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TANTÁRGYI PROGRAM 

1. A tantárgy kódja: ÁKINTB23 

2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Az adatvédelem alapjai 

3. A tantárgy megnevezése (angolul): The Basics of Data Protection 

4. Kreditérték és képzési karakter: 
4.1. 2 kredit 
4.2. a tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke: 0% gyakorlat, 100% elmélet 

5. A szak(ok), szakirányok/specializációk megnevezése (ahol oktatják): közigazgatás-szervező BA 

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): Az adatvédelem és információszabadság története, hatályos 

szabályozása. Az adatvédelemmel és információszabadsággal összefüggő releváns 
alkotmánybírósági, bírósági adatvédelmi és adatvédelmi hatósági joggyakorlat, a vonatkozó 
nemzetközi joggyakorlat elemzése. 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. 

A tantárgy szakmai tartalma (angolul) (Course description): The history of data protection and 
freedom of information and current regulation. 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 and of the relevant international case law. 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. 

10. Elérendő kompetenciák (magyarul): 
Tudása: 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. 

  



Képességei: Az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése 
területén felmerülő jogi problémákat felismeri és képes kialakítani megoldási javaslatokat, illetve 
alkalmas a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. 

Attitűdje: Fontosnak tartja az adatvédelem és információszabadság jogi, szervezeti, igazgatási, 
gyakorlati vetületeivel kapcsolatos kérdések magabiztos ismeretét. Törekszik az adatvédelmi 
tudatosítás minél szélesebb körű megvalósítására. 

Autonómiája és felelőssége: A megfelelő irányítás mellett képes a feladatok önálló végzésére, 
önellenőrzésre képes, javaslatokat tesz, mások munkáját értékeli. 

Elérendő kompetenciák (angolul) (Competences - English): 

Knowledge: 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. 
Capabilities: Recognizing legal issues in the areas of data protection, freedom of information, and 
data management in the public and private sphere, and coming up with solutions and choosing the 
appropriate legal solution. 

Attitude: He/she considers it important to have a confident understanding of the legal, 
organizational, administrative and practical aspects of data protection and freedom of information. 
Striving to achieve a high level of privacy awareness. 

Autonomy and responsibility: Under proper direction, carrying out tasks independently and self- 
monitoring. He/she can make recommendations and evaluate the work of others. 

11. Előtanulmányi követelmények: - 

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

12.1. Bevezetés az információs jogok ismeretébe (Introduction to information rights); 

12.2. Adatvédelmi jogi alapismeretek (Basics of data protection law); 

12.3. A GDPR és az Infotv. személyi, tárgyi és területi hatálya (The personal, material and territorial 
scope of the GDPR and the Act CXII of 2011); 

12.4. Adatvédelmi jog I. (Data protection law I.); 

12.5. Adatvédelmi jog II. (Data protection law II.); 

12.6. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bemutatása (Introduction of the 
Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (NAIH)); 

12.7. Az adatbiztonság jogi szabályozása (Legal regulation of data security); 

12.8. Incidensbejelentés (Data breach notification); 

12.9. Adatvédelmi tisztviselő (The data protection officer (DPO)); 
12.10. Információszabadság a közszférában, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

megismerhetősége (Freedom of information in the public sector, access to data of public interest 
and data accessible on public interest ground); 

12.11. Az információszabadság korlátai, jogorvoslatok (Limits and legal remedies in the field of 
freedom of information); 

12.12. Adatvédelmi peres és nemperes eljárások (Contentious and non-contentious procedures); 

12.13. A személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának büntetőjogi 
aspektusai (Criminal aspects of the protection of personal data and the disclosure of the data of 
public interest); 

  



12.14. Összefoglalás (Summary). 

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 és ismeretellenőrzés. 

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

16.1. Az aláírás megszerzésének feltételei: 

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). 

16.2. Az értékelés: 

Kollokvium, írásbeli vizsga. A vizsga tartalmát az előadáson elhangzottak és az alább felsorolt 
kötelező és ajánlott irodalmak anyagai képezik. 

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. Péterfalvi Attila - Révész Balázs - Búzás Péter (szerk.): Magyarázat a GDPR-ról, Wolters 
Kluwer Hungary Kft., Budapest, 2021. ISBN 978 963 594 003 5; 

2. Bíró János et.al.: Jogalapok, érintetti jogok, NKE, Budapest, 2018; 
3. Árvay Viktor György et.al.: Az elszámoltathatóság alapelve és az adatkezelői kötelezettségek, 

NKE, Budapest, 2018; 
4. Sziklay Júlia - Bendik Tamás: Az adatvédelem hazai és európai uniós szabályozása és 

alapintézményei, NKE, Budapest, 2019; 
5. Balogh Gyöngyi et.al.: Az adatvédelmi jog alapelvei, fogalmai, szereplői, profilalkotás, a 

személyes adatok különleges kategóriái, bűnügyi személyes adatok, NKE, Budapest, 2019 

17.2. Ajánlott irodalom: 

1. Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) véleményei, iránymutatásai; 
2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolói; kapcsolódó bírósági 

határozatok; a korábbi adatvédelmi biztos beszámolói; 
3. A 29. cikk alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport véleményei és iránymutatásai; 
4. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel 

kapcsolatos állásfoglalásai, Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 2018. ISBN 
978-615-5710-64-3. 

 

Budapest, 2022.02.04. 
 

Dr. Péterfalvi Attila 
egyetemi docens sk. 

 


