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Az Európai Adatvédelmi Testület egy független, az általános 

adatvédelmi rendelettel létrehozott szerv, melynek célja 

az adatvédelmi szabályok következetes alkalmazásának 

biztosítása az Európai Gazdasági Térség területén. Ezt a 

célt a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti együttműködés 

elősegítésével, valamint általános, az adatvédelmi szabályok 

alkalmazására és értelmezésre vonatkozó EGT-szintű 

iránymutatással valósítja meg.

Az Európai Adatvédelmi Testület tagsága az uniós felügyeleti 

hatóságok vezetőiből és az európai adatvédelmi biztosból 

áll. Az Európai Bizottságnak, valamint – az általános 

adatvédelmi rendelettel kapcsolatos ügyekben – az Európai 

Szabadkereskedelmi Társulás Felügyeleti Hatóságának joga 

van – szavazati jog nélkül – részt venni az Európai Adatvédelmi 

Testület tevékenységében és ülésein. Az Európai Gazdasági 

Térség országainak (Izland, Liechtenstein és Norvégia) 

felügyeleti hatóságai szintén az Európai Adatvédelmi Testület 

tagjai, azonban nem rendelkeznek szavazati joggal. Az Európai 

Adatvédelmi Testület székhelye Brüsszelben található.

Az Európai Adatvédelmi Testület mellett Titkárság működik, 

melyet az európai adatvédelmi biztos biztosít. Az Európai 

Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos közötti 

együttműködés feltételeit egyetértési megállapodás határozza 

meg. 

1. 2020 JELENTŐS FEJLEMÉNYEI 

1.1. Az Európai Adatvédelmi Testület 
hozzájárulása az általános 
adatvédelmi rendelet értékeléséhez  

2020 februárjában az Európai Adatvédelmi Testület és a 

nemzeti felügyeleti hatóságok hozzájárultak az általános 

adatvédelmi rendelet Európai Bizottság általi értékeléséhez 

és felülvizsgálatához, az általános adatvédelmi rendelet 97. 

cikkében előírtaknak megfelelően.

Az Európai Adatvédelmi Testület véleménye szerint az 

általános adatvédelmi rendelet megerősítette az adatvédelmet, 

AZ ADATVÉDELMI JOGOK 
BIZTOSÍTÁSA A VÁLTOZÓ 

VILÁGBAN

Az Európai Adatvédelmi Testülettel kapcsolatos további részletek megtalálhatók honlapunkon az 

edpb.europa.eu címen.

https://edpb.europa.eu/edpb_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/contribution-edpb-evaluation-gdpr-under-article-97_en
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Adatvédelmi Testület számos iránymutatást tartalmazó 

dokumentumot adott ki, többek között egy listát a gyakran 

ismételt kérdésekkel és néhány ajánlást az ítélettel és annak 

végrehajtásával kapcsolatban.

1.4. Az általános adatvédelmi rendelet 
65. cikke alapján elfogadott 
első kötelező erejű döntés 

2020. november 9-én az Európai Adatvédelmi Testület 

elfogadta az első vitarendezési határozatát az általános 

adatvédelmi rendelet 65. cikke alapján. A kötelező erejű döntés 

azt a vitát rendezte, amely a központi felügyeleti hatóságként 

eljáró ír felügyeleti hatóság által kiadott, a Twitter International 

Company-re vonatkozó határozattervezet és az azt követően 

néhány érintett felügyeleti hatóság által kifejezett releváns és 

megalapozott kifogások után merült fel.  

2. EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET 
– 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK 

Az Európai Adatvédelmi Testület 2020-ban 10 iránymutatást 

fogadott el olyan témákkal kapcsolatban, mint az adatkezelő és 

az adatfeldolgozó fogalma; a közösségi média felhasználóinak 

célzott kommunikációja, és emellett három további 

iránymutatást is elfogadott nyilvános konzultációt követően. 

Az Európai Adatvédelmi Testület két ajánlást is kiadott.

Az Európai Adatvédelmi Testület az egységességi 

mechanizmushoz kapcsolódó folyamatokat is felügyelte 

a folyamat pontosítása és a felügyeleti hatóságok 

szempontjából való hatékonyságának biztosítása érdekében. 

Az Európai Adatvédelmi Testület 2020-ban 32 véleményt adott 

ki az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének értelmében. 

A legtöbb vélemény a magatartási kódexnek való megfelelés 

ellenőrzésével foglalkozó szervezetek vagy a tanúsító 

szervezetek akkreditációjával kapcsolatos követelmények 

tervezetét, illetve különböző vállalatok adatkezelőkre 

vonatkozó kötelező erejű vállalati szabályait érintette. 

3. A FELÜGYELETI HATÓSÁGOK 
TEVÉKENYSÉGE 2020-BAN   

A nemzeti felügyeleti hatóságok független közhatalmi 

szervek, melyek figyelemmel kísérik az adatvédelmi törvények 

alkalmazását . A nemzeti felügyeleti hatóságok kulcsszerepet 

játszanak az egyének adatvédelmi jogainak biztosításában. 

Ezt korrekciós hatáskörük gyakorlásával érhetik el.

