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2019. április elejére várható az egyes ágazati jogszabályok GDPR-ra tekintettel történő 
módosításáról szóló törvény elfogadása 

 

Folyamatban van a T/4479 számú törvényjavaslat „az Európai Unió adatvédelmi reformjának 
végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról” országgyűlés általi elfogadása. A javaslat 
több, mint 80 törvény módosítását kezdeményezi, melynek elfogadására jelenleg várhatóan 2019. 
április elején kerülhet sor, azzal, hogy a tervezet szerint a módosítások a törvény kihirdetését követő 
15 napon belül lépnek majd hatályba.  

 

A törvényjavaslat számos a közszférát és a magánszférát érintő jogszabály módosítását tartalmazza, 
melyek között szerepelnek mind technikai mind pedig érdemi változások is. A legfontosabb 
jogszabályok és változások röviden: 

 
- Csődtörvény módosítása – többek között a felszámolók részére tisztázza, illetve 

pontosítja adatvédelmi teendőiket, így többek között a hitelezők nyilvántartásával, 
továbbá az árverésekkel kapcsolatos kötelező adatkezelések részleteire is kiterjedően, 

- A Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről 
szóló törvény módosítása – annak érdekében, hogy az adatkezelők direkt marketing 
esetén közvetlenül a GDPR-ra illetve azon belül is jogos érdekre alapíthassák 
adatkezelésüket adott esetben, 

- Társasházi és a lakásszövetkezeti törvények módosítása – társasház illetve 
lakásszövetkezet által alkalmazott kamerarendszer esetén a kapcsolódó kötelezettségek 
pontosítása, részletezése, így különösen felvételek megtekintésével kapcsolatos 
jegyzőkönyv készítési, valamint érintettek felé teljesítendő tájékoztatási kötelezettség 
részleteinek szabályozása, 

- Személy – és vagyonvédelmi törvény módosítása – elektronikus megfigyelőrendszerek 
alkalmazásával kapcsolatos szabályok módosítása, hozzájárulásos jogalap deregulációja, 

- Kereskedelemről szóló törvény módosítása – vásárlók könyvének kezelésére vonatkozó 
szabályok módosítása, panasz bejegyzését követően az adott oldal haladéktalan 
eltávolításának és zártan kezelésének kötelezettsége, 

- Info. törvény módosítása – az adatvédelmi hatóság eljárására vonatkozó szabályok 
kiegészítése akként, hogy a hatóság megkeresésére a települési önkormányzat jegyzője 
ellenőrzi a megkeresésben megjelölt adatkezelés tényleges körülményeit, továbbá 
adatvédelmi hatósági eljárásban rendelkezésére álló határidő 120 napról 150 napra 
történő felemelése 

- Munka törvénykönyve módosítása – a módosítások zömével a GDPR-ból, illetve a korábbi 
Info. törvényből és a kapcsolódó adatvédelmi elvekből is levezethető illetve a korábbi 
adatvédelmi hatósági gyakorlat által is már levezetett munkáltatói kötelezettségeket és 
jogosultságokat egyértelműsítik, némely esetben szigorúbb feltételekhez kötik, így 
szerepel a módosítások között a munkavállalók személyiségi jogai korlátozásának 
feltételeinek konkretizálása és az ezzel kapcsolatos előzetes írásbeli tájékoztatás előírása, 
munkavállalói nyilatkozattételi, személyes adat közlési illetve okirat bemutatási 
kötelezettségek feltételeinek illetve ezek pontos és lehetséges céljainak meghatározása,  
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munkavállalói alkalmassági vizsgálat törvényi feltételeinek pontos meghatározása 
(munkaviszonyra vonatkozó szabály kell, hogy előírja, vagy munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges), 
munkavállalók biometrikus és bűnügyi személyes adatai kezelésének törvényi 
feltételeinek meghatározása, konkretizálása, végül pedig a munkáltatók ellenőrzési 
jogkörének, különösen pedig a számítástechnikai eszközökön tárolt adatok ellenőrzési 
módjának konkretizálása, 

- Posta törvény – módosítást követően kizárólag az egyetemes postai szolgáltatások 
tekintetében tartalmaz majd kötelező adatkezelést előíró rendelkezéseket, 

- Panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény – Egyes deregulációs és 
technikai módosításokon túl átfogó módosítást tartalmaz a munkáltatói visszaélés-
bejelentési rendszerek szabályozása tekintetében. így különösen pontosításra kerül a 
bejelentő személyének fogalma, a bejelentési rendszer működtetésének feltételei illetve 
kezelhető adatok köre, időtartama és külföldre történő továbbításuk feltételei is, 

- Pénzmosás megelőzéséről szóló törvény – módosítást egyértelművé teszi, hogy - a Pmt. 
szerinti azonosítás céljára figyelemmel - a szolgáltatók az azonosítás során illetve annak 
kapcsán lakcímkártyák személyi azonosítót igazoló oldalát nem másolhatják, személyi 
azonosítót nem kezelhetnek.  

 

 


