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Több mint 15 éve megszakítás nélkül adatvédelmi kérdésekkel foglalkozom. Szakmai 
pályafutásom során alkalmam nyílt a kérdéskör teljes („360 fokos”) áttekintésére, előbb a 
jogalkotás, majd a szabályozás terén (a CNIL, az országos informatikai és szabadságjogi 
bizottság keretében), illetve később jogtanácsosként.

A Nemzetgyűlés tisztviselőjeként feladatom volt a CNIL hatásköreit alapjában módosító 
95/46/EK irányelv átültetése (2004. évi törvény). Mivel a Nemzetgyűlésben a büntetőjogi 
kérdések és a személyes adatok védelme volt a szakterületem, ennek folytán tapasztalatot
szereztem a választott képviselőkkel, a képviselőcsoportokkal, valamint a végrehajtásban 
dolgozókkal való közös munka, a tanácsadás és a tárgyalás terén, illetve kialakítottam 
ennek módszereit, ráadásul – és főként – meg is szerettem ezt a munkát. Mindezek a 
feladatok szerves részét képezik az európai adatvédelmi biztos feladatkörének, mint ahogyan 
ez az általa tavaly június 4-én közreadott Policy Paper-ben is szerepel.

Főtitkári minőségemben a 2004. évi törvény alapján létrehoztam az „új” CNIL-t.
Átalakítottam a szervezeti rendjét és kibővítettem a jogi és főleg a technológiai szakértelem 
terén rendelkezésre álló forrásokat. A szabályozó hatóság ugyanis annál inkább hajlik a 
konzervatív álláspont felé és elemzéseiben annál kevesebb pragmatizmusról tesz tanúságot, 
minél inkább lemaradásban van a technológia terén. E meggyőződésemet követve 
megháromszoroztam a CNIL-ben dolgozó mérnökök számát. Ha a szabályozó manapság 
független kíván maradni, akkor tevékenységét többágúvá kell tennie. Jogi értelemben 
biztonságossá tettem a CNIL kényszerítő és ellenőrző eszközeinek alkalmazását, új online 
szolgáltatásokat vezettem be a felhasználók számára, újításokat vezettem be a kommunikáció 
terén, továbbá nemzetközi viszonylatban az európai modell előmozdításának és 
megértetésének logikája mentén léptem fel (lásd a 2008. évi strasbourgi konferenciát, 
amelynek eredménye a madridi nyilatkozat lett). Az „új” CNIL és kommunikációs stratégiája 
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ellenséges reakciókat váltott ki, függetlenségének költségvetése csökkentését célzó parlamenti 
módosítók formájában kívántak véget vetni, és egyes, a szabadságjogokat közelről érintő 
ügyek kapcsán politikai nyomásgyakorlásnak is ki volt téve. Sor került erre például a 
rendőrségi nyilvántartás (STIC) ellenőrzése és még inkább a felderítő szolgálatok 
„EDVIGE”adatbázisának létrehozására irányuló tervezet kapcsán. Mindezek következtében 
tisztában vagyok a függetlenség pontos értelmével, annak követelményével, de azzal is, 
hogy szükség van mellette a párbeszédre való nyitottságra is, melynek hiányában értetlenséget 
kiváltó és megközelíthetetlen, önmagába záruló entitássá alakul. Az európai adatvédelmi 
biztosnak a függetlenség e következetes, nyitott, ám szilárd felfogását kell magáévá 
tennie ahhoz, hogy sikeresen hajthassa végre új feladatait.

Végezetül minden korábbinál sürgetőbb az adatvédelem gazdasági vetületének 
figyelembevétele. Ezt a vetületet egy nemzetközi ügyvédi iroda munkatársaként minden 
egyes nap megtapasztalom. A személyes adatok jelentik a gazdaság új „fekete aranyát”.
Felhasználásukkal új szolgáltatások és új piacok hozhatók létre. A digitális gazdaság új 
szereplői tehát azért azért lehetnek – elkerülhetetlenül – ilyen „kiugrást” okozó tényezők, 
mivel a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szakértelmük révén horizontális működésre 
képesek. A gazdasági realitás ezen ismerete kulcsfontosságú adottság ahhoz, hogy az 
európai adatvédelmi biztos lényegbevágó és pragmatikus tanácsokkal tudja ellátni az 
európai uniós intézményeket.

Európa ezen – állandó innovációval és versennyel jellemezhető – összefüggésrendszer 
ismeretében döntött úgy, hogy megreformálja saját modelljét. A rendelet tervezete bevezeti a 
hatóságok új irányítási struktúráját, amely egy jövőbeli európai adatvédelmi testület 
felügyelete alatt működő, koherenciát biztosító mechanizmusra épül. A testület titkársági 
feladatait az európai adatvédelmi biztos hivatala látja majd el. Különösen nehéz, újszerű és 
stratégiai fontosságú feladatról van szó. Vagyis egy új adatvédelmi biztosi hivatalt kell 
létrehozni, amelyben az új projektet egy új csapat veszi gondjaiba. Tapasztalatból tudom, 
hogy a változás levezetése mennyi energiát, elkötelezettséget, innovációs képességet és 
lelkesedést követel meg. Lelkesedés, nem szűnő szervezőmunka, az adatvédelem többágú 
megközelítése, a függetlenség nyitott, ám szilárd alapokon nyugvó felfogása: ezen 
ismérveknek kell jellemezniük az „új” európai adatvédelmi biztosi hivatalt. Én ezeket a 
tulajdonságokat szeretném szolgálatába állítani.

