
 
 
 
A személyes adatok védelmére vonatkozó jogi keret 

 
A jogszabályi hivatkozás a következő: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. 
október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és 
ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. 

2012. február 1-jén a Számvevőszék végrehajtási szabályokat fogadott el a 45/2001/EK rendelethez (vö. 2012. 
február 1-jei 11/2012. sz. számvevőszéki határozat). 

A magánélet védelme szempontjából releváns egyéb hivatkozások: 

• Szerződés az Európai Unióról 

• Az EU Alapjogi Chartája 
Az Európai Unió elismeri a chartában rögzített jogokat, szabadságokat és alapelveket, amelyek között most 
először szerepel konkrétan a személyes adatok védelmére vonatkozó jog. 

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
(Általános adatvédelmi rendelet – „GDPR”) 
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács EU) 2016/680 irányelve 
(2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett 
kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete 
(2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása 
tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (ez a korábbi rendelet ma már 
az uniós intézményekre, ügynökségekre és szervekre alkalmazandó) 

• Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve 
(1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról (ez a korábbi rendelet alkalmazandó volt az Unión az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 
életbe lépéséig) 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve 
(2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1999/93/EK irányelve 
(1999. december 13.) az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete 
(2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 
bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete 
(2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről. 
Mivel az 1049/2001/EK rendelet nem alkalmazandó a Számvevőszékre, a Számvevőszék a következő, 1997. 
március 1-jétől alkalmazandó határozatot hozta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=HU
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=HU


 
• A Számvevőszék 18/97 határozata 

a Számvevőszék birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmek kezelésére vonatkozó 
belső szabályokról 

• A Számvevőszék 12/05. sz. határozata 
(2005. március 10.) a Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (meghatározza a 
Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó feltételeket, korlátozásokat és 
eljárásokat, és hatályon kívül helyezi a Számvevőszék 1997. február 20-i 18/97. számú határozatát) 

• 14-2009. számú határozat a Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 12-2005. 
számú számvevőszéki határozat módosításáról 

• A Tanács 354/83/EGK, Euratom rendelete 
(1983. február 1.) az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a 
nyilvánosság számára történő megnyitásáról 

• A Tanács 1700/2003/EK, Euratom rendelete 
(2003. szeptember 22.) az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a 
nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló 354/83/EGK, Euratom rendelet módosításáról 

• Európai Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
mivel az Európa Tanács célja az emberi jogok és az olyan alapvető szabadságjogok elismerése, fenntartása és 
védelme, mint a magánélet tiszteletben tartásához való jog 

• Az Európa Tanács 108. sz. egyezménye 
biztosítékokat nyújt mindenki jogaira és alapvető szabadságjogaira, különösen a magánélet tiszteletben 
tartásához való jogra nézve, figyelembe véve a gépi feldolgozásra kerülő személyes adatok határokon átnyúló 
növekvő áramlását 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve 
(2006. március 15.) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános 
hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK 
irányelv módosításáról 

• Az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési 
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv 
és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 
2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009/136/EK rendelet 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.)  
a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”) 

• Az Európai Parlament és a Tanács 1997/66/EK irányelve 
(1997. december 15.) a távközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről, melyet 
a 2002/58/EK irányelv váltott fel 

• A Tanács 2008/977/IB kerethatározata (2008. november 27.) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 
igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről; már nem hatályos, helyébe a 
2016/680 (EU) irányelv lépett  

Egyéb releváns dokumentumok 

• Az Európai Közösségek tisztségviselőinek személyzeti szabályzata 
• Jegyzőkönyv az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=hu
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014hu.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=HU
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_HUN.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=HU

