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Tisztelt Tagállami Kormányok! 
 
Amint Önök is tudják, 2016 májusában kihirdetésre kerültek az Európai Unió új adatvédelmi 
szabályai. A 2016/679/EU Rendelet 2018. május 25-től alkalmazandó, a 2016/680/EU 
Irányelvet pedig 2018. május 6-ig kell átültetni. Az adatvédelmi szabályozás átfogó reformja 
következtében a nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörei bővültek és szerepük megnőtt az EU-
ban. 
 
Az új keretszabályozás megköveteli a tagállamoktól, hogy biztosítsák a felügyeleti hatóságok 
részére „a feladataik és hatásköreik… eredményes ellátásához, illetve gyakorlásához szükséges 

emberi, műszaki és pénzügyi források, helyiségek és infrastruktúra” rendelkezésre állását.1  
 
Bár a hivatalos határidő 2018 májusa, a felügyeleti hatóságok már intenzíven dolgoznak azon, 
hogy megfeleljenek a jövőbeli követelményeknek. Az EU adatvédelmi hatóságainak csoportja, 
a 29-es Munkacsoport (WP29) két egymásra épülő cselekvési tervet fogadott el 2016-ban és 
2017-ben. Ennek megfelelően elkezdődött a végrehajtási együttműködési intézkedések, az 
adathordozhatóság, a profilalkotás, az átláthatóság és a megfelelőségi eszközök (pl. 
adatvédelmi tisztviselők, tanúsítványok, adatvédelmi hatásvizsgálatok)2 kategóriáinak 
kidolgozása. 
 
Ezzel párhuzamosan folyamatban van az ePrivacy Irányelv (2002/58/EK) felülvizsgálata, 
melynek során javaslat született arról, hogy az elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló 
rendelet (ePrivacy) a GDPR-ral és az Irányelvvel egyidejűleg, 2018. május 25-től legyen 
alkalmazandó. Az ePrivacy Rendelet növelni fogja a felügyeleti hatóságok szerepét, például 
hatáskörük ezáltal már kiterjed az elektronikus hírközlési szolgáltatók szélesebb körére is, 
nagyobb védelmet nyújtva így több területen (például a cookie-k hoz való hozzájárulás, az 
online nyomon követés, a titkosság és a metaadatok használata). 
 
Ezen túlmenően, a 29-e Munkacsoport felhívja a kormányok figyelmét az Európa Tanács 108-
as Egyezményéhez kiegészítő jegyzőkönyvére, amely elismeri, hogy a felügyeleti hatóságok 
nélkülözhetetlenek az egyének védelme terén, személyes adataik feldolgozása vonatkozásában, 

                                                           
1 GDPR 52. cikk (4) bekezdés és Irányelv 42. cikk (4) bekezdés 
2 417/16/EN/WP235: Munkaprogram 2016-2018, elfogadva 2016. február 2-án 



és feladataikat teljesen független hatóságként, a szükséges hatáskörök és erőforrások 
biztosításával kell ellátniuk. 
 
Ennek megfelelően az elkövetkező hónapokban a felügyeleti hatóságok szerepe és 
kötelezettségei kibővülnek, nemzeti és uniós szinten egyaránt. 
 
A 29-es Munkacsoport fel kívánja hívni az európai kormányok figyelmét erre a helyzetre, és 
arra, hogy mindez milyen következményekkel jár a felügyeleti hatóságok részére biztosítandó 
erőforrásokat illetően. Ebben az összefüggésben ugyanis néhány tagállam már megkezdte a 
saját nemzeti felügyeleti hatóság részére biztosított erőforrások felülvizsgálatát. 
 
E kezdeményezéseken túlmenően, figyelembe véve az új keretszabályozás előkészítését és 
végrehajtását, szükséges, hogy a felügyeleti hatóságok számára minden eszköz rendelkezésre 
álljon annak érdekében, hogy képesek legyenek ellátni feladataikat, képezni tudják saját 
állományukat, fejleszthessék informatikai rendszerüket, növelni tudják a tudatosságot és 
iránymutatást tudjanak adni az új szabályok vonatkozásában, az európai polgároknak 
biztosítandó magas szintű adatvédelem érdekében. 
 
Minderre tekintettel a 29-es Munkacsoport felkéri az uniós tagállamok kormányait (illetve adott 
esetben a tagállamokon belüli regionális kormányokat), hogy biztosítsák a megfelelő pénzügyi 
és emberi erőforrásokat a nemzeti felügyeleti hatóságok számára, és ezt ne csak akkor tegyék 
meg, amikor már az új keretszabályozás alkalmazandó, hanem még előtte, a kritikus átmeneti 
időszakban. 
 
Amennyiben további információra lenne szükségük e téma kapcsán, készséggel állunk 
rendelkezésükre. 
 
Üdvözlettel,  
 
a 29-es Munkacsoport nevében  
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Másolatban kapja: 

- Věra Jourová, jogérvényesülési, fogyasztópolitikai és a nemek közötti esélyegyenlőségi biztos 
- Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke 




