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Információs önrendelkezés a halál után hatályos jogunkban, avagy a post-mortem 

privacy 
 

 

I. Bevezetés 

 

A polgári jog évtizedek óta fennálló alapelve szerint a természetes személy halálával a 

jogképesség megszűnik: a nem létező személynek jogai, s így személyiségi jogai sem 

lehetnek2, ennek megfelelően pedig az adatvédelem sem illeti meg. A technológiai 

fejlődés vonatkozásában ugyanakkor felmerültek új aspektusok, amelyek még a 

személyiségi jogok alapjainak kidolgozásakor nem léteztek. Nem csak a kép- és 

hangfelvételek tömeges elterjedésével3, de a web2.0 szolgáltatások térnyerésével, az 

internet mindennapi, tömeges használatával és egyes új típusú személyes adatok, 

adatkezelések megjelenésével felmerültek olyan jogdogmatikai kérdések, amelyekkel 

mindenképpen szükséges foglalkoznia a jogalkotásnak. Az “e-mmortality” (immortality, 

ebben az értelemben: digitális halhatatlanság) korában szükségessé vált, hogy az elhunyt 

személyek személyiségi jogai és privátszférája (post-mortem privacy) védelemben 

részesülhessen,4 mivel az adatalany halála után a személyes adatok egy bizonyos halmaza 

továbbra is megmarad, akár digitális hagyatékként, akár más módon rögzített adatként. 

 

Tagadhatatlan, hogy az elhunyt személy még életében tett nyilatkozatait, rendelkezéseit a 

halál után is tiszteletben kell tartani – ezt mutatja a kontinentális jogrendszerekben 

elsődlegesen a favor testamenti elve, az elhunyt szerveinek felhasználására vonatkozó 

nyilatkozata, a temetkezési meghagyások tiszteletben tartása, a halál utáni adatkezelésre 

vonatkozó meghagyás, valamint az angolszász jogrendszerekben a right of publicity 

keretében az örökhagyó azon akaratának kielégítése, hogy meghatározza, személyiségét 

milyen kereskedelmi módon használhassák fel. A jog tehát több jogintézmény keretében 

védelemben részesíti az elhunyt akaratát, érdekeit. Felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy 

miként kell kezelni a személyes adatok hátra maradt halmazát, ha az örökhagyó nem 

rendelkezett azokról megfelelően vagy egyáltalán semmilyen mértékben. 

 

Válaszként három különböző megközelítés született a nemzetközi jogirodalomban – attól 

függően, melyik jogterület – az adatvédelem, a kötelmi jog vagy a dologi jog – szabályait 

részesítjük előnyben. Szükséges a kérdést megnyugtatóan rendezni, hiszen az elhunyt 

                                                 
1 Doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. 
2 Lenkovics Barnabás – Székely László: A személyi jog vázlata, Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 

2000, 121. o. 
3 1890-ben Samuel D. Warren és Louis D. Brandeis közös munkája a „Right to Privacy” sürgette az egyén 

azon jogának elismerését, hogy megakadályozhassa magánélete részleteinek és saját személyiségének 

hozzájárulás nélküli, nem kívánt nyilvánosságra hozatalát az egyre agresszívebbé váló 

tömegtájékoztatásban, s ez a jog jelentette az információs önrendelkezés és adatvédelem alapját. A cikk 

appropója Warren bíró lányáról és feleségéről készült fotó volt.  A technológiai fejlődés, a pillanatképek 

elkészítésének lehetősége jogi kérdéseket generált, mivel korábban nem származott jogvita az alapvetően 

megrendelésre készített képmások kapcsán. 
4 Victoria Oloni: Life after death – Data protection rights of deceased persons, https://aanoip.org/life-after-

death-data-protection-rights-of-deceased-persons/ (letöltve: 2020. szeptember 28.) 

https://aanoip.org/life-after-death-data-protection-rights-of-deceased-persons/
https://aanoip.org/life-after-death-data-protection-rights-of-deceased-persons/
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személyek személyes adatainak nem megfelelő védelme hátrányos következményekkel 

járhat az adatalany emlékére vonatkozóan, valamint az életben lévő hozzátartozók jogaira 

és szabadságaira nézve is. Ez az oltalom ugyanakkor nem létezhet korlátok nélkül, 

időbeli keretek közé szükséges szorítani a jogbiztonság és kiszámíthatóság érdekében. 

Továbbá az elhunyt személy érdekei, és az érdekek jelentősége is,  idővel elhalványulnak. 

Ebből is látszik, hogy az elhunyt személyek jogai kizárólag időben korlátozott ideig 

létezhetnek.5 

  

II. Megközelítések 

 

1. A szabad felhasználású adat megközelítés 

 

Ha a szerződések jogára hagyatkozunk, az adatkezelők jogosultak az elhunyt személyek 

személyes adatait megőrizni és továbbra is kezelni, az adatkezelő szerződési feltételei 

vagy a felek közös megállapodása szerint. Mindazonáltal figyelemmel arra a tényre, hogy 

az adatalany elhunyt személy, az adatvédelmi előírások már nem relevánsak az 

adatkezelőre, ennek megfelelően ebben a megközelítésben abszolút semmilyen korlát 

vagy tilalom nincs a személyes adatok felhasználására vonatkozóan. 

