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KÉT KÜLÖNÁLLÓ SZAKTERÜLET, ÖNÁLLÓ ELKÜLÖNÍTHETŐ JOGI 
KÖRNYEZETTEL

Adatvédelem: 

∗ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény és az MH Adatvédelmi, Adatbiztonsági és 
a Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó Szabályzat

∗ A természetes személyeket védi

Dokumentumvédelem: 

∗ A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és az 
ÁLT/40

∗ A dokumentumot magát védi

TERMÉSZTESEN SZOROS KAPCSOLAT VAN A KÉT TERÜLET KÖZÖTT
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Az adatvédelem és a 

dokumentumvédelem 
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∗ Adatvédelmi bizottság

∗ 2011.  Adatvédelmi Felügyelet (MH TD)

∗ HM belső adatvédelmi felelős

∗ 2012. Adatvédelmi Felügyeleti Osztály (HM HH)
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Adatvédelem és információszabadság 
a Magyar Honvédségben



∗ Munka megkezdése 2012. január

∗ Alapok: adatvédelmi munkacsoport (szabályzat)

∗ Az adatvédelem szakmai irányítása és felügyelete

∗ Egyesítés
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Az utasítás és a szabályzat



∗ Hatály:
∗ a Honvédelmi Minisztérium 
∗ a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe alá

tartozó szervezetek
∗ a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje 

szerinti szervezetek 
∗ a honvédelmi szervezetek személyi állománya
∗ Alkalmazni kell a külföldön szolgálatot teljesítő honvédelmi 

szervezetek adatkezelésekkel kapcsolatos eljárására is.
∗ Az utasítás hatálya nem terjed ki a minősített adatokra és a 

közhitelű nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra, 
valamint különleges jogrend ideje alatt folytatott 
adatkezelésekre.
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Az utasítás



∗ Szakirányítás és felügyelet: 

Közigazgatási államtitkár, a jogi és igazgatási 
ügyekért felelős helyettes államtitkár útján

∗ Szakmai irányítási és felügyeleti jogkör:

HM HH Adatvédelmi Felügyeleti Osztály (AFO)
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Az adatvédelem felsőszintű irányítása



∗ összeállítja az éves adatvédelmi ellenőrzési tervet,
∗ összeállítja az éves adatvédelmi összefoglaló jelentést,
∗ közreműködik az adatvédelemmel kapcsolatos vezetői döntések 

meghozatalában, valamint az érintett jogainak biztosításában,
∗ állást foglal a honvédelmi szervezetek által részére megküldött, 

az adatvédelemmel kapcsolatos megkeresésekről,
∗ jóváhagyja az adatkezelési hozzájárulást tartalmazó és az 

adatfeldolgozási szerződéseket,
∗ vezeti az adatkezelő honvédelmi szervezetek adatvédelmi és 

adattovábbítási nyilvántartását.
∗ adatvédelmi ellenőrzéseket és adatvédelmi vizsgálatokat folytat.
∗ folyamatosan kapcsolatot tart a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósággal , a központi államigazgatási 
szervek belső adatvédelmi felelőseivel, valamint a Szabályzatban 
meghatározott belső és helyi adatvédelmi felelősökkel.
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Az AFO feladatai



∗ Személyes adat:

∗ Az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés

név, képmás, hang, azonosító jel, IP cím, e-mail cím stb.
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Személyes adatok védelme 



∗ Különleges  adat:

- Faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai 
véleményre vagy pártállásra, vallásra vagy más világnézeti 
meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre vonatkozó személyes adat.

- Az egészségügyi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
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Személyes adatok védelme 



∗ Személyes adat kezelése:

Kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető

- Végig meg kell felelni az adatkezelés céljának

∗ Adatok felvétele és kezelése: tisztességes és 
törvényes

Milyen adat kezelhető?

Elengedhetetlen az adatkezelés céljának 
megvalósulásához és alkalmas a cél elérésére 

(szükséges mérték és idő) 
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Személyes adatok védelme 



∗ Mikor kezelhető személyes adat?
- Érintett hozzájárul
- Törvény vagy helyi önkormányzat rendelete elrendeli
∗ Mikor kezelhető különleges adat?
- az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul
- bűnmegelőzés, üldözés, nemzetbiztonsági vagy 

honvédelmi érdek – törvény
- közérdek - törvény
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Az adatkezelés jogalapja



∗ Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett 
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan 
költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll.
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Az adatkezelés jogalapja



∗ Magánszféra védelme

- Jogosulatlan hozzáférés
- Megváltoztatás
- Továbbítás
- Nyilvánosságra hozatal
- Törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és 

sérülés

∗ Informatika

- A honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról szóló
94/2009. (XI. 27.) HM utasítás 

- A honvédelmi tárca általános elektronikus 
információbiztonsági követelményeinek meghatározásáról 
és a védelmi rendszabályok pontosításáról szóló 3/2012. (I. 
13.) HM utasítás
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Adatbiztonság



∗ Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

- személyes adatainak helyesbítését

- személyes adatainak – a kötelező adatkezelés 
kivételével – törlését vagy zárolását.
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Érintett jogai  



- 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

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik

- törvényben meghatározott egyéb esetben.
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Az érintett tiltakozása



∗ Elintézési határidő 15 nap

∗ Bírósághoz fordulás a döntés kézhezvételét követő
30 napon belül
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Az érintett tiltakozása



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;
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Közérdekű adat



A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, 
megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli;

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.
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Közérdekből nyilvános adat



Az adatigénylés teljesítésére vagy megtagadására az 
adatkezelő honvédelmi szervezet vezetője jogosult.

Vizsgálat: megismerhetőség feltételei (minősítés, egyéb 
korlátozás)

A honvédelmi szervezetek kölcsönös együttműködése 

Igények továbbítása 

Álláspont megkérése – AFO-tól

Válasz - az AFO egyetértése esetén. 

Megtagadás - összesítés
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A közérdekű adat megismerése
iránti igény



A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban 
vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

Teljesítési határidő:

15 nap meghosszabbítható - 15 nap (8 nap- tájékoztatás)

Elutasítás 8 nap – Indokolás, jogorvoslatról tájékoztatás
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A közérdekű adat megismerése
iránti igény



∗ Az Infotv. 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 

∗ Közzétételi lista:
- Infotv. 1. melléklet 
- MH Adatvédelmi Adatbiztonsági és Közérdekű Adatok 

kezelésére vonatkozó Szabályzat 3. függelék
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Elektronikus közzététel



Dr. Ujfaludi Zoltán alezredes,
HM Hatósági Hivatal
Adatvédelmi Felügyeleti Osztály,

osztályvezető

HM: 27-804

Mobil: 06-30-815-03-68

E-mail: ujfaludi@hm.gov.hu
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


