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Tisztelt László Mátyás Úr! 

 

Elektronikus levélben statisztikai adatokat kért az adatvédelmi nyilvántartással kapcsolatban. 

A kérdések többsége olyan adatra vonatkozik, amelyet a NAIH nem kezel, így e kérdések 

megválaszolására nincs lehetőségem, azonban igyekszem a rendelkezésre álló, ám más 

szempontok szerint összeállított statisztikai adataink közül azokat közölni, amelyek a 

kérdéseivel kapcsolatban esetleg hasznosak lehetnek Önnek. 

 

Hány bejelentés érkezett az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január 1. óta? 

7214 kérelmet regisztráltunk január 1. óta. 

Hány bejelentést sikerült elintézni 8 napon belül? 

Erről nem áll rendelkezésre statisztikai összesítés. A kérelmekben foglalt adatok 

nyilvántartásba vétele ténylegesen csak azután kezdődhetett, hogy az adatvédelmi 

nyilvántartás informatikai rendszere elkészült és akkor több ezer kérelem várt 

feldolgozásra, ezért az év első felében jellemzően több hónapos késéssel történt az 

adatkezelések nyilvántartásba vétele. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (NAIH) októbertől képes a 8 napos ügyintézési határidőt tartani a 

nyilvántartásba vételi határozatok esetében. Az ez előtti időszakból csak részadat áll 

rendelkezésre, eszerint legalább 1077 kérelem ügyében történt 8 napon belül 

határozathozatal. 

 

Hány határozat / végzés került kiadásra 2012. január 1-jétől adatvédelmi nyilvántartásba 

történő bejegyzésről? Hány határozat / végzés került kiadásra 2012. január 1-jétől 

adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 2012. január 1-je előtt tett bejelentések 

vonatkozásában? 

Az összes nyilvántartásba vételi határozat számáról áll rendelkezésre adat. Eszerint a 

mai nappal 7780 határozat meghozatalára került sor. Ebben a 2012. január 1. előtti és 

az idén érkezett kérelmek ügyében hozott határozatok egyaránt vannak. 
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Hány folyamatban lévő, elintézetlen bejelentés maradt a 2012. január 1-je előtt érkezett ügyek 

közül? 

Erre vonatkozó összesítés nem készült. 

 

Hány hiánypótlási felszólítás ment ki a 2012. január 1. előtt érkezett, folyamatban lévő 

ügyekben? 

Adathiány esetén munkatársaink közvetlenül, rövid úton keresik meg az adatkezelő 

képviselőjét és egyeztetik vele, hogy miben szükséges a kérelmet kiegészíteni, hogy az 

adatkezelés nyilvántartásba vétele megtörténhessen. A 2012. január 1-je előtt érkezett, 

az informatikai rendszerben már rögzített ügyek szinte mindegyikénél történt ilyen 

adategyeztetés. A feldolgozásra váró kérelmek esetén nem történt adategyeztetés. 

 

Mi az átlagos ügyintézési határidő az adatvédelmi nyilvántartásba tett bejelentések esetén? 

Ilyen összesítés nem készült. 

 

Díjköteles-e a bejelentés? Amennyiben nem, akkor mi a díj bevezetésének várható időpontja 

és mi az indoka annak, hogy a díj még nem került bevezetésre? 

Az Infotv. 67. §-a szerint az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező 

adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről 

szóló miniszteri rendeletet még nem alkották meg, ezért az az adatvédelmi 

nyilvántartásba vételért jelenleg nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. A NAIH 

nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó államigazgatási szerv, ezért a díjrendelet 

megalkotásával kapcsolatos információkkal nem rendelkezik. 

 

 

Budapest, 2012. október 31. 
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