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Két, a magánszféra, illetve a sze-
mélyes adatok védelmével kapcsola-
tos könyvet ajánlok az olvasó figyel-
mébe, amelyek az alkotmányos alap-
jogoknak és az alapjogvédelemnek a
nem jogvédôk vagy jogászok körében
is ismert területével foglalkoznak.
Ahogyan a Védett adataink elôszavá-
ban is olvashatjuk, a polgárok több-
sége ismeri információs szabadságjo-
gait, a magánszférát s az egyénnek a
külvilág elôtti átláthatatlanságát biz-
tosító, a személyes adatai védelmé-
hez való jogát, és tudatosan tiltako-
zik megsértésük ellen. 

A Védett adataink hat írást tartal-
mazó tanulmánykötet, Galántai Zol-
tán könyve sajátos, kötetlen, párbe-
szédes formában szól – alcíme sze-
rint – „a privacyrôl és az internetrôl -
meg a cyberpornóról, a megfigyelé-
sekrôl és egyebekrôl”. Galántai ren-
geteg tényt, történetet és problémát
sorol fel, melyek továbbgondolásá-
hoz a dialógusok érveket és ellenér-
veket szolgáltatnak. Bár irodalom-
jegyzéket közöl, a felhasznált infor-
mációk forrását nem jelöli meg pon-
tosan, ezért írása forrásmunkaként
kevéssé használható. A választott stí-
lus, a párbeszédes forma további kö-
vetkezménye, hogy a szerzô nem ve-
szi figyelembe a jogrendszerek közöt-
ti különbségeket, annak ellenére,
hogy a példák különbözô országok-
ból valók. Kevés figyelmet szentel to-
vábbá az elméleti megalapozásnak, a
magánszférához fûzôdô jog, illetve az
adatvédelem fogalmi tisztázásának,

és arra sem ad magyarázatot, hogyan
kapcsolódik a privacy védelméhez az
internetes szólásszabadság kérdése.
Hazánkban a magánszférához való
jog és az adatvédelem sajátos vi-
szonyban van egymással. Az Alkot-
mány az elôbbit nem nevesíti, kifeje-
zetten biztosítja viszont a személyes
adatok védelméhez fûzôdô jogot,
amelyrôl az alaptörvény rendelkezése
alapján külön törvény is szól, érvé-
nyesülése felett pedig a bíróság mel-
lett szakosított ombudsman, az adat-
védelmi biztos is ôrködik. A kidolgo-
zott normatív alapok és a jogvédelmi
rendszer folytán Magyarországon az
adatvédelem a magánszféra védelmé-
nek leghatékonyabb eszköze. 

Az E-privacy olvasókönyv ugyanak-
kor kiválóan alkalmas arra, hogy fej-
lessze egy jogcsoport iránti érzékeny-
ségünket. Sokkoló bevezetôjében a
szerzô többek között elmeséli, mi-
lyen szerepet játszott az IBM német-
országi leányvállalatának lyukkártya-
rendszere a holokausztban. Célja a
jogtudatosítás, a megdöbbentô törté-
netekkel arra kívánja felhívni az olva-
só figyelmét, hogy természetesen jo-
gunk van bízni abban, hogy a rólunk
gyûjtött adatokkal a rendkívül haté-
kony technikai lehetôségek ellenére
sem élnek vissza, mégis biztonságo-
sabb mindent megtenni adataink vé-
delmére akkor is, ha úgy gondoljuk,
nincs titkolni valónk.

Az információs szabadságjogokon
(vagyis az információs önrendelkezé-
si jogon és az információszabadsá-
gon, más néven a személyes adatok
védelmén és a közérdekû adatok
nyilvánosságán) alapuló társadalom-
ban – természetesen a szükséges és
arányos korlátozásokkal – a polgár
átláthatatlan az állam számára, az ál-
lam viszont átlátható polgárai számá-
ra. Közhely, hogy az egyre hatéko-
nyabb és olcsóbb technikai lehetôsé-
gek a megfigyelésre és az összegyûj-
tött adatok feldolgozására magán-
szféránkat egyre védtelenebbé teszik
az állam és a piac hatalmasságaival
szemben. A szerzô kifogyhatatlan az
ezt alátámasztó példákból. Gondol-
junk csak a közterületeken, középü-
letekben, boltokban és bevásárlóköz-
pontokban vagy a munkahelyeken
felszerelt kamerákra, amelyek nap
mint nap készítenek rólunk akár az

