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Új uniós adatvédelmi rendelet –  

milyen következménnyel jár a magyar KKV-k számára? 
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Új szabályok a társasági adó területén 

Az EU újabb lépést tett a társasági adó kikerülése ellen azzal, hogy új 

szabályokat fogadott el a harmadik országok adórendszereivel való, „hibrid 

struktúrából adódó eltérések” megszüntetése céljából. A Tanács által 

jóváhagyott új irányelv azt hivatott megelőzni, hogy a vállalatcsoportok a két 

vagy több adójogrendszer közötti eltéréseket kihasználva csökkentsék teljes 

adókötelezettségüket. A tagállamoknak 2020. január 1-jéig (egy konkrét 

rendelkezés vonatkozásában pedig 2022. január 1-jéig) kell átültetniük az 

irányelvet nemzeti jogszabályaikba és rendelkezéseikbe. 

További információk: 
http://www.consilium.europa.
eu/hu/press/press-
releases/2017/05/29-
corporate-tax-avoidance-
hybrid-mismatches/ 
 

 HÍREK 

Brexit: Átláthatóság az Egyesült Királysággal  
folytatandó tárgyalások során 

Az Egyesült Királysággal az Európai Unióról szóló Szerződés 50. cikke 
szerint folytatandó tárgyalások egyedülállóak, és eltérnek az Európai Unió 
által folytatott összes korábbi tárgyalástól. Előzmények nélküli jellegük 
miatt a tárgyalásokat folytató Európai Bizottság úgy döntött, hogy egyedi 
megközelítést alkalmaz, és a tárgyalás teljes folyamata során a lehető 
legnagyobb átláthatóságot biztosítja. A bizottsági tárgyalási 
dokumentumok a nyilvánosság részére is elérhetők lesznek, így többek 
között a tárgyalási fordulók napirendjei, uniós állásfoglalások, nem 
hivatalos dokumentumok, valamint uniós szövegjavaslatok. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/commi
ssion/article-50-
negotiations-united-
kingdom/european-
commissions-approach-
transparency-article-50-
negotiations-united-
kingdom_hu 
 
 
 

Helyzetjelentés az uniós fogyasztóvédelmi jog hatékonyságáról 
Az uniós fogyasztói szabályok hozzájárultak a fogyasztói bizalom 
javításához: 2016-ban tízből majdnem 6 fogyasztó (58%) érezte úgy, hogy 
megfelelő védelemben részesül, amikor interneten vásárol valamit egy 
másik tagállamból. Összehasonlításképpen ez az arány 2003-ban egy a 
tízhez volt (10%). Tízből hét személy számolt be arról, hogy kihasználta az 
árukra vonatkozó, ingyenes, legalább két éves jótállás előnyeit. 
Ugyanakkor továbbra is fennáll számos probléma a fogyasztói jog 
alkalmazásában, amelyeket az Európai Bizottság orvosolni kíván. Kevés 
ország nyújt például hatékony polgári jogi jogorvoslati lehetőséget a 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot elszenvedő fogyasztóknak.  
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1448_hu.htm 
 

Országspecifikus ajánlásokat tesz az Európai Bizottság 
Az Európai Bizottság előterjesztette 2017. évi országspecifikus 
ajánlásait, amelyekben a következő 12–18 hónapra vonatkozóan 
gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt az egyes tagállamoknak. Az EU és 
az euróövezet gazdasága a jelek szerint ellenálló, ám bizonyos kihívások 
– például a termelékenység lassú növekedése, a válság örökségei, 
köztük a tartós egyenlőtlenségek, valamint a főként külső tényezőkből 
fakadó bizonytalanság – továbbra is megoldásra várnak. A 
Magyarországnak szóló részletes ajánlások itt olvashatóak:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(12)&from=EN 