Az Európai Adatvédelmi Testület honlapján elérhető egy 

válogatás az általános adatvédelmi rendelet nemzeti szintű 

végrehajtásával kapcsolatos felügyeleti intézkedésekből.

Az Európai Adatvédelmi Testület honlapján közzétette a 

nemzeti felügyeleti hatóságok által az egyablakos ügyintézési 

eljárással (az általános adatvédelmi rendelet 60. cikke) 

összhangban hozott határozatokat tartalmazó nyilvántartást. 

3.1. Határokon átnyúló együttműködés  

Az általános adatvédelmi rendelet előírja az EGT-tagállamok 

felügyeleti hatóságainak szoros együttműködését az általános 

adatvédelmi rendelet következetes alkalmazása és az egyének 

adatvédelmi jogainak védelme biztosításának érdekében 

az EGT területén. A felügyeleti hatóságok egyik feladata a 

döntéshozatal koordinálása a határokon átnyúló adatkezelési 

ügyekben.
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mint alapvető jogot, és összehangolta az adatvédelmi elvek 

értelmezését. Javult az érintettek jogainak érvényesülése, 

és az érintettek egyre inkább tisztában vannak adatvédelmi 

jogaik gyakorlásának lehetséges módjaival. Az általános 

adatvédelmi rendelet továbbá hozzájárul az uniós jogi keret 

globális láthatóságának növekedéséhez, és példaként 

szolgál az Európai Unión kívül is. Az Európai Adatvédelmi 

Testület jelentésében megállapítja, hogy sikeresnek tartja az 

általános adatvédelmi rendelet alkalmazását, de elismeri, 

hogy továbbra is számos kihívással néz szembe. Például 

továbbra is aggodalomra ad okot, hogy nem áll rendelkezésre 

elegendő erőforrás a felügyeleti hatóságok számára, akárcsak 

az, hogy a nemzeti eljárások tekintetében következetlenségek 

tapasztalhatók, amelyek hatással vannak a felügyeleti 

hatóságok közötti együttműködési mechanizmusra.

E kihívások ellenére az Európai Adatvédelmi Testület meg 

van győződve arról, hogy a felügyeleti hatóságok közötti 

folytatólagos együttműködés elő fogja segíteni a közös 

adatvédelmi kultúrát és következetes gyakorlatokat fog 

kialakítani.

Továbbá az Európai Adatvédelmi Testület korainak tartja az 

általános adatvédelmi rendelet felülvizsgálatát.

1.2. A Covid19-jávánnyal kapcsolatos 
intézkedéseket érintő kérdések

A Covid19-világjárvány idején az EGT-tagállamok a vírus 

terjedésének nyomon követésére, megfékezésére és 

mérséklésére irányuló intézkedéseket hoztak. Számos ilyen 

intézkedés a személyes adatok kezelésével járt, például a 

kontaktkövető alkalmazások, a helymeghatározó adatok 

használata vagy az egészségügyi adatok tudományos 

célú feldolgozása. Ezért az Európai Adatvédelmi Testület 

iránymutatást adott ki a személyes adatok kezeléséről a 

Covid19-világjárvánnyal összefüggésben. Ebben az időszakban 

az Európai Adatvédelmi Testület európai parlamenti képviselők 

leveleire is válaszolt, akik Covid19-cel kapcsolatos ügyekben 

kértek további felvilágosítást. 

1.3. A személyes adatok nemzetközi 
áramlása a Schrems II ügyben 
hozott ítéletet követően 

2020. július 16-án az Európai Unió Bírósága (EUB) közzétette a 

C-311/18. sz. (Schrems II) ügyben hozott ítéletét. A Bíróság két 

olyan mechanizmust vizsgált meg, melyek személyes adatok 

EGT-országokból nem EGT-országokba (harmadik országokba) 

történő továbbítását teszik lehetővé, nevezetesen az EU-USA 

adatvédelmi pajzsot és az általános szerződési feltételeket. 

A Bíróság érvénytelenítette az EU-USA adatvédelmi pajzs 

alapjául szolgáló megfelelőségi határozatot, mely ezáltal 

adattovábbítási mechanizmusként érvényét vesztette. Továbbá 

úgy határozott, hogy a személyes adatok harmadik országbeli 

adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó 

általános szerződési feltételekről szóló 2010/87 európai 

bizottsági határozat továbbra is érvényes, így az általános 

szerződési feltételek ezután is alkalmazhatók a nemzetközi 

adattovábbítás lehetővé tételére. Ennek az a feltétele, hogy 

az adatátadó (szükség esetén az adatátvevő segítségével) 

az adattovábbítást megelőzően megvizsgálja az ilyen 

jellegű adattovábbítások esetén biztosított védelem szintjét, 

figyelembe véve mind az általános szerződési feltételeket, 

mind az adatátvevő országa jogrendszerének vonatkozó 

szempontjait, az adott harmadik ország hatóságainak az 

adatokhoz való hozzáférését illetően. A vizsgálathoz az 

általános adatvédelmi rendelet 45. cikkének (2) bekezdésében 

nem kimerítő jelleggel felsorolt szempontokat kell figyelembe 

venni.

