali, végleges tiltását vonhatja
maga után.
1.4. Témarombolás
Technikai rombolás: JAVA-alkalmazások, nagyméretű képek (>100kB), nagy terjedelmű szövegek
bemásolása, a topicok letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító csatolások („linkek”), képek,
elrontott HTML-kódok, automatikusan induló fájlletöltések, átirányítások és minden más olyan
beavatkozás, ami megváltoztatja a topic méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak
rendeltetésszerű használatát.
Tartalmi rombolás: a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró,
agresszív vagy témán kívüli („offtopic”) hozzászólások.
Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett
a többi példány törlésre kerül. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy
több topicban, több alkalommal helyez el.
1.5. Alpári illetve agresszív, fenyegető hangnem
Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív vagy fenyegető-e (stb.), a moderátorok feladata
eldönteni az adott fórum, illetve a téma jellegének függvényében.
1.6. Azon szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó
hozzászólások, amelyek nem a kifejezetten az e célt szolgáló ............ fórumban tűnnek fel, törlésre
vagy áthelyezésre kerülnek.
1.7. Bárki valós, személyes adatának (név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. „IRL adatok”)
engedély nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat (az ....
bármelyik fórumán) nem saját maga hozta nyilvánosságra. Ellenkező esetben is kötelező hivatkozni
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az illető felhasználó azon hozzászólására, ahol személyes adatait közzétette vagy arra egyértelműen
utaló csatolást (linket) helyezett el.
1.8. A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások,
valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató csatolások (linkek) szintén tiltottak.
1.9. Nicket sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen nick(ek)hez köthető topik, amely alpári
című vagy tartalmú, nem nyitható. Ha egy nick sérelmezi a róla nyitott topicot, kérheti annak
törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.
A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a Moderálási Alapelvekbe ütköző, így
törlendő hozzászólásokkal együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülnek (különösen, ha a
hozzászóló a ‘válasz erre’ funkciót használta azok megtételekor).
Fentiekből következően azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik a Moderálási
Alapelveket, nem célszerű magában az adott topikban reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre
kerülnek. Sokkal hatékonyabb értesíteni az illetékes moderátorokat.
2. Letiltások
A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó
felhasználók (azaz akik a V.1. pontjai ellen vétenek) jogosultságait korlátozhatják. A tiltás lehet
részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy
hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott nick először szegi meg a Moderálási
Alapelvet, vagy visszaesőként.
A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják
jónak, akár azonnal kiszabhatják a legsúlyosabb büntetést is, illetve „átugorhatnak” közbenső
tételeket.
Kirívóan durva esetben az adott nick végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett –
hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.
Nickhamisítás, tiltott nicknév vállalása esetén, illetve minden olyan esetben, amikor valaki
valamely, a fórumon már bejegyzett nickre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven jelentkezik be,
vagy próbál bejelentkezni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi)
közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a
beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.
Az .... vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés
szintén a jogosultságok megvonásával jár.
.
3. Topikáthelyezések, topikösszevonások
3.1. Áthelyezés
A moderátorok azokat a rovatokat (topikokat), amelyeket véleményük szerint nem a tartalmának
megfelelő fórumcsoportban nyitottak, áthelyezik a tematikailag megfelelő fórumcsoportba.
3.2. Összevonás
A hasonló tartalommal vagy témával nyitott topikokat a moderátorok összevonják. Az ebben érintett
topikokat az időrendben elsőként indítottba illesztik be.
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4. számú melléklet
A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETE AD HOC
BIZOTTSÁGÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA
A Kódex rendelkezéseinek végrehajtása, az ellenőrzés, a szabályok megsértésének következményei
és a szankcióik alkalmazása, valamint az „előminősítési” és „hitelesítési eljárások” során a
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete AD HOC SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGA jár el,
melynek működése az alábbiak szerint történik:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.§.
(1) A Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete ad hoc bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) jár el a Tartalomszolgáltatás Kódexe (a továbbiakban: Kódex) szabályainak megsértése
esetén, illetőleg az Alapszabály 2.3.1. pont szerinti fegyelmi ügyekben.
(2) A Bizottság kérelemre állást foglal a Kódex konkrét, eseti értelmezésével kapcsolatban,
valamint a 2.1.3. pont szerinti, ún. „előminősítési”, illetőleg a „hitelesítési eljárás” során, illetőleg
az érintett felek kérelmére, minden olyan esetben, amikor nem a Kódex megsértésének kérdése az
eljárás tárgya, hanem az érintettek közötti vitás kérdésben történő állásfoglalás.
2.§.
A Bizottság eljárására a jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.