 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-17-
1311_hu.htm 
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Európai párbeszéd a készségekről és a migrációról 
A készségekről és a migrációról szóló európai párbeszéd 2016-ban indult 
annak érdekében, hogy a Bizottság, valamint a gazdasági és társadalmi 
partnerek, és különösen a munkaadók eszmecserét folytassanak munkaerő-
migrációs kérdésekben. A kutatások azt mutatják, hogy a harmadik országbeli 
állampolgárok a munkavállalás tekintetében továbbra is korlátokba ütköznek. 
2016-ban a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási rátája 15,2 
százalékponttal volt alacsonyabb az uniós polgárokénál, a nők körében pedig 
különösen alacsony volt a foglalkoztatottság. A harmadik országokból érkező 
migránsok – még az egyetemi diplomával rendelkezők is – gyakran 
alulfoglalkoztatottak 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
1386_hu.htm 
 

Az európai fürdővizek minősége minden eddiginél kiválóbb 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) és az Európai 
Bizottság közzétette éves jelentését a fürdővizek minőségéről. A 
2016-ban megvizsgált európai fürdőhelyek több mint 85%-a 
kiérdemelte a legmagasabb „kiváló” minősítést, ami azt jelenti, 
hogy ezeken a helyeken a fürdővíz jórészt mentes az emberi 
egészségre és a környezetre ártalmas szennyezőanyagoktól. A 
fürdőhelyek több mint 96%-a megfelelt az európai uniós 
szabályok alapján felállított minimumkövetelményeknek. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-1438_hu.htm 
 

További információk: 
http://www.europarl.europa.eu/new
s/hu/press-
room/20170509IPR73935/online-
film-es-tevenezes-kulfoldon 

 

A kettős adóztatással kapcsolatos viták rendezése 
A Tanács megállapodott a kettős adóztatással kapcsolatos viták 
rendezésére szolgáló új európai uniós rendszerről. Amikor különböző 
tagállamok kétszer adóztatják meg ugyanazt a jövedelmet vagy tőkét, 
súlyos akadályokat állíthatnak a határokon átnyúlóan tevékenykedő 
vállalkozások elé. Túlzott adóterhet teremtenek, gazdasági torzulásokhoz 
vezethetnek, továbbá negatív hatást gyakorolhatnak a határokon átnyúló 
beruházásokra. Az irányelvtervezet célja, hogy olyan adózási környezetet 
biztosítson, amelyben a vállalkozásokat terhelő megfelelési költségek a 
minimumra csökkennek. A tagállamoknak 2019. június 30-ig kell 
átültetniük az irányelvet a nemzeti jogszabályokba és rendelkezésekbe. 

További információk: 
http://www.consilium.e
uropa.eu/hu/press/pre
ss-
releases/2017/05/23-
double-taxation/ 
 

 
HÍREK 

Online film- és tévénézés külföldön 
Az Európán belül utazók gyakran szembesülnek azzal, hogy 
külföldön nem férnek hozzá azokhoz az online filmekhez, 
zenékhez, játékokhoz, tévéadásokhoz, amelyekre otthon 
előfizettek. Az Európai Parlament megszavazta az online 
tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságát előíró 
új szabályokat. Ennek köszönhetően a szabadságukat, 
tanulmányaikat töltő vagy üzleti úton járó uniós állampolgárok 
nemsokára korlátlanul élvezhetik kedvenc zenéjüket, filmjeiket. A 
rendelet szövegét még a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell 
hagynia, a tagállamoknak kilenc hónapjuk van a rendelet életbe 

léptetésére.   
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További információk: 
https://en.xing-events.com/DCZTGKC.html 
 2017. június 1.,  8:00-09:45, Brüsszel 

A szerzői jog reformja: új előnyök vagy további 
akadályok az uniós KKV-k számára? 

