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I. Bevezető: az adatvédelmi jog alapjai 
 

• Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2) bekezdés: 

„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez (…)” 

• Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)  

1. §-a értelmében a törvény célja „(…) az adatok kezelésére 

vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak 

érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az 

adatkezelők tiszteletben tartsák (…)” 

• Személyes adatok védelme vagy információs önrendelkezési 

jog?    

 

 

 
 

 

 

 



I. Bevezető: az adatvédelmi jog alapjai 
 

Személyes adat: „az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” 

 

Az adatvédelem legfontosabb alapelve: célhoz kötött adatkezelés 

elve [Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdés] 

• „személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető” 

•  „az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 

adatkezelés céljának” 

• „csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas” 

• „a személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető” 



I. Bevezető: az adatvédelmi jog alapjai 
 

Az adatkezelés két fő jogalapja [Infotv. 5. § (1) bekezdés] 

• az érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes és 

határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 

alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.” [Infotv. 3. § 7. 

pont] 

• 16 éven aluli kiskorú hozzájárulásának érvényességéhez 

szükséges a szülő (törvényes képviselő) beleegyezése vagy 

utólagos jóváhagyása. 

• Törvényi felhatalmazás. Törvényben kell rendezni az 

adatkezelés lényeges körülményeit. [Infotv. 5. § (3) bekezdés] 



I. Bevezető: az adatvédelmi jog alapjai 
 

Adatkezelő [Infotv. 3. § 9. pont] 

• adatkezelési művelet végrehajtása vagy végrehajtatása 

• érdemi döntéshozatali jogkör (így különösen: az adatkezelés 

céljának, időtartamának meghatározása, az adatkezelési 

felelősség és az érintetti kérelmek teljesítése) 

 

Adatfeldolgozó  [Infotv. 3. § 18. pont, Infotv. 10. §] 

• adatkezelőtől elkülönült személy 

• technikai feladatok elvégzése 

• adatkezelői utasítás végrehajtása 

• érdemi döntési jogkör hiánya 



I. Bevezető: az adatvédelmi jog alapjai 
 

Az előzetes, megfelelő részletezettségű tájékoztatás követelménye 

[Infotv. 20. §] 

• adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés időtartama 

• adatkezelésre jogosult személye (és az adatfeldolgozó) 

• az érintetti jogok és a jogorvoslati lehetőségek 

 

Az érintettek jogai  [Infotv. 14-19. §] 

• tájékoztatáshoz való jog 

• az adatok helyesbítéséhez való jog 

• törléshez való jog 

• zároláshoz való jog 

• tiltakozás joga 



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

Az adatkezelés jogalapja: 

• Sporttörvény 72/A. § (1) bekezdés: „a szervező, valamint a 

szervező által megbízott, sportesemény-szervező 

tevékenységet folytató szervezet e tevékenységi körében 

névre szóló belépőjegyet és bérletet állíthat ki és értékesíthet.” 

 

Az adatkezelés célja: 

• Az adatok felhasználásán keresztül lehet megállapítani a célt. 

• A személyek azonosítása, amennyiben szabálysértési eljárás, 

büntetőeljárás megindításához szükséges, vagy a klub eltiltja. 

• Az eltiltott vagy kitiltott személyek részére a belépőjegy vagy 

bérlet értékesítését megtagadni.   



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

A kezelhető adatok köre: 

• azonosítás céljából: név, valamint születési hely és idő 

• A lakcím kezelése azonosítás céljából nem lehetséges, más 

célból elfogadható. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

• A Sporttörvény 72/A. § (1) bekezdése alapján: 3 munkanap. 

 

A jegyértékesítő partner: adatkezelő vagy adatfeldolgozó? 

• Szerződéskötési szabadság, amely során tekintettel kell lenni, 

a felek közötti kapcsolat intenzitására, a döntési jogkörök 

mértékére, vagy például arra, hogy az adatkezelő mekkora 

felügyeletet kíván biztosítani a szerződéses partnere 

tevékenysége felett. 



