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AZ ADATVÉDELEM ELMÉLYÍTÉSE ÉS 
KISZÉLESÍTÉSE

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Weboldalunkon további részletek találhatók az Európai Adatvédelmi Testületről
edpb.europa.eu. 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

https://edpb.europa.eu/edpb_hu
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Az Európai Adatvédelmi Testület független, az általános 

adatvédelmi rendelettel létrehozott európai testület, 

melynek célja az adatvédelmi szabályok következetes 

alkalmazásának biztosítása az Európai Gazdasági Térség 

területén. Ezt a célt a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti 

együttműködés elősegítésével, és általános, az adatvédelmi 

szabályok alkalmazására és értelmezésre vonatkozó EGT-

szintű iránymutatással valósítja meg.

Az Európai Adatvédelmi Testületet az uniós felügyeleti 

hatóságok vezetőiből és az európai adatvédelmi biztosból 

áll. Az Európai Gazdasági Térség országainak (Izland, 

Liechtenstein és Norvégia) felügyeleti hatóságai szintén az 

Európai Adatvédelmi Testület tagjai, habár nem rendelkeznek 

szavazati joggal. Az Európai Bizottságnak, valamint – az 

általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos ügyekben 

– az Európai Szabadkereskedelmi Társulás Felügyeleti 

Hatóságának joga van részt venni az Európai Adatvédelmi 

Testület tevékenységében és ülésein. Az Európai Adatvédelmi 

Testület székhelye Brüsszelben található.

Az Európai Adatvédelmi Testület az európai adatvédelmi 

biztos által biztosított titkársággal rendelkezik. Az Európai 

Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos 

közötti együttműködés feltételeit egyetértési megállapodás 

határozza meg. 

https://edpb.europa.eu/edpb_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/edpb-secretariat_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_hu
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1. 2021 JELENTŐS FEJLEMÉNYEI

1.1. A SCHREMS II ÜGYBEN HOZOTT 
ÍTÉLETET KÖVETŐ IRÁNYMUTATÁS

Az Európai Adatvédelmi Testület ajánlásokat és az európai 

adatvédelmi biztossal közös véleményt adott ki az Európai 

Unió Bíróságának a C-311/18. sz. Schrems II ügyben hozott 

ítéletét követő iránymutatási tevékenysége keretében. 

A nyilvános konzultációt követően naprakésszé tett, az 

adattovábbítási eszközöket a személyes adatok uniós védelmi 

szintjének való megfelelés biztosítása érdekében kiegészítő 

intézkedésekről szóló 01/2020. számú ajánlás kiegészíti az 

Európai Bizottság nemzetközi adattovábbításokra vonatkozó 

általános szerződési feltételeit, és összhangban áll azokkal. 

Az Európai Adatvédelmi Testület–európai adatvédelmi biztos 

közös véleménye a személyes adatok harmadik országokba 

irányuló továbbítására vonatkozó általános szerződési 

feltételekről szóló 02/2021. számú ajánlás iránymutatást nyújt 

az exportőröknek arra nézve, hogy miként alkalmazhatják 

helyesen az általános szerződési feltételeket az általános 

adatvédelmi rendeleten és a Schrems II ítéleten alapuló új 

követelmények figyelembevételével.

1.2. AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI TESTÜLET 
ÉS AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI 
BIZTOS KÖZÖS VÉLEMÉNYE A 
MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRÓL 
SZÓLÓ JOGSZABÁLYRÓL

A mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált 

szabályok megállapításáról szóló rendeletre irányuló 

európai bizottsági javaslat közzétételét követően az Európai 

Adatvédelmi Testület és az európai adatvédelmi biztos 

elfogadta a mesterséges intelligenciára vonatkozó harmonizált 

szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és 

tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (a mesterséges 

intelligenciáról szóló jogszabály) szóló 05/2021. számú közös 

véleményt. A közös vélemény kitér a javaslat hatályával, 

kockázatalapú megközelítésével és az általános adatvédelmi 

rendelettel való összhangjával kapcsolatos kérdésekre, 

valamint a mesterséges intelligencia tiltott felhasználására, 

a magas kockázatú MI-rendszerekre, az irányításra és a 

Mesterséges Intelligenciával Foglalkozó Európai Testületre, 

a szabályozói tesztkörnyezetekre és az adatvédelmi kerettel 

való kölcsönhatásra is. 