Szervező: SME Europe of the EPP 
Helyszín: Európai Parlament, rue Wiertz 60 

 
 

További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-eu-day-soc-economy 

 2017. június 28., Brüsszel 
Szociális vállalkozások európai napja 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 
 

További információk: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cf
m?id=1632 

 
https://europa.eu/newsroom/events/internationa
l-forum-women-and-trade_en 

 

2017. június 20., 9:00-18:00, Brüsszel 
Nemzetközi fórum: A nők és a 

kereskedelempolitika 
Szervezők: Európai Bizottság,  

International Trade Center (ITC) 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.waterinnovationeurope.eu/ 

 2017. június 14-15., 9:00-16:30, Brüsszel 
Water Innovation Europe 2017 

Szervező: WssTP 
Helyszín: Blue Point, 80 Bd A. Reyers Ln 

 

 ESEMÉNYEK 

Program: 

http://www.ddrexpo.com/cms/wp-
content/uploads/2017/02/DDR2017_program_E
N.pdf 
 

További információk: 
http://www.ddrexpo.com/ 
 

2017. június 14-16., Brüsszel 
DDR Expo:  

legyen részese a körkörös gazdaságnak! 
Szervező: European Demolition Association 

Helyszín: Brussels Expo,  
Place de Belgique 1, Hall 11 

 

Regisztráció és további információk: 

sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu 

2017. június 29-30., Brüsszel 
Az európai kamarák összekapcsolása 

Szervezők: osztrák, francia, német, olasz, holland 
és spanyol kamarák uniós képviseletei, valamint 

Eurochambres  
Helyszín: Európai Parlament, Rue Wiertz 60 

 

https://en.xing-events.com/DCZTGKC.html
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További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compnet
-annual-conference-innovation-firm-size-
productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

További információk: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=even
ts&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-
6C981F6EB7F3D7C4 

 
2017. július. 3., Brüsszel 

A kutatás és innováció jövője 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: További információk hamarosan 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112914/c
onference-net-futures-2017.html 
 

2017. június 28-29. Brüsszel 
Net Futures konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.eusew.eu/about-conference 
 2017. június 20-22., Brüsszel 

Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017) 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, 
170 rue de la Loi 

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=
hu&catId=89&newsId=2754&furtherNews=y
es 
 

2017. november 20-24., Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

További információk: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-
and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-
seminar-addressing-and-preventing-low-
skills 
 

2017. június 26., Brüsszel 
Cedefop konferencia a munkaerőképzésről 

Szervező: Cedefop 
Helyszín: további információk hamarosan 
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Erasmus fiatal vállalkozók számára 

 Az „ERASMUS fiatal vállalkozók részére” (ERASMUS for Young Entrepreneurs) program kezdő 
vállalkozók számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy 1-6 hónapos mobilitás keretében egy másik 
uniós tagállam tapasztalt vállalkozóinál fejleszthessék képességeiket, jó gyakorlatokat ismerhessenek 
meg, valamint hogy hosszú távú nemzetközi kapcsolatokat építhessen ki. A program fő célja új és 
sikeres vállalkozások beindításának bátorítása, illetve az európai vállalkozások nemzetköziesítésének 
és versenyképességének ösztönzése.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

Az Európai Bizottság 2017, február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét 
az innnovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa 

az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÁLYÁZAT 

Jelentkezési határidők:  
2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT   

2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope   
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! 

2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe  
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity 

 

 

További információk: 
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
 
 
 

 

Jelentkezési határidők:  
2017. július 14. és 

2017. november 30. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
-europe-facility/cef-transport/apply-
funding 
 
 
 

 

Jelentkezési határidők:  

2017. június 7. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-
eye-2017-4-01-erasmus-young-
entrepreneurs 
 
 
 

 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://big-iot.eu/index.php/open-calls/
http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/
http://www.tagitsmart.eu/
https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/
http://vicinity2020.eu/
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-2017-4-01-erasmus-young-entrepreneurs


 
Új uniós adatvédelmi rendelet –  

milyen következménnyel jár a magyar KKV-k számára? 
 
2018. május 25-től az EU Általános Adtavédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, 
GDPR) szabályait kell alkalmazni az adatkezelés területén minden uniós tagállamban, így 
Magyarországon is.  Az addigi türelmi időben az adatkezelő cégeknek és nemzeti hatóságoknak fel 
kell készülniük az új követelmények teljesítésére. Az új szabályozást egyszerre jellemzi szigor és 
könnyítés: fenyegetőbb mértékű bírságok, komoly adminisztrációs kötelezettség, adatvédelmi felelős 
kinevezése, ugyanakkor az új szabályok megszüntetik a vállalkozások azon jelenlegi kötelezettségét, 
mely szerint másik nemzeti adatvédelmi hatóságot is értesíteniük kell az általuk feldolgozott adatokról, 
ami a vállalkozásoknak körülbelül 130 millió euróba kerül évente. 
 
