
 _____ NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM _____  
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar 

TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTM08 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adatvédelem 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): Data protection 

4. Kreditérték és képzési karakter: 
4.1. 3 kredit 
4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): kiberbiztonsági MA 

6. Az oktatásért felelős oktatási szervezeti egység megnevezése: Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar, Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék 

7. A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása, tudományos fokozata: Dr. Péterfalvi Attila, PhD, egyetemi 
docens 

8. A tanórák száma és típusa 

8.1. össz óraszám/félév: 

8.1.1. nappali munkarend: 28 (28 EA + 0 GY) 

8.1.2. levelező munkarend: 8 (8 EA + 0 GY) 

8.2. heti óraszám - nappali munkarend: 2 (2 EA + 0 GY) 

8.3. Az ismeret átadásában alkalmazandó további sajátos módok, jellemzők: - 
9. A tantárgy szakmai tartalma (magyarul): A hallgatók az alapképzésben szerzett ismeretekre 

alapozva átfogó és elmélyült ismereteket szereznek az adatvédelem, köz és magánszféra 
adatkezelése területén, megismerkednek a hazai és nemzetközi joggyakorlattal. A tantárgyhoz 
kapcsolódó jogesetek feldolgozása. Ismereteket szereznek a közérdekből nyilvános személyes adat 
kezeléséről. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The students will acquire 
comprehensive and in-depth knowledge of data protection, the data processing of the public and the 
private sector, and will learn about the national and the international legal practice, based on their 
initial education. Processing of legal cases related to the subject. They will acquire knowledge of 
the processing of personal data accessible on public interest grounds. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul): 
Tudása: Ismeri az adatvédelem körében alkalmazandó hazai és uniós szabályokat. Ismeri az 
adatvédelem alapfogalmait és alapintézményeit. Ismeri az adatvédelem alapelveit. Ismeri az 
adatvédelem területén az érintett jogokat. Ismeri az adatkezelői kötelezettségeket. Ismeri az 
adatbiztonsági eljárásokat. Ismeri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
eljárásait, feladatkörét, joghatóságát, hatáskörét, illetékességét. Ismeri az adatvédelem körében a 
tanúsítás és az akkreditáció szabályait. 

Képességei: Képes azonosítani, ha egy tevékenység adatkezelésnek minősül, illetve képes 
megállapítani az egyes adatkezelési műveletek, valamint a kezelt személyes adatok körét. Képes 
szakmailag megfelelő módon meghatározni az adatkezelés jogalapját, az adatkezelési célokat. 
Képes szakmailag megfelelő módon elhatárolni egymástól az adatkezelőt és az adatfeldolgozót. 
Képes a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásait a gyakorlatban 
értelmezni. Képes az adatvédelmi incidensek azonosítására, kezelésére és bejelentésére. 

Attitűdje: Fontosnak tartja az adatvédelem jogi, szervezeti, igazgatási, gyakorlati vetületeivel 



kapcsolatos kérdések magabiztos ismeretét. Törekszik az adatvédelmi kockázatok azonosítására, 
elemzésére és kezelésére. Törekszik az adatvédelmi tudatosítás minél szélesebb körű 
megvalósítására. Fontosnak tartja az adatbiztonság minél hatékonyabb megvalósulását. Nyitott az 
adatkezelői kötelezettségek megismerése és gyakorlati támogatása iránt. 

Autonómiája és felelőssége: Felelősen viszonyul az új uniós adatvédelmi rezsim megismeréséhez 
és megértéséhez. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az adatbiztonság érvényre juttatásához. 
Önállóan képes egy adatkezelés során a kockázatok kiszűrésére, a körülmények reális értékelésére 
és a felmerülő problémák kezelésére. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences - English): 

Knowledge: Knowledge of applicable national and EU rules in the field of data protection. 
Knowing the basic concepts and institutions of data protection. Knowing the basic principles of 

data protection. Thorough knowledge of the rights of the data subject. Thorough knowledge of the 
data controller’s responsibilities. Knowledge of data security procedures. Being familiar with the 
status, responsibility, jurisdiction, powers, and competence of the Hungarian National Authority for 
Data Protection and Freedom of Information (NAIH). Knows the practicies of certification and 
accreditation in the field of data protection. 

Capabilities: Ability to idenfity if an activity qualifies as data processing and to specify the relevant 
processing operations and the personal data being processed. Ability to identify, in a professional 
manner, the legal basis and the purposes of the data processing. Ability to distinguish, in a 
professional manner, between the data controller and the processor. Being able to apply the 
procedural rules before the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of 
Information in practice. Ability to identify, handle and notify personal data breaches. 

Attitude: Finding important to have a strong knowledge of the legal, organizational, administrative 
and practical aspects of data protection. Seeks to identify, analyze and manage data protection risks. 
Strive to achieve a high level of privacy awareness. Finds it important to achieve the appropriate 
level of data security as effectively as possible. The student is open to study good practices that 
facilitate the implementation of the data controller's obligations. 