3.§.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete tagjaira,
és azon nem tag kérelmezőkre, illetőleg kérelmezettekre, akik jogorvoslatért vagy előzetes
állásfoglalásért a Bizottsághoz fordulnak, illetőleg akikkel kapcsolatban az egyesülethez
jogorvoslatért fordulnak, vagy akikkel az állásfoglalás kapcsolatos.
4.§.
A Bizottság eljárása kizárólag kérelemre indul.
A Bizottság 1.§. (1) bek. szerinti jogorvoslati eljárását jogi személy, illetőleg 1.§.(2) bek. szerinti
állásfoglalását nem tag kérelmező esetében díjazás fejében végzi. A díj mértéke ötvenezer forint.
Magánszemély kérelmezők esetében az eljárás díjtalan. Olyan jellegű állásfoglalás-kérés esetében,
amikor a kérelem a kérelmező tevékenységének a Kódex szabályainak való megfelelésének
megállapítására irányul (a továbbiakban: „hitelesítési eljárás”), az eljárás ugyancsak díjtalan. Az
eljárási díjat a kérelmezőnek akkor sem kell megfizetnie, amennyiben tagkénti felvételére az
előminősítési eljárás lefolytatása után sor kerül.
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A Bizottság eljárását a nyilvánosság kizárásával folytatja le.
II. FEJEZET
AZ ELJÁRÓ BIZOTTSÁG
5.§.
(1) A Bizottságot az Egyesület elnöke, távollétében egy elnökségi tag jelöli ki, a kérelem
beérkezését követő 5 napon belül. (2) A Bizottság három tagból áll. Tagjai: a) az Egyesület
elnökségének egy tagja, b) egy szakértő az Egyesület szakértői listájáról a panaszos (a továbbiakban
kérelmező) által megjelölve, c) egy szakértő az Egyesület szakértői listájáról a bepanaszolt (a
továbbiakban kérelmezett) által megjelölve.
Eseti állásfoglalások esetén az Elnök - az ügy körülményeit mérlegelve - dönti el az eljárók
személyét. Ugyancsak az elnök jelöli ki saját hatáskörében az eljárók személyét abban az esetben is,
ha a kérelmező vagy a kérelmezett a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül nem
nevezi meg saját szakértőjét.
(3) A Bizottságot úgy kell kijelölni, hogy tagjai birtokában legyenek az adott témában a megfelelő
szakértelemnek.
6.§.
(1) Az eljáró Bizottságnak nem lehet tagja, aki a) a kérelmező, vagy a kérelmezett, ezekkel
munkavégzésre irányuló vagy egyéb folyamatos jogviszonyban álló, valamint a vele együtt
jogosított vagy kötelezett személy, b) az a) pont alá eső személy képviselője, vagy volt képviselője,
ez utóbbi, csak ha az ügyben eljárt, c) az a) vagy b) pont alá eső személynek a hozzátartozója vagy
kapcsolt vállalkozása, a) vagy b) pont szerinti képviselője d) az ügyben tanúként vagy szakértőként
részt vett, e) akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható. (2) Az (1) bek.
alkalmazásában hozzátartozó az egyenes ági rokon és annak házastársa, az örökbefogadó és a
nevelő szülő, az örökbefogadott és a nevelt gyerek, a házastárs, a testvér, az élettárs és a jegyes, a
házastárs egyenes ági rokona és testvére, a testvér házastársa, és a volt házastárs. (3) Az (1) bek.
alkalmazásában kapcsolt vállalkozás: valamely fél leányvállalata, - valamely fél által tulajdonolt
vállalat, amelyben az adott fél a szavazatoknak legalább a 10 (tíz) százalékát birtokolja -, vagy
valamely fél közvetlen vagy közvetett tulajdonosa.
7.§.
(1) Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt az Egyesület elnökének bejelenteni. A kizárási
okra a kérelmező és a kérelmezett is egyaránt hivatkozhat. (2) Kizárási ok fennállása esetén az
Egyesület elnöke 3 napon belül köteles a kizárásról dönteni, és egyúttal szükség esetén új bizottsági
tagot kijelölni.
III. FEJEZET
AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
8.§.
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A Bizottsághoz intézett kérelem benyújtására jogosult a) akinek jogát vagy jogos érdekét a Kódex
szabályaival ellentétes magatartás sérti, b) az Egyesület tagja, c) a Bizottság 1.§.(2) bek. szerinti
eljárásában az, akinek az állásfoglalás érdekében áll.
9.§.
Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a) a kérelmező cég nevét és székhelyét (természetes
személy esetén nevét és lakhelyét, valamint ha az ettől eltér levelezési címét), b) a képviselő nevét
és címét, c) az érdeksérelem valószínűsítését, az érdekeltség igazolásával együtt, melyet a Bizottság
érdemben felülvizsgálhat, d) a kifogásolt magatartás leírását, és az annak alapjául szolgáló
tényeknek és azok bizonyítékainak leírását, e) a jogsértés bekövetkeztét, a tudomásszerzés
időpontját, és annak valószínű indokait, f) állásfoglalás-kérés esetében a konkrét ügy, kérdés összes
releváns adatát, körülményeit, és azok alapjául szolgáló dokumentációt, illetve egyéb, hitelt
érdemlő igazolását, g) „előminősítési” és „hitelesítési” eljárásban a kérelmező tevékenységére,
szolgáltatására vonatkozó minden lényeges információt, és azok alapjául szolgáló dokumentációt,
illetve egyéb, hitelt érdemlő igazolását, h) a Bizottság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A kérelem formai megfelelősége tekintetében a Titkárság előzetes minősítést végez.
10.§.
(1) Jogsértés esetén a kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő a jogsértés bekövetkeztétől
számított 15 nap. (2) Amennyiben a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, vagy a
kérelem előterjesztésében akadályozva volt, úgy a 15 napos határidő a tudomásszerzéssel, illetve az
akadály megszűnésével veszi kezdetét. (3) Nincs helye a kérelem előterjesztésének a jogsértés
bekövetkeztétől számított 6 hónapon túl. (4) A kérelmet minden esetben az Egyesület Titkárságára,
a Bizottságnak címezve, írásbeli formában (az elektronikus úton való beterjesztés önmagában nem
elegendő) kell benyújtani, egyidejűleg az eljárási díjat megfizetni. Az Egyesület a Titkárság címét,
ügyfélfogadási rendjét, és az egyéb szükséges információkat mind honlapján, mind a nyilvánosság
egyéb eszközeinek igénybevételével teszi közzé.
IV. FEJEZET
AZ ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS A KÓDEX VAGY AZ ALAPSZABÁLY MEGSÉRTÉSÉNAK
ESETEIBEN
11.§.
(1) A Bizottság a beérkezett kérelem alapján a következő intézkedéseket teszi: a) hatásköre
hiányának megállapítása esetén a kérelmet elutasítja, b) a hiányosan előterjesztett kérelem esetén
felszólítja a kérelmezőt, hogy a hiányokat 5 napon belül pótolja, és figyelmezteti, hogy ha a
kérelmet újra hiányosan adja be, vagy a hiánypótlásnak nem tesz eleget, a kérelmet elutasítja, c) a
hiánytalan kérelem megküldésével felhívja kérelmezett felet, hogy 5 napon belül a kérelmezővel
egyezséget kössön, és azt a kérelmezővel együtt jóváhagyás végett terjessze a Bizottság elé, d)
felhívja a kérelmezettet, hogy ha a c) pontban meghatározott egyezség nem jön létre, 3 napon belül
írásbeli észrevételeit és esetleges ellenkérelmét, annak bizonyítékaival együtt, terjessze a Bizottság
elé. (2) A Bizottság az (1) bek. d) pontja alá tartozó esetben 15 napon belül tárgyalást tűz ki,
amelyről értesíti a feleket, és egyben figyelmezteti, hogy a tárgyalás elmulasztása a
határozathozatalt nem akadályozza.
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12.§.
(1) A tárgyaláson a Bizottság meghallgatja a feleket, és megvizsgálja az előterjesztett
bizonyítékokat. (2) Bizonyítékként bármi értékelhető, ami alkalmas arra, hogy valamely tényt a
Bizottság előtt igazoljon. A Bizottság szükség szerint eszközli tanúk és külső szakértők
meghallgatását. (3) A felek az ellenérdekű fél által előterjesztettekre a tárgyalás bármely
szakaszában észrevételeket tehetnek. (4) A Bizottság kizárólag a felek által előterjesztett
bizonyítékokat vizsgálja, hivatalból nem köteles bizonyítást lefolytatni. (5) A Bizottság a felek által
előterjesztettek után a tárgyalást berekeszti, és érdemi határozatot hoz. Különösen indokolt esetben
a tárgyalás egy ízben, legfeljebb 10 nappal elhalasztható.
13.§.