A 2016 áprilisában elfogadott és 2016 májusa óta hatályban lévő rendelet célja, hogy egységes 
adatvédelmi keretet biztosítson az egész Európai Unióban. Az új szabályozás megalkotását az 
indokolta, hogy az eddig érvényben lévő, már húszéves irányelv felett eljárt az idő. A cégeknek plusz 
terhet jelentett, hogy ahány ország, annyi szabályozás, és ez a versenynek sem volt 
kedvező. Szükségessé vált egy olyan jogi alap, amely úgy biztosít az európai hagyományoknak 
megfelelően erős adatvédelmet, hogy közben jobban alkalmazkodik a mai információs 
technológiákhoz, képes kezelni a felhőszolgáltatásokat, a határokon átnyúló adatkezelést vagy éppen 
az EU-n kívülre irányuló adattovábbítást. 
 
Az új rendelet minden tagországra egységesen érvényes, és újdonság az is, hogy az EU-n kívüli 
országok cégeire is vonatkozik, ha azok EU-s magánszemélyek vagy cégek adatait kezelik. Ez azt 
jelenti, hogy ezeknek a cégeknek is szigorú szabályoknak kell megfelelniük, cserébe azonos 
feltételekkel indulnak az európai piacon. A GDPR tehát EU-n kívüli cégek európai tevékenységére is 
vonatkozik. Ha a Facebook vagy a Google Európán belül kezeli az adatainkat, ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak majd rájuk, mint bármelyik európai székhelyű cégre. 
 
A GDPR alappillére, hogy az adatkezelő cégektől minél nagyobb fokú átláthatóságot és 
elszámoltathatóságot követel meg, nagyobb nyomatékot kap, hogy a teljes adatkezelési folyamatnak 
transzparensnek kell lennie. A cégeknek részletesebb tájékoztatást kell majd adniuk a 
felhasználóknak, és a rendelet az eddiginél aprólékosabban tartalmazza ennek a feltételeit. Az 
egyablakos rendszer lehetővé teszi, hogy egy-egy cégnél egyetlen – a központi ügyintézés helye 
szerinti – adatvédelmi hatóság járjon majd el a határon átnyúló ügyekben, nem országonként más-
más hivatal. 
 
A rendelet jelentősen kibővíti a személyes adatok körét, így most már személyes adatnak minősül 
minden olyan azonosított vagy beazonosítható személyre vonatkozó adat, amely az illető privát, 
szakmai vagy közösségi, társadalmi tevékenységére vonatkozik. Így személyes adat sok más egyéb 
mellett a név, a születési és egészségügyi adatok, bankszámlaszám, jövedelem, helymeghatározó 
adat (GPS), e-mail cím, telefonszám (vállalati és magán is), levelezési cím, de akár egy közösségi 
oldalon található profilra mutató link és az IP cím is. 
 
A rendelettel szembeni legfőbb kritika, hogy az rendkívül túlbürokratizált. Az egységesítés egyik 
legfontosabb célja a könnyű átláthatóság, ehhez képest rendkívül részletes és komplex szabályozás 
született. Emellett pedig nagyon szigorú is. Ennek ellenére az Európai Bizottság nem tart attól, 
hogy a GDPR plusz adminisztratív vagy pénzügyi terhelést jelentene a cégeknek, sőt az egyik 
fő érvük a bevezetése mellett, hogy a becslésük szerint évi 2,3 milliárd euró megtakarítást fog 
eredményezni. 
 
