
Az adatvédelem alapelvei 

1. Az adatgyűjtés korlátozásának elve: 

Személyes adatok gyűjtése csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az 
adatalany tudtával és belegyezésével történhet. 

2. Az adatminőség elve: 

Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és 
aktuálisnak kell lenniük. 

3. A célhozkötöttség elve: 

Személyes adatokat csak előre meghatározott célból, csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig lehet kezelni. 

4. A korlátozott felhasználás elve: 

Az adatokat csak az adatalany hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással lehet 
felhasználni. 

5. A biztonság elve: 

Az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel 
védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés 
és megsemmisülés ellen. 

6. A nyíltság elve: 

Az adatkezelés tényének, helyének és céljának, az adatkezelő személyének, 
valamint az adatkezelési politikának nyilvánosnak kell lennie. 

7. A személyes részvétel elve: 

Az adatalany megismerheti a rá vonatkozó adatokat, azokat (ha helyénvaló) 
helyesbítheti, kiegészítheti vagy töröltetheti. 

8. A felelősség elve: 

Az adatkezelő a felelős a fenti elvek betartásáért, s bizonyítani kell tudnia az 
adatkezelés jogszerűségét. 
  



Az információszabadság 
alapelvei 

1. Az információszabadsághoz mindenkinek joga van: 
 Állampolgárságtól, nemzetiségtől és foglalkozástól függetlenül 

 Nem kell igazolnia, hogy milyen célból 

2. A nyilvánosság a főszabály, a titkosság a kivétel: 

 Információ-visszatartás csak szűk körű indokok alapján 

 Törvényekben és nemzetközi normákban meghatározva 

3. A jog az összes közintézményre kiterjed: 

 Állami és önkormányzati szervek 

 Adófizetők pénzéből részesülő szervezetek 

 Közfeladatot ellátó magánszervezetek 

4. Az információigénylés egyszerű, gyors és ingyenes legyen: 

 Csak a legszükségesebb adatok megadásával 

 Szóban vagy írásban 

 Legfeljebb a reprodukciós költség számolható fel 

5. A hivatalnok kötelessége, hogy segítse az adatigénylőt: 

 Ha rossz helyen jelentkezik, tegye át az igénylést a megfelelő szervezethez 

6. A visszautasítást indokolni kell: 

 Csak törvényi alapon 

 Világos indoklással 

7. A közérdek elsőbbséget élvez a titkossággal szemben: 

 Ha a közérdek erősebb, mint az okozott kár 

 Különösen: környezet, egészség, emberi jogok, korrupció 

8. Mindenkinek joga van fellebbezni az elutasítás ellen: 

 Azonnali és hatékony eljárás 

 Fellebbezés a nem-válaszolás ellen is 

9. A közintézmények aktívan tegyék közzé a lényegi információkat: 

 Kérdés nélkül is 

 Aktuális információk, világos formában, érthető nyelven 

10. Független testület garantálja az információszabadság érvényesülését: 

 Ombudsman vagy parlamenti biztos 

 Kivizsgálja a visszautasításokat 

 Erősíti a köztudatot 


