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Az adatvédelmi tisztviselő - Data Protection Officer (DPO) 

2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet-  GDPR). 

A GDPR  preambulum (97) szerint  az adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat a belső megfelelés 
ellenőrzésében egy, az adatvédelmi jogot és gyakorlatot szakértői szinten ismerő személy segíti. Ez a 
személy az adatvédelmi tisztviselő (Data Protection Officer). 

A rendelet az adatvédelmi tisztviselőt kulcsszereplőként ismeri el az új adatkezelési rendszerben. 

A GDPR 4. szakasz 37., 38. és 39. cikkei vonatkoznak az adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, jogállására 
és feladataira.  

A hatályos jogszabályunk, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) 16. pont alatt foglalkozik az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó 
előírásokkal. 

 



Az adatvédelmi tisztviselő- DPO 

• Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan szereplő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó oldalán, aki ismeri 
az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat és gyakorlatot, valamint az adatkezelő/adatfeldolgozó 
működését és a megfelelő függetlenségét garantáló szervezeti működés mellett tájékoztat és 
szakmai tanácsot ad adatvédelmi kérdésekben, ellenőrzi  az adatvédelmi rendelkezéseknek , továbbá 
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak 
való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet 
tudatosság-növelését és képzését. 

• Az adatvédelmi tisztviselő fontos szerepet játszik a szervezeten belül az adatvédelmi kultúra 
előmozdításában, és elősegíti a GDPR alapvető, például az adatok kezelésére vonatkozó elvekre, az 
érintett jogaira, a beépített és alapértelmezett adatvédelemre, az adatkezelési tevékenységek 
nyilvántartására, az adatkezelés biztonságára, valamint az adatvédelmi incidens bejelentésére és 
arról való tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását. 



Adatvédelmi tisztviselőt kötelező kijelölni 

a) ha az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik;  

b) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak 
magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik 
szükségessé;  

c) ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges 
kategóriáinak  vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és 
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban. 



Ki jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt? 

• Az adatkezelő és az adatfeldolgozó is kijelölhet. 

 

 

 

 

• Az egyetem fenntartójától függetlenül közfeladatot lát el, és e minőségében közérdekű adatokat 
kezel. A felsőoktatási intézmény ugyanis állami elismeréssel jön létre állam által megalkotott 
törvényi szabályoknak való megfelelés esetén, a felsőoktatási rendszer működtetése állami feladat, 
ennek a közfeladatnak a megvalósításában vesz részt az állam által elismert intézmény fenntartója.  

• A kötelező eseten kívül azonban bármely adatkezelő vagy adatfeldolgozó kijelölhet adatvédelmi 
tisztviselőt. 



Ki lehet adatvédelmi tisztviselő? 

• Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy 
szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait. 

• Ha az adatvédelmi tisztviselő vagy az adatkezelő alkalmazottjaként, vagy szolgáltatási szerződés 
keretében látja el a feladatait, akkor az adatkezelőnek kell azt biztosítania, hogy ezekből a 
feladatokból ne származzon összeférhetetlenség. A tisztviselő nem végezhet olyan egyéb feladatot, 
melynek során meg kell határoznia az adatkezelés célját, eszközeit. 

• Az adatvédelmi tisztviselő szükség esetén egy csoport segítségével is végezheti a feladatait- 
adatvédelmi csoport. Ha egy csoport látja el a tisztviselői feladatokat, akkor ki kell jelölni azt a 
személyt, aki valóban felelős az adott szervezet vonatkozásában, tehát a tisztviselői tevékenység 
nem válhat személytelenné. 



Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése az első lépés, de az adatvédelmi tisztviselők 
részére elegendő önállóságot és forrást kell biztosítani a feladataik hatékony 

végrehajtásához: 
• fontos, hogy az adatvédelmi tisztviselőt a szervezeten belül tárgyalópartnernek lehessen tekinteni 

• biztosítani szükséges, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és 
időben bekapcsolódjon  

•  elvárás, hogy az adatvédelmi tisztviselőt rendszeresen meghívják a közép- és felsővezetés megbeszéléseire (A részvétele ajánlott, amikor 
adatvédelmi vonatkozású döntéseket hoznak.) 

• minden releváns információt időben kell átadni az adatvédelmi tisztviselőnek annak érdekében, hogy megfelelő tanácsot adhasson  

• az adatvédelmi tisztviselő véleményét mindig kellő súllyal kell figyelembe venni 

• az adatvédelmi tisztviselő részére elegendő időt szükséges biztosítani a feladatai ellátására  

• az adatvédelmi tisztviselővel haladéktalanul konzultálni kell, ha adatvédelmi vagy más incidens következett be 

• biztosítani szükséges számára azokat az forrásokat, amelyek a feladatai végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési 
műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükségesek 

• Biztosítani szükséges a folyamatos képzését 

• megfelelő támogatás a pénzügyi források, infrastruktúra (helyiségek, berendezések, eszközök) és személyzet tekintetében  



Az adatvédelmi tisztviselő jogállása 

• önálló, független: Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
legfelső vezetésének tartozik felelősséggel, a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat a felső 
vezetésen kívül senkitől nem fogadhat el .  