A GDPR megalkotásakor kifejezett cél volt, hogy a KKV-k adminisztrációs terheit csökkentsék. Sajnos 
ebből a végleges jogszabály elfogadásakor a tervezettnél kevesebb valósult meg. A legfontosabb 
könnyítés a KKV-k számára, hogy a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató szervezetek nem 
kötelesek adatvédelmi nyilvántartást vezetni. (A nyilvántartást mindenki másnak írásban kell vezetni, 
ideértve az elektronikus formátumot is, és kérésre az illetékes adatvédelmi hatóság rendelkezésére 
kell bocsátani). További iránymutatás, hogy a magatartási kódexek és tanúsítások kidolgozása során 
a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeit is figyelembe kell venni. 
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A rendelet legfontosabb pontjai:  
 
ÚJ MEGKÖZELÍTÉS Az új rendelet szerint, ha egy terméknek vagy szolgáltatásnak lehet adatvédelmi 
vonatkozása, akkor már a fejlesztés során foglalkozni kell ezzel. Ez a szabály komoly adminisztrációs 
kötelezettséget is jelent, hiszen dokumentálni kell, hogy az adatvédelmi szempontokat megfelelően 
figyelembe vették. Például, ha egy reklámkampányt tervezünk, akkor a tervezés során is figyelni kell 
rá, hogy megvalósuljon a minimális adatkezelés elve. 

 
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG Egyes intézményeknek a jelenlegi szabályozás szerint is 
jelentenie kell, ha személyes adatok szivárogtak ki tőlük. A GDPR túlmegy ezen, és átfogó bejelentési 
kötelezettséget vezet be, így a jövőben minden súlyosabb incidenst 72 órán belül jelenteni kell az 
adatvédelmi hatóságnak. 
 
BÍRSÁG A bírságok tekintetében nagyon szigorú az új szabályozás. Az az intézmény vagy vállalat, 
amely megszegi a szabályokat, elrettentő nagyságrendű büntetésre számíthat: a kiszabható büntetés 
maximuma ugyanis 20 millió euró vagy a globális éves forgalom 4 százaléka – a kettő közül a 
magasabb összeg. Így ha például egy magán-egészségbiztosító úgy selejtezi le a merevlemezeit, 
hogy azokról a betegekhez köthetően visszafejthetőek a korábban a biztosító által finanszírozott 
beavatkozások, vagy egy bérszámfejtéssel foglalkozó cég hanyagsága miatt jövedelmekre vonatkozó 
adatok kerülnek nyilvánosságra, akkor jelentős büntetésre számíthat. Egyenlőre nem tudni, mi lesz 
azzal a jelenleg hatályos szabállyal, amely szerint a KKV-k első jogsértés esetén nem bírságolhatók 
adatvédelmi ügyekben.  
 
ADATVÉDELMI FELELŐS Az adatvédelmi felelős létét a magyar szabályozás egyelőre csak speciális 
szektorokban teszi kötelezővé, az új rendelet viszont e tekintetben a kezelt adatok érzékenysége 
alapján tesz különbséget a cégek között. Azok az intézmények, amelyek működésük jellegénél fogva 
nagy tömegben, automatizált módon kezelnek személyes adatokat, mint például a bankok, biztosítók, 
egészségügyi szolgáltató intézmények, informatikai szolgáltató szervezetek, nem hivatkozhatnak az 
adatvédelem technikai nehézségeire. Ezen intézményeknek, továbbá a különlegesen érzékeny 
személyes adatokat (politikai nézet, szakszervezeti tagság, szexuális irányultság stb.) kezelő 
szervezeteknek szakirányú végzettséggel vagy kompetenciával rendelkező adatvédelmi felelőst kell 
ugyanis kinevezniük, aki személyében felelős a megfelelő adatvédelmi rendszer működtetéséért és az 
adatok védelméért. Bár a kisebb (kevesebb, mint 250 foglalkoztatott) szervezeteknek adatvédelmi 
felelőst nem kötelező kinevezniük, az adatok kockázatokkal arányos védelméért ők is felelősek. 
 
