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2 0 1 1 .  é v i  C X I I .  t ö r v é n y  
a z  i n f o r m á c i ó s  ö n r e n d e l k e z é s i  j o g r ó l  é s  a z  
i n f o r m á c i ó s z a b a d s á g r ó l *  
Az Országgyûlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság 
biztosítása érdekében, a személyes adatok 
védelmét, valamint a közérdekû és a közérdekbõl nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését 
szolgáló alapvetõ szabályokról, valamint az ezen szabályok ellenõrzésére 
hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az 
Alaptörvény VI. cikke alapján a következõ törvényt alkotja: 

(…) 

 

II. FEJEZET 
A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME 
4. Az adatkezelés elvei 
4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. 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 kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhetõ. 
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, 
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 
Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ 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 kezelhetõ, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 
körben – helyi önkormányzat 
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rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelezõ 
adatkezelés). 
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor 
kezelhetõ, ha 
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, 
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett 
nemzetközi szerzõdés 
végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvetõ jog 
érvényesítése, továbbá 
a nemzetbiztonság, a bûncselekmények megelõzése vagy üldözése érdekében 
vagy honvédelmi érdekbõl 
törvény elrendeli, vagy 
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken 
alapuló célból elrendeli. 
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(3) Kötelezõ adatkezelés esetén a kezelendõ adatok fajtáit, az adatkezelés célját 
és feltételeit, az adatok 
megismerhetõségét, az adatkezelés idõtartamát, valamint az adatkezelõ 
személyét az adatkezelést elrendelõ törvény, 
illetve önkormányzati rendelet határozza meg. 
(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam 
bûncselekmények megelõzésére és üldözésére irányuló, 
valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából 
kezelt bûnügyi személyes adatokat, 
valamint a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó 
adatokat tartalmazó nyilvántartásokat. 
 
6. § (1) Személyes adat kezelhetõ akkor is, ha az érintett hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 
járna, és a személyes adat kezelése 
a) az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, 
vagy 
b) az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges, és ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával 
arányban áll. 
(2) Ha az érintett cselekvõképtelensége 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 
fenyegetõ közvetlen veszély elhárításához vagy megelõzéséhez szükséges 
mértékben a hozzájárulás akadályainak 
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetõek. 
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(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes 
képviselõjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelõvel írásban 
kötött szerzõdés végrehajtása, a szerzõdésnek 
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok 
kezelése szempontjából – e törvény alapján – 
az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendõ adatok meghatározását, 
az adatkezelés idõtartamát, 
a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, 
adatfeldolgozó igénybevételének tényét. 
A szerzõdésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett 
aláírásával hozzájárul adatainak 
a szerzõdésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelõ a felvett adatokat törvény eltérõ 
rendelkezésének hiányában 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
b) az adatkezelõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából, ha ezen érdek érvényesítése 
a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jog korlátozásával arányban áll 
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának 
visszavonását követõen 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 adatkezelõ köteles az adatkezelési mûveleteket úgy megtervezni és 
végrehajtani, hogy az e törvény és az 
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az 
érintettek magánszférájának védelmét. 
(2) Az adatkezelõ, 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 
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e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 
juttatásához szükségesek. 
(3) Az adatokat megfelelõ 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 különbözõ nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelõ technikai 
megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha 
azt törvény lehetõvé teszi – 
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetõk. 
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelõ és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel 
biztosítja 
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
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b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés segítségével 
történõ használatának megakadályozását; 
c) annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés 
alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
d) annak ellenõrizhetõségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes 
adatokat, mikor és ki vitte be az 
automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; 
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történõ helyreállíthatóságát és 
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépõ hibákról jelentés készüljön. 
(6) Az adatkezelõnek 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 szintû védelmét 
biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 
nehézséget jelentene az adatkezelõnek. 