arcfelismerésre is alkalmas felvétele-
ket. Ahogy a kamerák esetében, úgy
a biometrikus – vagyis valamilyen
biológiai paraméter vagy változó mé-
résén alapuló – azonosítási módsze-
rekkel kapcsolatban is szembesülhe-
tünk a bennük rejlô lehetôségekkel,
hibáikkal és veszélyeikkel. Mindezzel
szemben az alapjogokat tiszteletben
tartó, garanciákat adó jogalkotás és –
ha élünk vele – a jogvédelem-jogér-
vényesítés technikai és jogi lehetôsé-
gei jelenthetnek védelmet. Tudatos
polgárként magunk is vigyázhatunk
magánszféránkra, személyes adata-
inkra, ha például megfelelôen védjük
magunkat az internethasználat so-
rán, vagy megfontoljuk, megéri-e
személyes adataink megadásával fi-
zetni egy termékmintáért vagy árked-
vezményért. Köztudott viszont, hogy
– mint Galántai számos példája mu-
tatja – az állam, a jogalkotás által le-
fektetett jogkorlátozó határvonalakat
2001. szeptember 11., vagyis az
Egyesült Államokat ért terrortáma-
dás óta kezdik másképp megítélni. A
biztonság és a szabadság konfliktusá-
ban a biztonságot helyezik elôtérbe a
szabadság, a szabadságjogok rovásá-
ra. A terrortámadások ellen a polgá-
rok átfogóbb, hatékonyabb megfi-
gyelésével és nyilvántartásával akar-
nak küzdeni. A könyvben e megoldá-
sok visszásságairól is olvashatunk.

Az adatvédelmi törvény megszüle-
tésének tizedik évfordulójára jelent
meg a Társaság a Szabadságjogokért
kiadásában a Védett adataink címû ta-
nulmánykötet. A demokratikus társa-
dalom egyik alapköve, ennél fogva ki-
tüntetett alkotmányos jog a szabad
véleménynyilvánítás joga, amelynek
nélkülözhetetlen elôfeltétele az infor-
mációszabadság. Ez utóbbi alapjog
biztosítja a közhatalom gyakorlásának
nyilvánosságát, az állami tevékenység
átláthatóságát és ellenôrizhetôségét.
Az információszabadság alapján a
közérdekû adat (az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot ellátó szerv
kezelésében lévô, személyes adatnak
nem minôsülô adat) megismerésére
irányuló kérelemnek eleget kell tenni.
Az információs önrendelkezési jog vi-
szont a magánszféra biztosításának
egyik legfontosabb eleme. Mindenki
maga dönthet arról, hogy mi lesz a
vele kapcsolatos adatok és a belôlük
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levonható, rá vonatkozó következte-
tések, vagyis személyes adatai sorsa.
Mások tehát csak hozzájárulásunkkal
kezelhetik, vehetik fel, tárolhatják, to-
vábbíthatják személyes adatainkat.
Mint az alkotmányos alapjogok álta-
lában, a személyes adatok védelmé-
hez való jog sem korlátozhatatlan:
meghatározott szintû jogszabályok,
törvények, illetve szûkebb körben ön-
kormányzati rendeletek elôírhatnak
olyan eseteket, amikor beleegyezé-
sünk nélkül is sor kerülhet adataink
kezelésére.

A személyes adatok védelmére vo-
natkozó joganyagot az általános sza-
bályokat tartalmazó adatvédelmi tör-
vény mellett az egyes adatfajtákkal,
illetve ágazatokkal kapcsolatos szek-
torális adatkezelési szabályok alkot-
ják. Minél kisebb az állami szabályo-
zás, annál teljesebben érvényesülnek
a szabadságjogok. Az Alkotmányban
rögzített információs önrendelkezési
jog akkor a legteljesebb, ha a jogsza-
bályok nem adnak felhatalmazást
adatkezelésre. A szabályozás tehát
egyúttal mindig jogkorlátozás. Az
adatvédelem esetében az az érdekes,
hogy ha a szektorális adatkezelési
szabályok hiányoznak vagy nem
megfelelôek, akkor az adatvédelem
általános elvei és követelményei sem
érvényesülhetnek kielégítôen. A sza-
bályozás tehát korlátozza a jogot, hi-
ánya mégis rontja annak érvényesü-
lését. Ezt szem elôtt tartva, a Védett
adataink hat tanulmánya négy, külö-
nösen érzékenynek mondható terület
adatvédelmi szabályozását tekinti át:
az egészségügyi adatok kezelését (az
általános jellegû problémákon túl
különösen a HIV-fertôzöttséggel
kapcsolatos személyes adatok védel-
mét), valamint az adatkezelést a
munka világában, illetve a büntetés-
végrehajtásban. Egy-egy tanulmány
szól a rendôrségi törvény adatkezelé-
si rendelkezéseirôl és az iskolai adat-
kezelés problémáiról. A tanulmá-
nyok a felsorolt területek hatályos
magyar szabályozásának értékelésére,
illetve a jogszabályok alkalmazásának
problémáira koncentrálnak, nem
foglalkoznak elméleti kérdésekkel.