A jövőbeli rendelet hatálybalépéséig az európai adatvédelmi biztosnak ellenőrző hatáskörét az 
utóbbi tíz év vonatkozó tapasztalataira alapozva kell gyakorolnia, amelyeket a Policy Paper
egyértelműen megfogalmaz. A biztos egyik legfontosabb kötelezettsége a kiszámíthatóság.

A kiszámíthatóság elsősorban a végrehajtandó ellenőrzések prioritásait meghatározó 
kritériumok egyértelműsítését és közlését jelenti. Mind a helyszíni ellenőrzések, mind a 
kockázatot rejtő adatkezelések előzetes ellenőrzése esetében a következő kritériumok 
tekintendők kiindulási alapnak: (i) a beérkezett panaszok, bár ezek száma 2011 óta 
folyamatosan csökken (100-ról a 2013. évi 80-ra), (ii) az európai adatvédelmi biztos által 
meghatározott témakörök (például adatbiztonság, kommentelési lehetőségek, geolokalizáció, 
a „Dolgozz a saját gépeden!” (BYOD) gyakorlata az európai uniós intézményekben stb.). Az 
előzetes ellenőrzésekre vonatkozó beérkezett kérelmek növekvő számára (2010-ben 80, 2013-
ban 280 kérelem) reagálva az európai adatvédelmi biztos szabályokat állíthat fel 
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korlátozásukra, kiemelve saját prioritásait, körültekintően alkalmazva a 45/2001/EK rendelet 
27. cikkében biztosított hallgatólagos vélemények eszközét.

Az európai adatvédelmi biztosnak minden évben közzé kell tennie az ellenőrzésre 
vonatkozó ütemtervét, és ugyanígy közzé kell tennie a megelőző évben végzett 
ellenőrzések eredményeit. Ez a közzététel a „helyes gyakorlatok” kiemelésével hozzájárulna 
az adatvédelmi kultúra javításához is az uniós intézményeken belül. Az ütemterv elfogadására 
az európai adatvédelmi biztos munkatársi csoportjai által készített javaslatok alapján és a 
helyettessel egyetértésben kerülne sor. Vagyis a program kidolgozása és véghezvitele egyúttal 
projektmenedzsment formáját öltené. 

Az európai adatvédelmi biztosnak mint ellenőrző hatóságnak méltányosságot és 
pragmatizmust kell tanúsítania – ez növelné hitelességét is. A méltányosság azt jelenti, hogy 
az adatvédelmi és kockázat-megelőzési szabályoknak való megfelelés ellenőrzése előzetesen 
megállapított és a nyilvánosság számára hozzáférhető kritériumrendszer alapján történik, 
amely azonban rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül, például a – biztonsági vagy 
felhasználói területen bekövetkező – technológiai változások vagy az ellenőrzésekből leszűrt 
tapasztalatok figyelembevétele érdekében. E célból az európai adatvédelmi biztos igénybe 
veheti – az ENISA vagy más erőforrás-központok útján – információtechnológiával 
foglalkozó szakemberek segítségét. A pragmatizmus azt jelenti, hogy az adatkezelések 
megfelelőségének értékelése e kritériumrendszer alapján történik, egyúttal figyelembe véve a 
vizsgált adatkezelésre jellemző körülményeket, a kezelt adatok érzékenységét, a célok legitim 
voltát, valamint a személyek jogaihoz kapcsolódó kockázatokat is. A kockázatalapú
megközelítés – amennyiben a kockázatokat világosan megfogalmazzák és megértik – szintén 
elősegíti az adatvédelmi kultúra fejlődését, mivel olyan empirikus alapokra támaszkodik, 
amelyeket az érintett szervezeti egységek és személyek könnyen elsajátíthatnak.

Az európai adatvédelmi biztosnak ellenőrként hatékonynak kell lennie. Az európai 
adatvédelmi biztosnak – mivel a rendelkezésére álló erőforrások szűkösek – a vállalatok 
ellenőrzésekor szelektíven kell eljárnia, és a megfelelőség terén külső partnerekre kell 
támaszkodnia. E partnerek között szerepelnek elsősorban az adatvédelmi felelősök és 
koordinátorok. A belőlük álló közösség összefogása és irányítása az egyik útja annak, hogy 
az európai adatvédelmi biztos tevékenysége kiterjedtebbé váljon, tovább hogy biztosítható 
legyen az adatvédelem magas szintje az Unióban.

