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Előszó
Az infokommunikációs jogok, és e jogterületbe tartozóan, az adatvédelmi jog is az információs társadalom sajátosságaira, kérdéseire
keresik a választ. Jogrendszerünk legfrissebb hajtásai ezek, melyeknek az alapjait nemzetközi szinten több mint negyven éve, hazai
vonatkozásban pedig lassan harminc éve fektették le.
A személyes adatok védelméhez való jog tekintetében különösen gyorsan változó területről kell beszélnünk, mivel az egyén
informális integritását hivatott védelemben részesíteni az egyre
gyorsabb ütemben fejlődő információs közegben. E jog magyar
fejlődéséről elmondható, hogy hosszú éveken keresztül lépést tartott
a nemzetközi jogfejlődés legfrissebb vívmányaival. Az adatvédelem
és az információszabadság közös, egymásra tekintettel történő szabályozásával olyan megoldást tudott a magyar jogalkotó felmutatni,
amely a nyugati országok előtt is példa értékű volt, az adatvédelmi
biztos gyakorlata pedig sok esetben még ennél is messzebb nyúlt.
A nemzetközi és a magyar adatvédelmi szabályozás – a szabályozás
alapjául szolgáló történelmi előzmények okán – több ponton eltérő
volt, és még napjainkban is a „magyar” sajátosságok tetten érhetők.
Jelen munka megírásának egyik célja e különbözőség okainak a
vizsgálata, és azok részbeni bemutatása.
Az adatvédelmi jogra a legtöbb gyakorló jogász úgy tekint, mint
az egyént megillető jogvédelemre. Ennél azonban lényegesen több,
duális jogvédelmet lát el, így biztosítva a jogbiztonság alkotmányos
garanciáját. Az egyén magánszférájának védelme mellett ugyanis a
megfelelő tartalommal kimunkált adatvédelmi szabályok az adatkezelő érdekeit is szolgálják. Az adatvédelem nem csak a „gyengébbik”
fél védelméről szól, hanem arról is, hogy olyan megoldási utat
mutasson a feleknek, amely mind a két fél számára elfogadható,
használható. A valós adatvédelem tehát a „nyer – nyer” helyzeteket
támogatja, és a gyakorlatban is ez jelenti az igazi szakmai kihívást,
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a megfelelő, garanciákkal ellátott működési feltételek kialakítását.
Az adatvédelmi jog jövője várhatóan az, hogy a lényegi kérdésekben a szabályozás egyre inkább elválik a nemzeti szabályozástól,
és nemzetközi, regionális szintre kerül át. Ez az adatvédelmi jog
általános részét tekintve már korábban megvalósult, az Európai
Unió adatvédelmi irányelvének elfogadásával. E folyamat azonban
jelenleg is tart, az adatvédelmi hatóságok vezetőiből álló un. 29.
számú munkacsoport jogegységesítő munkája több, mint 15 éve
tart, és ez időszak alatt több, mint 200 munkaanyagban bontották ki az adatvédelmi jog általános és szektorális szabályozásával,
joggyakorlatával kapcsolatos álláspontjukat. E munkák közül,
jelenőségüknél, és az egyes tagállamok joggyakorlatára gyakorolt
hatásuknál fogva több kiemelkedő jelentősségű, melyek bemutatása
szintén megtörténik a kötetben.
Az adatvédelmi jog dogmatikai elemzése tekintetében a magyar
jogirodalomban már több jelentősebb munka is született. Tudományos cikkek tekintetében kiemelkedők – a szerzőket a teljesség igénye
nélkül említve – Sólyom László, Könyves Tóth Pál és Székely Iván
írásai, a monografikus munkák tekintetében pedig Majtényi László
Információs szabadságok c. kötete (Complex Kiadó, 2006.), illetőleg
Jóri Andárs Adatvédelmi kézikönyv c. munkája (Osiris Kiadó, 2005.).
A gyakorlati munkák közül kiemelkednek az adatvédelmi biztosok
(majd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) éves
parlamenti beszámolói, melyek évente, tematikusan mutatták be
az adatvédelmi jogban és az információszabadságban bekövetekző
változásokat, valamint a biztos kiemelkedő jelentősségű vizsgálatait.
A szakemberek számára íródott kötetek közül többek között Az
adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban (Complex Kiadó,
2010.) és az Adatvédelem is információszabadság a mindennapokban
(HVG-Orac, 2012.) c. kiadványok foglalják össze az adatvédelem
általános és szektorális szabályait.