1.3. AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI 
RENDELET 65. CIKKE ALAPJÁN 
ELFOGADOTT KÖTELEZŐ 
EREJŰ HATÁROZAT A 
WHATSAPP IRELANDRÓL

Az Európai Adatvédelmi Testület kötelező erejű határozatot 

fogadott el az általános adatvédelmi rendelet 65. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja alapján, amely az ír felügyeleti 

hatóság mint fő felügyeleti hatóság által kiadott, a WhatsApp 

Ireland Ltd.-re (WhatsApp IE) vonatkozó határozattervezet 

egyes elemeivel kapcsolatos konszenzus hiányának, 

valamint több érintett felügyeleti hatóság ezt követően 

megfogalmazott kifogásainak kezelésére irányult. Az Európai 

Adatvédelmi Testület arra a következtetésre jutott, hogy az 

ír felügyeleti hatóságnak módosítania kell a WhatsApp IE-re 

vonatkozó határozattervezetét az átláthatóság megsértése, az 

adatkezelési műveletek összhangba hozatalának határideje és 

a bírság kiszámítása tekintetében.

1.4. AZ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI 
RENDELET 66. CIKKE SZERINTI 
SÜRGŐSSÉGI ELJÁRÁS 
KERETÉBEN ELFOGADOTT ELSŐ 
KÖTELEZŐ EREJŰ DÖNTÉS

Az Európai Adatvédelmi Testület a hamburgi felügyeleti 

hatóság kérésére először fogadott el kötelező erejű döntést 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-52021-proposal_hu
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az általános adatvédelmi rendelet 66. cikkének (2) bekezdése 

szerinti sürgősségi eljárás keretében. Az utóbbi hatóság az 

általános adatvédelmi rendelet 66. cikkének (1) bekezdése 

alapján ideiglenes intézkedéseket fogadott el a Facebook 

Ireland Ltd.-vel (Facebook IE) szemben.

Az ideiglenes intézkedések a WhatsApp IE európai 

felhasználóira vonatkozó szolgáltatási feltételek és 

adatvédelmi szabályzat módosítását követően három hónapra 

megtiltották a Facebook IE számára, hogy a WhatsApp-

ot használó német illetékességű személyek adatait a saját 

céljaiból kezelje.

Az Európai Adatvédelmi Testület úgy határozott, hogy nem 

teljesülnek azok a feltételek, amelyek alapján bizonyítani 

lehet az általános adatvédelmi rendelet megsértésének 

megvalósulását és a végleges intézkedések elfogadásának 

sürgősségét, ezért kimondta, hogy az ír felügyeleti hatóságnak 

nem kell végleges intézkedéseket hoznia a Facebook IE-vel 

szemben. Az Európai Adatvédelmi Testület azonban felkérte az 

ír felügyeleti hatóságot, hogy sürgősen végezzen jogszabályban 

előírt vizsgálatot, annak megállapítása érdekében, hogy sor 

került-e ilyen adatkezelési tevékenységekre vagy sem, és 

amennyiben igen, az általános adatvédelmi rendelet 5. cikke 

(1) bekezdésének a) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése 

alapján volt-e megfelelő jogalap azok végzésére valamint, 

hogy vizsgálja tovább a Facebook IE szerepét. 