PROFILALKOTÁS FOGALMA A jelenlegi szabályozás szerint, ha egy cég ügyfélprofilt készít 
marketing vagy egyéb célból, az érintett hozzájárulását elegendő az általános szerződési 
feltételek (ÁSZF) között feltüntetni. Kivételt csak az jelent, ha a profil készítése kifejezetten kell a 
szerződés teljesítéséhez, de ez esetben is elegendő a szerződésbe belefoglalni, hogy ügyfélprofil 
készül majd. Az új szabályozásban az ügyfélprofil készítésére külön rendelkezések vonatkoznak, 
az minden esetben az érintett személy kifejezett hozzájárulásához lesz kötve. 

 
SZEMÉLYRESZABOTT TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELESSÉG Amennyiben egy cég ügyfelei adatait 
bármilyen módon automatikusan feldolgozza, köteles lesz az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy milyen 
logika szerint történik az adatfeldolgozás. A rendelet nem fejti ki, hogy ennek a tájékoztatásnak 
mennyire kell részletesnek lennie, pedig ezen algoritmusok működése a legtöbb esetben az üzleti titok 
körébe esik. A új rendelet azt is rögzíti, hogy a fogyasztókat közérthetően és személyre szabottan kell 
tájékoztatni az adatkezelésről. Egy gyerekek számára üzemeltetett honlap adatvédelmi 
tájékoztatójával szemben egészen más követelményeket jelent, mint egy autóalkatrészeket áruló 
webshop adatvédelmi tájékoztatójával szemben.  

 
ADATKEZELÉS CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA Az adatkezelés céljának meghatározása - a cégek 
jelenleg szokásos gyakorlata alapján - számos esetben hiányzik. Sokszor minden lehetséges adatot 
gyűjtögetnek a vállalatok, „majd jó lesz valamire” alapon. Erre a jövőben nem lesz lehetőség, az 
új rendelet ugyanis szigorú követelményeket ír elő az adatkezelés céljának meghatározásával 
kapcsolatban. 
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Az adatvédelmi rendelet kétségkívül hoz újdonságot, de a magyar szabályozáshoz képest rengeteg 
változásról azért nem beszélhetünk. Azok a vállalkozások, akik eddig is ügyeltek arra, hogy 
megfeleljenek a magyar adatvédelmi jogszabályoknak és a NAIH előírásainak, az új rendelet hatályba 
lépésével várhatóan nem kényszerülnek gyökeres változtatásokra. A magyar adatvédelmi jogszabály 
ugyanis az egyik legszigorúbb az Európai Unióban. Azok a cégek viszont, akik eddig sem foglalkoztak 
az adatvédelemmel és nem tanúsítottak jogkövető magatartást, most sok újdonsággal szembesülnek 
majd.  

 
A rendelet sok helyen enyhít a magyar szabályokhoz képest: 
 

 a különleges adatok kezeléséhez az írásbeli hozzájárulás helyett csak kifejezett hozzájárulást 
követel meg; 

 az előzetes tájékoztatást nem az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni, hanem elegendő 
legkésőbb az adatok megszerzésének időpontjában; 

 meghatároz olyan eseteket, amikor nem kell törölni az adatokat – ezek eddig a magyar jogban a 
törlési kötelezettség alá estek; 

 az adatkezelés elleni tiltakozási jogot kötelezően csak a közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
adatkezelésre, valamint a közérdekű adatkezelés és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén 
biztosítja, az egyéb célú adatkezelésre nem biztosít ilyen jogot kötelezően és általánosan, 
szemben a magyar jogszabállyal; 

 nem írja elő a központi állami adatvédelmi nyilvántartásba történő adatkezelési bejelentést az 
adatkezelés megkezdése előtt, pusztán azt követeli meg, hogy az adatkezelők maguk vezessenek 
adatkezelési nyilvántartást. 

 
 
Általános Adatvédelmi Rendelet: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
 
Sajtóközlemény: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_hu.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1441_en.htm 
 
Az adatvédelmi rendelettel kapcsolatos összes ténylap: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm 
 
Milyen előnyökkel jár az adatvédelmi reform a KKV-k számára? 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=41626 
 
https://euadatvedelem.hu/ 
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