Autonomy and responsibility: Responsible for learning and understanding the new EU data 
protection regime. Has the appropriate knowledge to implement data security measures. Able to 
eliminate risks, to assess relevant circumstances and to manage problems regarding the data 
processing. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

12. A tantárgy tananyagának leírása, tematika. Description of the subject, curriculum (magyarul, 
angolul - English): 

12.1. Az adatvédelmi jog kialakulása és helye a jogrendszerben (The formation and place of data 
protection law in the Hungarian legal regime); 

12.2. A hazai adatvédelmi szabályozás általános bemutatása, különös tekintettel az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre [a 
továbbiakban: Infotv.] (General overview of Hungarian data protection regulation, particularly Act 
CXII of 2011 on the right to informational self-determination and freedom of information [the 
Privacy Act]); 

12.3. 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) [a 
továbbiakban: GDPR] általános bemutatása General overview of Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC [General Data Protection Regulation, GDPR]); 

12.4. A GDPR és az Infotv. személyi, tárgyi és területi hatálya (The personal, material and territorial 



scope of the GDPR and the Privacy Act); 

12.5. Alapfogalmak, alapelvek (Definitions, principles); 

12.6. Az adatkezelési jogalapok rendszerének bemutatása (Introduction to the system of legal bases for 
data processing); 

12.7. Az érintetti jogok általános bemutatása (Introduction to the rights of data subjects); 

12.8. Az elszámoltathatóság alapelvének részletes bemutatása (A detailed introduction to the principle of 
accountability); 

12.9. Az elszámoltathatóság alapelvének való megfelelést segítő, GDPR-ban nevesített és GDPR-on 
kívüli eszközei (The means of compliance with the principle of accountability under and outside 
the GDPR); 

12.10. Az adatkezelő feladatai (The duties of the data controller); 

12.11. A beépített és alapértelmezett adatvédelem (Data protection by design and default); 

12.12. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Recording data processing activities); 

12.13. Az adatvédelmi tisztviselő (The Data Protection Officer); 

12.14. Az adatbiztonság (Data security); 
12.15. Egyéb adatkezelői kötelezettségek általános ismertetése (adatvédelmi incidens bejelentése, 

adatvédelmi hatásvizsgálat) (General introduction to other data controller obligations (reporting a 
privacy breaches, data protection impact assessment)); 

12.16. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárásai (The proceedures of the 
Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information); 

12.17. Akkreditáció és tanúsítás, magatartási kódexek, harmadik országba történő adattovábbítás 
(Accreditation, certification, codes of conduct, transfers of personal data to third countries or 
international organisations). 

13. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága/a tantervben történő félévi elhelyezkedése: 2. félév 

14. A tanórákon való részvétel követelményei, az elfogadható hiányzások mértéke, a távolmaradás 
pótlásának lehetősége: 

Követelmény a tanórákon történő részvétel. Az elfogadható hiányzások mértéke 25%, az e feletti 
távolmaradás esetén a tantárgy oktatója által meghatározott feladatot szükséges teljesíteni 
(házidolgozat, kiselőadás). 

15. Félévközi feladatok, ismeretek ellenőrzésének rendje: 

Nincs félévközi feladat. 

16. Az értékelés, az aláírás és a kreditek megszerzésének pontos feltételei: 

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

Az aláírás megszerzésének feltétele az előző pontban meghatározott arányú részvétel a 
foglalkozásokon. 

16.2. Az értékelés: 

A vizsga alapját a kötelező irodalom és az előadások anyaga képezi. Vizsga formája írásbeli. Az 
értékelés ötfokozatú: 0-50% - elégtelen, 51-70% - elégséges, 71-80% - közepes, 81-90% - jó, 91-
100% - jeles. 

16.3. A kreditek megszerzésének feltételei: 

A kreditek megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése és legalább elégséges kollokvium (K). 

17. Irodalomjegyzék: 



 

17.1. Kötelező irodalom: 

1. 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) hatályos szövege; 

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény; 

3. Magyarázat a GDPR-ról, Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2021. ISBN 
978 963 594 003 5 

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

5.  NKE jegyzet: Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek: 
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/12414; 

6. NKE jegyzet: Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és alapintézményei: 
https://tudasportal.uni-nke.hu/tudastar-reszletek?id=123456789/11927; 

7. NKE jegyzet: 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. 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel 
kapcsolatos állásfoglalásai 2018, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2019., 
ISBN 978-615-5710-64-3 

2. A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport véleményei és iránymutatásai; 
3. Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) véleményei, iránymutatásai; 
4. A korábbi adatvédelmi biztos beszámolói; a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság beszámolói; kapcsolódó bírósági határozatok. 

Budapest, 2022.02.04. 

Dr. Péterfalvi Attila
egyetemi docens sk.


