
 

A TANTÁRGYI PROGRAM KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI 

A tantárgy elnevezése 

(magyar nyelven) 

Adatvédelem és információszabadság a közigazgatási gyakorlatban 

A tantárgy elnevezése (angol 

nyelven) 

Privacy and freedom of information in the practice of Public Administration 

A tantárgy Neptun-kódja ÁKEKIB03 

A tantárgy kreditértéke 2 kredit 

A szakok (szakirányok), ahol 

oktatják 

Közigazgatás-szervező BA alapszak 

Az oktatásért felelős oktatási 

szervezeti egység megnevezése 

Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

A tantárgyfelelős oktató Dr. Péterfalvi Attila, egyetemi docens 

A tantárgy óraszáma, a 

foglalkozás típusa 

 

Nappali: 0 ea + 2 gy 

Levelező: 10 óra/ félév 

A tantárgy szakmai tartalma 

(magyar nyelven) 

Az adatvédelem és információszabadság összefüggései a Polgári Törvénykönyv 
személyiségi jogi szabályaival. Az adatvédelemmel és információszabadsággal 

összefüggő releváns alkotmánybírósági, bírósági adatvédelmi és adatvédelmi 

hatósági joggyakorlat elemzése. A vonatkozó nemzetközi joggyakorlat elemzése. 

A tantárgy szakmai tartalma 

(angol nyelven) 

The relations of rights to data protection and freedom of information with the 

rights of persons regulated in the Civil Code. The analysis of the relevant decisions 

of the Constitutional Court, of regular courts and the data protection authority with 

relation to the right to data protection and freedom of information. The analysis of 
the relevant international case law. 

Az elérendő kompetenciák 

(magyar nyelven) 

Az adatvédelem, és az információszabadság, illetve a köz és magánszféra 

adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi 

helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve 
megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete. A 21. 

század technikai-technológiai fejlődése, a napjainkban jelentkező biztonsági 

kihívások, valamint a közhatalom átláthatóságának és ellenőrizhetőségének 
demokratikus igénye miatt rendkívül fontos, hogy a jogalkalmazók – különösen a 

közigazgatásban és az állami erő monopóliumával élő rendészeti szerveknél 

dolgozók – pontosan tisztában legyenek azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, 
melyek a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához 

fűződő alkotmányos jogokhoz fűződnek. 

Az elérendő kompetenciák 

(angol nyelven) 

The recognition and identification legal problems arising from data protection, the 

freedom of information, and public and private data processing, determining the 
legal situation, reviewing, analysing, systematizing, and solving the problematic 

situation, outlining alternative solutions, and representing data subjects. Due to 

technical and technological developments in the 21st century, contemporary 
security challenges, and the democratic requirement of the transparency and 

accountability of public authority, it is particularly important that enforcers of law 

– civil servants and members of law enforcement agencies having the state 

monopoly of force – be clear about the rights and duties related to the protection 
of personal data and the disclosure of data of public interest. 

Előtanulmányi (előzetes) 

követelmények 

nincs 

A tantárgy tematikája 1) Bevezetés az információs jogok ismeretébe – történelmi, kulturális háttér 
2) Adatvédelmi jogi alapismeretek 

3) Adatvédelmi jog 

4) Adatvédelmi peres és nemperes eljárások 
5) Az adatbiztonság jogi szabályozása, incidensbejelentés 

6) Adatvédelmi tisztviselő 

7) Akkreditáció és tanúsítás, magatartási kódexek, harmadik országba történő 
adattovábbítás 

8) Információszabadság a közszférában, a közérdekű és közérdekből nyilvános 

adatok megismerhetősége 



9) Az információszabadság korlátai, jogorvoslatok 

10)  A köz- és magánszféra adatkezelései 

A tantárgy meghirdetésének 

gyakorisága/a tantervben 

történő félévi elhelyezkedése 

őszi/tavaszi 

A foglalkozásokon való 

részvétel követelményei  

órák látogatása. kiselőadás  

A félévközi feladatok, az 

ismeretek ellenőrzésének 

rendje  

beszámoló (háromfokozatú) 

Az aláírás és a kreditek 

megszerzésének pontos 

feltételei  

A féléves tanulmányi időszak elfogadásának feltétele az előadások és 

szemináriumok látogatása a TVSZ szerint. 

A kötelező és ajánlott 

irodalom jegyzéke (magyar 

nyelven) 

Kötelező irodalom: 
- 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) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 

- Jogalapok, érintetti jogok: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-
reszletek?id=123456789/12417 

- Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek: 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12414 
- Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei: 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/11927 

- Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a 

személyes adatok különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok: 

- https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12415 

Ajánlott irodalom:  

- Magyarázat a GDPR-ról, Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2018. 

- a korábbi adatvédelmi biztos beszámolói; a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság beszámolói; kapcsolódó bírósági 

határozatok 

- a 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport és az 
Adatvédelmi Testület véleményei és iránymutatásai 

 

A kötelező és ajánlott 

irodalom jegyzéke (angol 

nyelven) 

Compulsory readings:  

 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 

on the protection of natural persons as regards the processing of personal 
data and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) 

No 95/46 (General Data Protection Regulation) 

 Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and 

freedom of information (the Privacy Act) 

 Jogalapok, érintetti jogok: https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-

reszletek?id=123456789/12417 

 Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek: 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12414 

 Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei: 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/11927 

 Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a 

személyes adatok különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok: 

 https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12415 

 

Suggested readings: 
 Magyarázat a GDPR-ról, Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2018. 

https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12417
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12417
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12414
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/11927
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12415


- Reports by the former Data Protection Commissioner, reports by the 

National Authority for Data Protection and Freedom of Information, related 
court rulings 

 The opinions and guidelines of the Article 29 Data Protection Working 

Party 

 

 