1.5. AZ EURÓPAI ADATVÉDELMI 
TESTÜLET VÉLEMÉNYEI AZ 
EGYESÜLT KIRÁLYSÁGRA 
VONATKOZÓ MEGFELELŐSÉGI 
HATÁROZATOK TERVEZETEIRŐL

2021-ben az Európai Adatvédelmi Testület két véleményt 

adott ki a személyes adatok Egyesült Királyság általi 

megfelelő védelméről szóló európai bizottsági végrehajtási 

határozattervezetekről, valamint a bűnüldözésben 

érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv szerinti 

megfelelőségi referenciára vonatkozó ajánlásokról.

A 14/2021. számú vélemény a személyes adatok Egyesült 

Királyság általi, az általános adatvédelmi rendelet szerinti 

megfelelő védelmére vonatkozik. Értékeli az Egyesült 

Királyság jogi keretének általános adatvédelmi szempontjait. 

A vélemény azt is megvizsgálja, hogy az Egyesült Királyság 

hatóságai milyen módon férnek hozzá az EGT-ből az Egyesült 

Királyságba továbbított személyes adatokhoz bűnüldözési és 

nemzetbiztonsági célokból.

A 15/2021. számú vélemény szintén a személyes adatok 

Egyesült Királyság általi megfelelő védelmére vonatkozik, 

azonban a bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről 

szóló irányelv alapján. A vélemény az 01/2021. számú ajánlás, 

valamint az alábbi ajánlásokban szereplő, releváns ítélkezési 

gyakorlat fényében elemzi a megfelelőségi határozat 

tervezetét:

A 02/2020. számú ajánlás a megfigyelési intézkedésekkel 

kapcsolatos alapvető európai garanciákról. Ez volt az 

első alkalom, hogy az Európai Bizottság egy végrehajtási 

határozattervezetet terjesztett elő egy harmadik országnak a 

bűnüldözésben érvényesítendő adatvédelemről szóló irányelv 

szerinti megfelelőségéről, így az Európai Adatvédelmi Testület 

is először értékelt ilyet. A bűnüldözésben érvényesítendő 

adatvédelemről szóló irányelv szerinti megfelelőségi 

referenciáról szóló 01/2021. sz. ajánlás, amely iránymutatást 

nyújt az Európai Bizottságnak a bűnüldözésben érvényesítendő 

adatvédelemről szóló irányelv szerint a harmadik országok 

és nemzetközi szervezetek által biztosítandó adatvédelem 

szintjéről.

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-art-70/opinion-142021-regarding-european-commission-draft_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-led/opinion-152021-regarding-european-commission-draft_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_hu
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2.             EURÓPAI ADATVÉDELMI 
TESTÜLET – 2021. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGEK

Az általános adatvédelmi rendelet EGT-n belüli következetes 

alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai 

Adatvédelmi Testület általános iránymutatást ad ki az európai 

adatvédelmi jogszabályok egyértelművé tétele érdekében. 

2021-ben az Európai Adatvédelmi Testület 14 iránymutatást 

és ajánlást fogadott el olyan témákban, mint az adatvédelmi 

incidensekről történő értesítések, a magatartási kódexek 

mint adattovábbítási eszközök, a hitelkártyaadatok tárolása, a 

virtuális hangasszisztensek, valamint az általános adatvédelmi 

rendeletben szereplő konkrét fogalmak. Ezen iránymutatások 

és ajánlások közül az Európai Adatvédelmi Testület hat 

dokumentumot is nyilvános konzultációt követően fogadott 

el.

Az Európai Adatvédelmi Testület emellett elfogadott 15 

jogalkotási konzultációt, illetve az uniós jogalkotóhoz vagy 

tagállamokhoz intézett nyilatkozatot.

Az Európai Adatvédelmi Testület egységességi véleményeket 

adott ki annak érdekében, hogy a nemzeti felügyeleti 

hatóságok következetesen alkalmazzák az általános 

adatvédelmi rendeletet. 2021-ben 35 véleményt adott ki az 

általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének értelmében. Ezek 

a vélemények főként a kötelező erejű vállalati szabályokkal 

kapcsolatos határozattervezetekre, a magatartási kódexnek 

való megfelelés ellenőrzésével foglalkozó szervezetek 

vagy a tanúsító szervezetek akkreditációjával kapcsolatos 

követelmények tervezetére, valamint az általános szerződési 

feltételek tervezetére vonatkoztak.