Az ítélet messzemenő következményekkel jár azon EGT-n belüli 

szervezetek számára, amelyek e mechanizmusok segítségével 

teszik lehetővé a személyes adatok továbbítását az Egyesült 

Államok és más harmadik országok felé. Ezért az Európai 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/binding-decision-board-art-65_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/guidelines_hu?field_edpb_member_states_target_id=All&page=0
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-wtype/opinion-board-art-64_en
https://edpb.europa.eu/news/news_en?news_type=2&field_edpb_member_state_target_id=All
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/guidelines-recommendations-best-practices_hu
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-311%252F18&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=hu&avg=&cid=11875758
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2020. január 1-je és december 31-e között 628 határon átnyúló 

ügy volt folyamatban, melyből 461-et előzött meg panasz, 

míg 167 ügy más előzményeken – például vizsgálatokon, jogi 

kötelezettségeken és/vagy médiatudósításokon – alapult.

Az egyablakos ügyintézési mechanizmus a fő felügyeleti hatóság 

és az érintett felügyeleti hatóságok közötti együttműködést 

teszi szükségessé. A vizsgálatot a fő felügyeleti hatóság 

vezeti, amely kulcsszerepet játszik az érintett felügyeleti 

hatóságok közötti konszenzus kialakításának folyamatában, 

amellett, hogy az adatkezelő vagy adatfeldolgozó tekintetében 

összehangolt döntés elérésére törekszik. 2020. január 1-je 

és december 31-e között 203 határozattervezetet készítettek 

elő, melyből 93 végső határozat született. E határozatokat 

közzéteszik egy nyilvántartásban.

A  kölcsönös  segítségnyújtási  eljárás  lehetővé teszi a 

felügyeleti hatóságok számára, hogy a hatékony együttműködés 

érdekében tájékoztatást vagy egyéb intézkedéseket kérjenek 

a többi felügyeleti hatóságtól. 2020. január 1-je és december 

31-e között a felügyeleti hatóságok 246 hivatalos kölcsönös 

segítségnyújtási eljárást kezdeményeztek. 2258 esetben 

pedig informális módon kezdeményeztek ilyen eljárást. A 

felügyeleti hatóságok olyan esetekben is igénybe veszik a 

kölcsönös segítségnyújtási eljárást, mikor fel kell kérni az 

illetékes felügyeleti hatóságot egy olyan beérkezett panasz 

kezelésére, mely nem az általános adatvédelmi rendelet 

alapján meghatározott határokon átnyúló adatkezeléshez 

kapcsolódik.

4. KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT 
FELEKKEL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

A Covid19-világjárvány alatt az Európai Adatvédelmi 

Testület európai parlamenti képviselők leveleire is válaszolt, 

akik Covid19-cel kapcsolatos ügyekben kértek további 

felvilágosítást. Az Európai Adatvédelmi Testület konzultációt 

szervezett az érdekelt felek számára a jogos érdek fogalmával 

kapcsolatban, hogy információt és véleményeket gyűjtsön a 

témáról a jövőbeli iránymutatások kidolgozásának érdekében.

Az iránymutatások előzetes elfogadását követően az Európai 

Adatvédelmi Testület nyilvános konzultációra bocsátja azokat 

annak érdekében, hogy az érdekelt feleknek és a polgároknak 

lehetőségük nyíljon további véleményük kifejtésére, melyeket 

később figyelembe vesznek a szövegezési folyamat során. Az 

Európai Adatvédelmi Testület 2020-ban hét ilyen konzultációt 

kezdeményezett és zárt le.

Az Európai Adatvédelmi Testület immár harmadik éve 

végzett felmérést a Testület tevékenységének éves 

áttekintése részeként az általános adatvédelmi rendelet 

71. cikke (2) bekezdésének értelmében. A kérdések az 

Általános Adatvédelmi Testület 2020-as munkájára és 

eredményeire összpontosítottak, különös tekintettel a Testület 

iránymutatásaira és ajánlásaira, annak megértése céljából, 

hogy az érdekelt felek milyen mértékben tartják hasznosnak 

az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatását az általános 

adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek értelmezésében, 

illetve annak érdekében, hogy jövőbeli utakat jelöljenek ki 

egyének és szervezek megfelelőbb támogatása érdekében az 

adatvédelem terén.

5. A 2021-ES STRATÉGIA 
ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Az  Általános  Adatvédelmi Testület meghatározta a 2021–

2023-as stratégiáját, mely a testület stratégiai célkitűzéseinek 

négy fő pillérét tartalmazza, valamint az ezen célkitűzések 

elérését elősegíteni hivatott, pillérenként három fő intézkedésre 

terjed ki. 2021 elején az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta 

a 2021–2022-es időszakra szóló kétéves munkaprogramját, 

a testület eljárási szabályzatának 29. cikke szerint. A 

munkaprogram az Európai Adatvédelmi Testület 2021–2023-

as stratégiájában meghatározott prioritásokat követi, és 

átülteti a gyakorlatba a testület stratégiai célkitűzéseit.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_hu.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_hu.pdf
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-03/edpb_workprogramme_2021-2022_en.pdf
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