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás: 

• Sporttörvény 73. § (6) bekezdés: a sportrendészeti 

nyilvántartásból a sportrendezvény szervezője, a 

jegyértékesítést végző partner, valamint a rendező igényelhet 

adatot. 

• A Sporttörvény 72. § (1) bekezdése: „a rendező a beléptetés 

során jogosult a résztvevők személyazonosságát ellenőrizni.” 

• Az adatok felhasználhatósága: a sportrendezvény idején 

elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult 

büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a 

sportrendezvényről való eltiltás során használható fel. 

[Sporttörvény 72/A. § (2) bekezdés] 

• Adattovábbítás a sportrendészeti nyilvántartásba.  

• Adattovábbítási nyilvántartás vezetése. 



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

Az adatkezelés jogalapja: 

• Törvényi rendelkezésen alapuló adatkezelés. 

• Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. 

rendelkezései, valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza 

meg. 

 

Az adatkezelés célja: 

• a Sporttörvény 74. § (1) bekezdése alapján a résztvevők 

személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosultak az 

adatkezelők kamerával megfigyelni a sportrendezvény 

helyszínét és a nézők által elfoglalt közterületet és a 

felvételeket rögzíteni 



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

A kezelhető adatok köre: 

• A Sporttörvény 71. § (1) bekezdés g) pontja: a néző 

tudomásul veszi hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- 

és hangfelvétel készíthető. 

• Az érintettre vonatkozó következtetés is. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

• A Sporttörvény 74. § (3) bekezdése alapján két lehetséges 

időpont: 

o ha a felvételekre nincs szükség, a sportrendezvény 

befejezését követő 72 órán belül meg kell semmisíteni 

o a rendőrség kérheti, hogy az adatkezelő a felvételeket 

őrizze meg a felszólításban megjelölt időpontig (maximum 

30 nap) 



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

A felvételekhez való hozzáférés 

• A Sporttörvény 74. § (6) bekezdése értelmében a rendőrség 

számára hozzáférést kell biztosítani a kamerával történő 

megfigyeléshez. 

 

Az adatok továbbítása: 

• A Sporttörvény 74. § (5) bekezdése alapján a rögzített 

felvételekből a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a 

szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság 

igényelhet adatot.  



II. A Sporttörvény rendelkezései és az Infotv. 
 

A kamerák elhelyezésével kapcsolatos követelmények: 

• Célhoz kötöttség követelménye: adott terület vonatkozásában 

a kamera elhelyezése valóban szükséges és alkalmas is az 

adatkezelés céljának megvalósítására. 

• A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

30. § (3) bekezdése kimondja, hogy „nem alkalmazható 

elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a 

megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen 

öltözőben, mosdóban, illemhelyen.” 

• A Sporttörvény 74. § (2) bekezdés: a nézőket tájékoztatni 

kell a kamerák elhelyezkedéséről is.  

 



III. Megfelelő tájékoztatás 
 

Az információs önrendelkezési jog egyik legfontosabb garanciája a 

megfelelő részletezettségű, előzetes tájékoztatás. 

• A tájékoztató szövege ne a jogszabályok megismétléséből 

álljon.  

• A tájékoztató szövege legyen strukturált, könnyen áttekinthető. 

• Az adatkezelési tájékoztató mind az adatok felvételekor 

(adatkezelés megkezdése előtt), mind az adatkezelés során az 

érintett rendelkezésére álljon (interneten). 

• Nemzetközi sportrendezvények alkalmával legalább angol 

nyelven elérhető legyen, ha az adatkezelés külföldi 

állampolgárok adataira is kiterjed.  

 

 

 
 

 

 

 



 

Köszönöm a figyelmet! 

 

dr. Osztopáni Krisztián 

 

osztopani.krisztian@naih.hu 
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