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KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS FELÜLVIZSGÁLATA ÉS A NAIH ÚJ CÍME 
 
 

Az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján kötelező adatkezelés esetén annak 

megkezdésétől számított legalább 3 évente felül kell vizsgálni, hogy az 

adatkezelés, adatfeldolgozás a céljának való megvalósuláshoz szükséges-e.  

A felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentálni kell. A 

dokumentációt 10 évig meg kell őrizni és a NAIH kérésére a hatóság 

rendelkezésére kell bocsátani. A felülvizsgálat nem a GDPR hatályba 

lépéséhez, vagy az Infotv. adott rendelkezésének módosításához van kötve. 

Azaz nem elég 2021. május 25-ig várni, hanem minden adatkezelőnek 

javasolt megvizsgálni, hogy milyen adatokat kezel kötelező adatkezelés 

alapján és mióta. 

 

Amennyiben az adott adatkezelés megkezdésétől számítva 3 év eltelt, akkor 

mindenképp meg kell tenni a felülvizsgálatot. 

 

 

A fentiek mellett fontos még, hogy a NAIH címe és 

postacíme 2020. október 1-től megváltozott. Ezért a 

vonatkozó adatkezelési tájékoztatókban mindenhol 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. -re és 1363 

Budapest, Pf. 9. – re szükséges azokat módosítani. 

 

 
 

 

Javasoljuk, hogy ha már hozzá kell nyúlni az adatvédelmi dokumentációhoz 

a címváltozás miatt, akkor készüljön el a kötelező adatkezelés felülvizsgálata 

is. Ebben is segítségükre kívánunk lenni. 

 

Az eltelt időszak tapasztalatai alapján az látszik, hogy az adatvédelmi 

hatóság számos esetben ellenőrizte az egyes adatkezelők gyakorlatának 

megfelelőségét, illetve sokszor bírságot is kiszabtak. 

  

Az adatkezelő által végzett adatkezelés magában foglal szinte minden, a 

személyes adatokon végzett cselekményt, így például azok felvételét, 

gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, 

módosítását. Az általános adatvédelmi rendelet pedig lényegében mindent – 

a felelősséget, a kötelezettségeket, a szamon kérhetőséget, a jogszerűség és 

a biztonság tanúsítását – az adatkezelőkre terhel.  

 

Az adatkezelési tevékenység időszakos felülvizsgálata általános elvárás, 

ugyanakkor néhány esetben kötelező felülvizsgálati kötelezettség is 

megjelenik. Így mindenképpen javasolt kiemelt hangsúlyt fektetni az ezzel 

kapcsolatos folyamatok, dokumentumok áttekintésére, illetve azok 

       Hírlevél/22. szám 2021. április 16. 

 

http://naih.hu/
https://naih.hu/
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naprakészségére, amely keretében többek között az alábbiak vizsgálata 

válhat szükségessé: 

• a vonatkozó dokumentumok, szabályzatok kapcsán milyen belső 

folyamatok zajlottak le, illetve azok, valamint az általános 

adatkezelési elvek a mindennapi működés során hogyan kerülnek 

hasznosításra, figyelembevételre; 

• az adatkezelés kapcsán merült-e fel bármilyen említésre méltó 

eset, probléma (incidens), 

• a korábban elkészített dokumentumokban szereplő adatkezelési 

típusokban, azok tartalmában történt-e bármilyen jelentős 

változás (elsősorban korábbi adatkezelések megszűntek, újak 

jöttek létre stb.). 

 

Továbbá a COVID-19 járvány, illetve annak kapcsán a magyar adatvédelmi 

hatóság (NAIH) által 2021. április 1-jén kiadott útmutató, amely alapján akár 

a munkavállaló oltottságával kapcsolatos adatok is jogosan kezelhetőek a 

cégek által. 

  

Az egészségi állapotra vonatkozó személyes adatok viszont különleges 

adatoknak minősülnek, ezért már akár 1 fő munkavállaló ilyen adatainak 

kezelése esetében fokozott figyelemmel kell lennie a megfelelő 

dokumentálásra, tájékoztatásra, illetve az alkalmazott eljárásokra. 

Közel 3 év telt el a GDPR Rendelet (2016/679 EU Rendelet) 2018. évi 

alkalmazási időpontja óta.  

 

Információink szerint a magyar hatóság számos esetben vizsgálta és 

folyamatosan vizsgálja az adatkezelési gyakorlat megfelelőségét, így az 

időközönként felülvizsgált és ezáltal naprakész adatkezelési dokumentumok 

megléte különös jelentőséggel bír. 

 

 

                                                   

 

 

  Vass Ferenc 

                                                             Elnök 

 

 

 