Ennek érdekében az európai adatvédelmi biztosnak meg kell újítania kommunikációs 
módszereit. Például – a rendelkezésre álló erőforrások függvényében – a következő 
tevékenységek tervezhetők: (i) extranet kialakítása az adatvédelmi felelősök és koordinátorok 
számára, amelynek révén elérhetővé válnak gyakorlati útmutatók, fórumok, válaszadás a 
kérdéseikre, (ii) internetes konferenciák szervezése képzési célból, (iii) távoktatási modulok 
létrehozása („e-learning”), (iv) az adatvédelmi felelősök és koordinátorok által kérdéssorok 
révén összegyűjtött információk beáramlása után a szükségleteikhez igazodó eszközök vagy 
hordozók kidolgozása, (v) akár évenkénti rendezvény szervezése az adatvédelmi felelősök és 
koordinátorok számára egy-egy témakör vagy fellépés kapcsán.

A jövőbeli európai adatvédelmi testület (a „testület”) felállítása előtt először is világosan meg 
kell határozni annak szerepét. A 2012. januárban ismeretes rendelet- és irányelvtervezetek 
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alapján ez a testület lesz koherens alkalmazásuk biztosításának eszköze, valamint a nemzeti 
hatóságok közötti nézeteltérések rendezésének és a békéltetésnek keretet adó szervezet.

E célból tevékenysége négy tengely köré rendeződik: a) valamely nemzeti hatóság 
kérelmére előzetes ellenőrzési hatáskörét gyakorolja (például abban az esetben, amikor a 
nemzeti hatóság össze kívánja állítani az előzetes ellenőrzésre bocsátható adatkezelések 
listáját vagy vállalati belső szabályozásokat (BCR) kíván elfogadni), b) valamely nemzeti 
hatóság kérelmére utólagos ellenőrzési hatáskörét gyakorolja (például amikor a hatóság 
elutasítja, hogy valamely másik hatósággal együttműködjék közös ellenőrzések alkalmával).
A Parlament egyébként jelentősen megerősítette e tekintetben a testület hatásköreit azzal, 
hogy felruházta a hatóságok közötti nézeteltérések kivizsgálására vonatkozó hatáskörrel 
azokban az esetekben, amikor valamely hatóság szankcióra tesz javaslatot. c) saját 
kezdeményezésből fellép a helyes gyakorlatokat tartalmazó útmutatók, valamint a nemzeti 
hatóságoknak szóló iránymutatások kidolgozása céljából, d) közös erőforrás-központként 
működik a nemzeti hatóságok számára (képzési szolgáltatások, dokumentáció 
rendelkezésre bocsátása).

A testület titkárságának megszervezésekor az európai adatvédelmi biztosnak kezdetben e 
négy feladatkört kell szem előtt tartania. A feladatkörök természetesen át is fedhetik egymást, 
például a képzés támaszkodhat azokra a nehézségekre, amelyek a közös fellépések keretében 
kerültek felszínre. Ennek megfelelően a testület „profiljába” tartozó a), b) és c) 
feladatkörnek meg kell jelennie a szervezeti felépítésben is, míg a d) közös erőforrás-
központ átfogó, a többi tevékenységet kiszolgáló tevékenységet takar. Az utóbbinak 
biztonságos, a nemzeti hatóságok számára megnyitott extranetre kell támaszkodnia, amelynek
révén elérhető számukra – a képzési anyagokon és a tudásbázison kívül – a különböző 
kérelmek tárgyában folyó vizsgálatok összefoglaló táblája is.

A legérzékenyebb – feltehetően utólagos ellenőrzések (b)) keretében felmerülő – kérelmek 
vizsgálatára különös figyelmet kell fordítani. Az európai adatvédelmi biztosnak olyan 
kiegyensúlyozott, méltányos és pártatlan megoldásokra kell törekednie, amelyek a hatóságok 
közötti konszenzusra és bizalomra épülnek. E keretben az európai adatvédelmi biztos és 
helyettese „diplomáciai” szerepe, rendelkezésre állásuk, odafigyelésre és párbeszédre való 
képességük, valamint a különböző nemzeti hatóságok és azok munkakultúrájának ismerete 
elengedhetetlen tényezői feladataik sikeres megoldásának.

A fenti feladatkörökre összpontosító – és egy horizontális „erőforrás”-igazgatóságra 
támaszkodó – szervezet működésének célszerűségét a testületen belül rendszeresen (18 
vagy 24 hónaponként) át kell tekinteni a hatékonyság biztosítása és a reagáló képesség 
fenntartása érdekében, a rendkívül innovatív digitális világ körülményeihez igazodva.
Ezek az európai adatvédelmi biztosra ruházott új és stratégiai feladatkörök megkívánják a 
45/2001/EK rendelet módosítását, különösen a 46. („Feladatkör”) és a 47. cikk („Hatáskör”) 
tekintetében.