Jelen kötet az adatvédelem fentebb kifejtett sajátosságait szem előtt
tartva, az ismertetett kiemelkedő munkák nyomán, egyetemi jegyzet
céljából íródott. 2011. évben, elsőként a Szegedi Tudományegyetem
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Állam- és Jogtudományi Karán kezdődött meg az adatvédelmi jog
posztgraduális formában történő oktatása. Az oktatáshoz a mintát
az Adatvédelem és információszabadság a gyakorlatban c. kötet tematikája adta, mely az adatvédelmet általános és szektorális részekre
osztotta. Az adatvédelmi szakjogász képzés „adatvédelmi jog általános
része” c. kurzusai, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem
Infokommunikációs Jog kurzusán elhangzott „adatvédelmi jog” c.
órák előadásai adták a jelen kötet vázát.
Munkám célja kettős volt, egyrészt bemutatni, hogy az adatvédelmi jog szabályozása milyen okokból alakult ki. Ez összefoglalóan
Miért? fejezetcímmel illethetnénk, és a kötet első két fejezete tartozik
ide. A második nagyobb szerkezeti rész a Hogyan? kérdésre keresi a
válaszokat, vagyis milyen szabályozás útján biztosítja a jogalkotó az
adatvédelmi követelmények érvényesülését. Erre a kötet harmadik
fejezetében kíséreltem meg a válaszokat összefoglalni.
Jelen sorok írója abban a kiváltságos helyzetben lehetett, hogy
2003-tól majd kilenc évig az adatvédelmi biztos irodájának munkatársaként ismerkedhetett meg az adatvédelmi jog sajátosságaival.
Múlhatatlan hálával gondolok ezért egykori kollegáimra, akikkel
közös munkánk során gondolatainkat megoszthattuk egymással.
Amennyiben a jelen kötetben a T. olvasó értéket talál, úgy az az
adatvédelmi biztos irodájában kialakult magas szellemi- és szakmai
élet érdemének is tekintendő.
Köszönettel tartozom továbbá a Szegedi Tudományegyetemen
elindult adatvédelmi szakjogász képzésen oktató kollegáimnak az
elmúlt évek közös munkájáért, és az abból következő értékes tapasztalatokért is. Megtisztelő volt ennek a képzésnek a szervezésében,
majd szakmai vezetésében szerepet vállalni.
Budapest, 2015. március 1.
				

A Szerző
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I. Az információs társadalom
kialakulása és főbb jellemzői

1. Az információs társadalom – egy fogalom jelentése
Napjaink egyik közkedvelt fogalma az információs társadalom, mely
tartalmának meghatározása azonban nem egyszerű kérdés. Függ
attól, hogy jogi, szociológiai, gazdasági, informatikai vagy egyéb
megközelítésből kíséreljük azt meg. Egységes kiindulópont lehet,
hogy a fogalom alapvető eleme az információs technológia gyorsuló
fejlődése és egyre jelentősebb szerepe a gazdasági termelésben, mely
együtt jár a globalizációs folyamatokkal.
Az ipari társadalmat felváltó új társadalmi formációról már 1914-ben,
Nagy-Britanniában megindult a diskurzus, Ananda K. Coomaraswamy
és Arthut J. Penty gondolatai nyomán1, ők azt „posztindusztriális
társdalomként” határozták meg. E fogalmat egészen az 1960-as évekig
használták az új és jövőbeli társadalmi változások megnevezéseként.
Maga az „információs társadalom”, mint fogalom a japán társadalomtu
dományban bukkant fel először Yoneji Masuda 1964-ben publikált
írásban. (Japán kifejezése: joho shakai, johoka shakai.) 1971-ben
pedig már rendszerező szótár jelent meg Japánban az információs
társadalomról. Az első angol nyelvű megnevezés is Yoneji Masudatól
származik, melyet csakhamar átvett a nyugati szakirodalom, és véglegesen e megnevezéssel illették az új társadalmi rendet.2
Viszonylag későn, az ezredfordulón intézményesedett az információs
társadalom tudománya (informaction society studies) melynek többek
között a vizsgált jelenség tudományos jellemzésével, rendszerezésével
foglalkozik.
1 Idézi őket: Z. Karvalics Lászó: Információs társadalom – mi az? Egy
kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete. 5. o. Forrás: http://www.
ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/02_ZKL_tortenet.pdf
2 Z. Karvalics Lászó: Im. 6. o.
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