Az információs önrendelkezési jog
lényegi eleme az adatalany hozzájá-
rulása az adatkezeléshez. A beleegye-
zést általában bármilyen formában,

így ráutaló magatartással, szóban és
írásban is megadhatjuk. Fontos
azonban, hogy az adatalany tudja,
mihez járul hozzá, és szabadon,
kényszer nélkül dönthessen. Ezt feje-
zi ki a határozott, tájékozott és ön-
kéntes hozzájárulás elve. Az adatvé-
delemnek ezt a nemzetközileg is álta-
lánosan elfogadott követelményét
ugyan az adatvédelmi törvény kifeje-
zetten nem írja elô, de az önrendel-
kezési jog tartalmából levezethetô.
Ahogy Szabó Máté Dániel tanul-
mányában olvashatjuk, „az egyén ön-
rendelkezési joga szerint minden au-
tonóm személynek joga van szaba-
don, saját értékei és élettervei szerint
dönteni és cselekedni, és ennek a
jognak csak mások hasonló jogai
szabnak határt. Ennek megfelelôen a
hozzájárulás csak akkor nyújt megfe-
lelô jogalapot a személyes adatok ke-
zeléséhez, ha az az érintett kívánságá-
nak önkéntes, határozott és tájéko-
zott kinyilvánítása.” (145. old.) Az
iskola világát az oktatási szereplôk
egyenlôtlen pozíciója, függôségi vi-
szonyok jellemzik, ezért a tanulók, il-
letve szüleik sok esetben tarthatnak
attól, hogy az adatkezeléshez való
hozzájárulás megtagadása miatt –
akár azzal csak közvetett, nem kifeje-
zett összefüggésben – hátrány érheti
ôket az iskolai életben. Erre tekintet-
tel az iskola világában csak szûk kör-
ben képzelhetô el az önkéntesség és
így a hozzájárulás alapján történô
adatkezelés. Mindez persze nem ki-
zárólag az oktatási intézményekre
igaz, hasonló módon lehet kiszolgál-
tatott helyzetben például a munka-
vállaló is. Felvetôdik még a kollektív,
illetve a negatív hozzájárulás problé-
mája. A beleegyezésnek egyedinek,
valamennyi érintett által külön-külön
tett nyilatkozatnak kell lennie. Egy
közösség vagy testület – például sza-
vazás eredményeként megadott –
hozzájárulása nem teremt megfelelô
jogalapot az adatkezeléshez. Hason-
lóan jogszerûtlen a negatív formában
kért hozzájárulás, vagyis amikor csu-
pán tiltakozási jogot biztosítanak az
érintetteknek adataik kezelésével
kapcsolatban. Ez a megoldás sem fe-
lel meg a hazai adatvédelmi követel-
ményeknek.

A személyes adatok védelméhez
fûzôdô jog ugyanakkor megkövetel-

heti a hivatásbeli titoktartási kötele-
zettséget mind az orvosok, mind a
pedagógusok esetében. A titoktartási
kötelezettség az érintett és a kötele-
zettség alanya (orvos vagy pedagó-
gus) között fennálló bizalmi viszony-
ból ered, amelyben az utóbbi hivatá-
sánál fogva kerül olyan információk
birtokába, amelyekrôl mások általá-
ban nem szereznek tudomást. A ti-
toktartási kötelezettség egyúttal az
orvosi segítségnyújtás, illetve a peda-
gógusi nevelômunka sikerének egyik
biztosítéka. Az iskolai adatkezelésrôl
szóló írás ezért foglal úgy állást, hogy
a pedagógusoknak az orvosokéhoz
hasonló titoktartási kötelezettségét a
közoktatási törvénynek kifejezetten
ki kellene mondania.
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Mindkét kötet a véleményszabadság
körébe tartozó alkotmányos alapjo-
gokat elemzi, vizsgálatuk tárgya a vé-
leménynyilvánítás mint nem abszolút
alapjog korlátozhatóságának mértéke
és módja. Az eredmény két hasonló
szemléletû, de más-más módszertani
megközelítésû, kiváló szakmai szín-
vonalú könyv.

Halmai a társadalmi kommuniká-
cióval összefüggô alapjogokat vizsgál-
ja. Ide sorolja a szólás- és sajtósza-
badságot, valamint a gyülekezés és
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