3.             A FELÜGYELETI HATÓSÁGOK 
TEVÉKENYSÉGE 2021-BEN

A nemzeti felügyeleti hatóságok az adatvédelmi jog 

következetes alkalmazását biztosító független hatóságok. 

Kulcsszerepet játszanak az egyének adatvédelmi jogainak 

védelmében, különösen a korrekciós hatáskörök gyakorlása 

révén. Az Európai Adatvédelmi Testület honlapján elérhető 

egy válogatás az általános adatvédelmi rendelet nemzeti szintű 

foganatosításával kapcsolatos felügyeleti intézkedésekből. 

Az Európai Adatvédelmi Testület emellett vezeti 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

A felügyeleti hatóságok egyik feladata a döntéshozatal 

koordinálása a határokon átnyúló adatkezelési ügyekben.

2021. január 1-je és december 31-e között 506 határon 

átnyúló ügyre vonatkozó bejegyzés került az adatbázisba, 

melyből 375-öt előzött meg panasz, míg 131 ügy más 

előzményeken – például vizsgálatokon, jogi kötelezettségeken 

és/vagy médiatudósításokon – alapult.

Az egyablakos ügyintézési mechanizmus szükségessé teszi 

a fő felügyeleti hatóság és az érintett felügyeleti hatóságok 

közötti együttműködést. A vizsgálatot a fő felügyeleti hatóság 

vezeti, amely kulcsszerepet játszik az érintett felügyeleti 

hatóságok közötti konszenzus kialakításának folyamatában, 

amellett, hogy az adatkezelő vagy -feldolgozó tekintetében 

összehangolt döntés elérésére törekszik. 2021. január 1. és 

2021. december 31. között 209 határozattervezetet készítettek 

elő, melyből 141 jogerős döntés született.

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/our-documents/publication-type/recommendations_hu
https://edpb.europa.eu/positions-edpb-legislative-proposals_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/statements_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/publication-type/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_hu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_hu
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A kölcsönös segítségnyújtási eljárás lehetővé teszi a felügyeleti 

hatóságok számára, hogy a hatékony együttműködés 

érdekében tájékoztatást vagy egyéb intézkedéseket kérjenek 

a többi felügyeleti hatóságtól. 2021. január 1. és 2021. 

december 31. között a felügyeleti hatóságok 243 hivatalos 

kölcsönös segítségnyújtási eljárást és 2418 önkéntes 

kölcsönös segítségnyújtási eljárást kezdeményeztek.

4.             AZ ÉRDEKELT FELEKKEL 
FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓ

Az Európai Adatvédelmi Testület tevékenységének éves 
áttekintése részeként felmérést végzett az általános 
adatvédelmi rendelet 71. cikkének (2) bekezdése értelmében. 
A kérdések az Általános Adatvédelmi Testület 2021-es 
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 szervezetek 
kielégítőbb támogatására az uniós adatvédelmi kerettel való 

kapcsolattartás során.

5.             A 2022-ES STRATÉGIA ÉS 
CÉLKITŰZÉSEK

Az Általános Adatvédelmi Testület 2021–2023-as stratégiája 

négy fő pillért, valamint az ezen célok elérését elősegíteni 

hivatott, pillérenként három fő intézkedést tartalmaz. 2021 

elején az Európai Adatvédelmi Testület elfogadta a 2021–

2022-es időszakra szóló kétéves munkaprogramját, a testület 

eljárási szabályzatának 29. cikke szerint. A munkaprogram 

követi a stratégiában meghatározott prioritásokat, és átülteti 

azokat a gyakorlatba.

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_strategy2021-2023_hu.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/strategy-work-programme/edpb-work-programme-20212022_hu
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