(1) A Bizottság eljárást lezáró határozatában a) az alaptalan kérelmet elutasítja, b) a megalapozott
kérelemnek helyt ad, és a Kódex megsértett rendelkezésének megjelölésével megállapítja a
normasértést, c) szükség esetén kötelezi a kérelmezettet a normasértő magatartás megváltoztatására,
d) szükség esetén kötelezi a kérelmezettet a normasértő tevékenység abbahagyására és az eredeti
állapot helyreállítására, e) szankcióként kötelezheti a kérelmezettet megfelelő elégtétel adására,
illetőleg a kérelmező által megfizetett eljárási díjak megtérítésére, f) a szabálysértés súlyától
függően meghatározott időre megtilthatja a kérelmezett azon jogosultságának gyakorlását, hogy az
Egyesülethez való tartozását közzétegye, azt referenciaként használja, g) a szabálysértés súlyától
függően meghatározott időre felfüggesztheti a kérelmezett tagsági viszonyából eredő egyéb jogait,
pl. szavazati jogosultságát, h) a szabálysértés súlyától függően a kérelmezettet, ismételt
szabálysértés esetén, az Egyesület tagjai közül kizárhatja, az üggyel kapcsolatos határozatát minden
esetben nyilvánosságra hozza az Egyesület honlapján, és kötelezi a kérelmezettet szabálysértés
megállapítása esetén saját honlapján való nyilvánosságra hozatalra. (2) A Bizottság eljárást lezáró
határozatában döntését írásban indokolni köteles, hivatkozva az elfogadott és a mellőzött
bizonyítékokra, megjelölve az elfogadás és a mellőzés indokait. (3) A Bizottság határozata a
kézbesítéssel tekintendő közöltnek.
V. FEJEZET
JOGORVOSLAT
14.§.
(1) A Bizottság határozata ellen eljárási szabálysértés esetén a felek fellebbezéssel élhetnek.
(2) A fellebbezést 8 napon belül az Egyesület elnökének címezve, az Egyesület Titkárságán kell
benyújtani. Fegyelmi ügyekben a másodfokú határozat meghozatalára a Közgyűlés jogosult. A
fellebbezési határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
15.§.
(1) A fellebbezést az Egyesület elnöke és két jogi szakértő együttesen eljárva bírálja el, a
fellebbezési határidő lejártát követő 8 napon belül.
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(2) Az elnök a) az alaptalan fellebbezési kérelmet elutasítja, b) az alapos fellebbezési kérelemnek
helyt ad, megállapítja az eljárási hibát, c) súlyos eljárási szabálysértés esetén a bizottságot új eljárás
lefolytatására utasítja.
VI. FEJEZET
AZ ÁLLÁSFOGLALÁS, AZ ELŐMINŐSÍTÉS és A HITELESÍTÉS
16.§.
(1) Az 1.§. (2) bek. szerinti állásfoglalást a Bizottság a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított 8
napon belül kiadni köteles. Kivételes esetben ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 8 nappal
meghosszabbítható. Az eljárási határidő az előminősítési eljárásban 30 nap. (2) A Bizottság az
előzetes állásfoglalásához az esetleges későbbi 1.§. (1) bek. szerinti eljárásban is kötve van.
VII. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
17.§
(1) Napon általában a naptári napot kell érteni. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti
nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
(2) Különösen súlyos normasértés a jogerős bizottsági határozat végrehajtásának elmulasztása, vagy
amit az eljáró bizottság az eset összes körülményeinek figyelembe vételével annak ítél.
18. §
Az előminősítési és hitelesítési eljárás kiterjed mindazon szolgáltatásokra, amelyeket a kérelmező
fenntart, továbbá azokra, amelyeket a kérelmező legalább 50 %-os tulajdonában vagy legalább
50%-os befolyást biztosító irányítása alatt álló vállalkozások (bármilyen jogi formában) tartanak
fenn. A Tartalomszolgáltatási Kódex 5.7. pontjának megfelelően az eljárás kiterjed továbbá
mindazon szolgáltatásokra (a tulajdon- és/vagy irányítási viszonyoktól függetlenül), amelyek a
kérelmező által fenntartott szolgáltatásba integrálva (is) megjelennek a felhasználók vagy azok egy
csoportja számára.
Nem terjed ki az előminősítési és hitelesítési eljárás azon esetleges szolgáltatásokra (amennyiben
ezt a tulajdon- és/ vagy irányítási viszonyok nem indokolják), amelyekbe integrálva kérelmező
szolgáltatása megjelenik.
[1] Az adatvédelmi biztos 1998. november 24-én kelt ajánlása az Internetto „Törzsasztal”
elnevezésű fórumának, „Rongáló a fórumon” c. témájában: [„Állásfoglalás: az Internet
tartalomszolgáltató nem adhat ki a rendőrség által igényelt olyan személyes adatot, melyet
jogszerűen maga sem kezelhet].
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5. számú melléklet: az Online Privacy Alliance (Hálózati Adatvédelmi Szövetség)
ajánlásait
az
alábbi
weboldalon
olvashatják:
http://www.privacyalliance.org/

Jelen Adatvédelmi Szabályzat a 2013. szeptember 1 – 2014. augusztus 31. időszakra vonatkozik.
A következő időszakra szóló Adatvédelmi Szabályzat elfogadási határideje: 2014. augusztus 31.

Ózd, 2013. szeptember 01.

…………………………………………
Pappné Szalka Magdolna
igazgató
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