• az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatják el és szankcióval 
nem sújthatják.  

• az adatvédelmi tisztviselőket nem terheli személyes felelősség a GDPR be nem tartásáért 

• az adatvédelmi tisztviselők közvetítő szerepet töltenek be az érdekelt felek (például a felügyeleti 
hatóságok, az érintettek és a szervezeten belüli részlegek) között. Az adatvédelmi tisztviselő adott 
esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat a felügyeleti hatósággal. 

 



Az adatvédelmi tisztviselő feladatai I. 

A GDPR 39. cikke szerint az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

• tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak 
részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti 
kötelezettségeikkel kapcsolatban;  

• ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, 
továbbá az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való 
megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet 
tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;  

• kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, 

• együttműködik a felügyeleti hatósággal; 

• az adatkezeléssel összefüggő ügyekben  kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, 
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.  



Az adatvédelmi tisztviselő feladatai II. 

• Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 

• A feladatokat a GDPR általánosan, az Infotv. (tervezett) módosítása részletesen meghatározza. 

• Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó – a személyes adatok 
kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott – kötelezettségeinek teljesítését. A személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének 
módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az azok által foglalkoztatott, az 
adatkezelési műveleteket végző személyek részére. Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését, ennek keretei között az egyes adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben közreműködő 
foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres 
időközönként lefolytatandó vizsgálatok megvalósulását. 

• Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó 
valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak, az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az 
érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait 
és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges 
intézkedések megtételét. 



Az adatvédelmi tisztviselő feladatai III. 

• Szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását, 
amennyiben arra kötelezett a szervezet. Erről annyit tudni kell, hogy kötelező adatkezelés esetén 
(amit pl. jogszabály ír elő) az adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezelést előíró jogszabály 
előkészítője folytatja le. 

• Az adatvédelmi tisztviselő együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások 
lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart 
a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében. 

• Végül pedig közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában. 

• Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel 
végzi. 



Az adatvédelmi tisztviselő feladatai IV. 

Info tv. 25/M. § (1) Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó - a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott - kötelezettségeinek 
teljesítését, így különösen 

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok 
érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az azok 
által foglalkoztatott, az adatkezelési műveleteket végző személyek részére; 

b) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi 
előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok 
érvényesülését, ennek keretei között az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű 
feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi 
ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó 
vizsgálatok megvalósulását; 



Az adatvédelmi tisztviselő feladatai V. 

c) elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait 
és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges 
intézkedések megtételét, 

d) szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását, 

e) együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult 
szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és 
a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében, 

f) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában 



Az adatvédelmi tisztviselő titoktartási kötelezettsége 

• Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban 
meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség 
köti. 

• Az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és annak megszűnését követően is 
titokként megőrzi a tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes 
adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak 
minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tenni. (Info tv. 25M.§ (2))  



Az adatvédelmi tisztviselő a debreceni egyetemen 

A Debreceni Egyetem adatvédelmi tisztviselője: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita 

Elérhetősége: adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu 

(A Hatóság részére a tisztviselő személye és elérhetősége KC/398-3/2018.  szám alatt bejelentésre 
került.) 

Figyelemmel a Debreceni Egyetem szervezeti méretére és szerkezetére, az egyetem létrehozott egy – 
az adatvédelmi tisztviselőből és alkalmazottaiból álló – adatvédelmi tisztviselői csoportot az 
Adatbiztonsági Központ (Debrecen, Kassai úti Campus, Inkubációs Központ, II. emelet 214.) keretei 
között. 

Az Adatbiztonsági Központ munkatársai: 
Dr. Szabó Melinda ügyvivő-szakértő 
Dr.- Mándi Zoltán ügyvivő-szakértő 
Bíró Gáborné ügyintéző 
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Az adatvédelmi tisztviselői csoport struktúrája  
a debreceni egyetemen 

központvezető 
adatvédelmi 
tisztviselő 

Jogász  
EÜ. adatvédelmi 

felelős 
 

Jogász  
Általános 

adatvédelmi felelős 
 

Ügyintéző 



• GDPR általános adatvédelmi rendelet 

• 29. cikk szerinti munkacsoport 

• Infotv.  

• NAIH/2018/929/2/K állásfoglalás 

• NAIH/2017/5890/2/V állásfoglalás 

• Adatvédelmi Tisztviselői Bejelentői Rendszer 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://www.tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/tervezetek-2018/223-infotv-jogharmonizacios-celu-modositasa-2
https://naih.hu/files/NAIH-2018-929-2-K.pdf
https://naih.hu/files/NAIH-2017-5890-V.pdf
https://naih.hu/adatvedelmi-tisztvisel--bejelent--rendszer.html


Összeállította: 
Dr. Fejesné Dr. Varga Zita 
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