  

Ez a megközelítés tehát nem biztosít a felhasználók magánszférájának megfelelő 

védelmet a halál után, mivel a felhasználási feltételeket a szolgáltató adatkezelők 

határozzák meg, így azokban az adatkezelők érdekei dominálnak, vagyis valószerűtlen, 

hogy az elhunyt személyek személyes adatainak védelmét kívánnák előnyben részesíteni.  

 

További adatvédelmi szempontú veszélyt hordoz magában, ha az elhunyt személy adatait 

továbbra is kezelve, a halál tényének ismeretében folytatják az adatkezelők az 

adatkezelési tevékenységet és az elhunyt kapcsolatait felhasználva további gazdasági 

előnyre kívánnak szert tenni (ideértve különösen marketing hirdetések elhelyezését a 

gyászolók számára). Ezen túlmenően bizonyos típusú személyes adatok hatással lehetnek 

az elhunyt személy hozzátartozóira nézve is: például az egészségügyi adatok vagy a 

genetikai adatok, amelyek vonatkozásában másodlagosan a hozzátartozók is érintettek 

lehetnek.  

 

Ebben a kötelmi jogi megközelítésben dogmatikai vitát képezhet, hogy az egyik fél halála 

megszünteti-e az adatkezelést is magában foglaló szerződést. A magyar adatvédelmi 

hatóság online adatok halál utáni kezelésére vonatkozóan kiadott korábbi ajánlásában6 a 

hazai polgári jogi rendelkezéseket szem előtt tartva arra az álláspontra helyezkedett, hogy 

a halál ténye megszünteti a szerződéses kötelmet, és így az adatkezelő köteles törölni az 

előzőleg jogszerűen kezelt személyes adatokat. Tehát a szabad felhasználású adat 

megközelítésének elutasítása megjelenik hatályos adatvédelmi törvényünk rendelkezései 

között. 

 

                                                 
5 Kirsten Rabe Smolensky:Rights of the Dead, Hofstra Law Review, 2009., Vol. 37 : 3 , 4.Elérhető: 

https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol37/iss3/4/ (letöltve: 2020. szeptember 28.) 
6 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az online adatok halál utáni sorsáról, 

https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf (letöltve: 2021. február 12.) 

https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/hlr/vol37/iss3/4/
https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf
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2. A személyes adatok dologként történő kezelése: a kvázi-tulajdon megközelítés 

 

A dologi jogi alapú megközelítés abból a tételből indul ki, hogy a személyes adatokat 

eszköznek vagy árucikknek, azaz dolognak kell tekinteni. Ez a megközelítés egyelőre 

azért problémás, mert a digitális javak jogi mibenléte még nem tisztázott: kézzel fogható 

tárgyként, azaz dologként kell tekinteni rájuk vagy szerzői jogi tartalomként, esetleg 

valami más konstrukcióként?  

 

A kérdésben a jogirodalom még nem foglalt állást egyetlen jogrendszerben sem: még 

nem dolgozta ki a szabályait, hogy az elhunyt személy személyes adatokból álló 

hagyatékát a bíróságok miként kezeljék, s egyáltalán mit foglal magában a digitális 

hagyaték. 7 Továbbá a digitális hagyaték, digitális javak dologi jogként való kezelése 

ahhoz vezethet, hogy azok akár az elhunyt személy legközelebbi hozzátartozóihoz 

kerülnének, amelyet esetleg az elhunyt személy nem kívánt.  

 

A magyar Ptk. által alkalmazott dolog-fogalmat a Ptk. V. könyve fogalmazza meg, amely 

kimondja hogy birtokba vehető testi tárgy tulajdonjog tárgya lehet.8 Ezen megfogalmazás 

alapján tehát dolognak kizárólag a birtokba vehető testi tárgyak minősülhetnek.9 A 

magyar szabályozásban a digitális módon rögzített – akár személyes – adatok tehát 

semmiképp sem tartozhatnak a dolog fogalmába, s így a személyes adatok bizonyos 

körére vonatkozóan a kvázi-tulajdon megközelítés csak annyiban értelmezhető, 

amennyiben vagyoni értékű jogról, s nem dologról beszélünk. 

 

Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a digitális adatok nem csak fizikai mibenlétüket 

tekintve különböznek a dologtól mint kézzel fogható testi tárgytól, ugyanis lényegesen 

több információ derülhet ki a digitális személyes adatok alapján az elhunyt természetes 

személyről, és lényegesen időtállóbb elemekről van szó, mivel nem a fizikai térben 

léteznek, valamint könnyebb másokkal megosztani azokat, s ezáltal sérülékenyebbek a 

jogsértésekkel szemben. 

 

3. A halál utáni személyiségvédelem megközelítése 

 

A harmadik, az adatvédelmi megközelítés abból indul ki, hogy az adatalany privátszférája 

védelemre szorul még a halála után is, vagyis a személyes adatok akkor is léteznek és 

védelemre szorulnak, ha az alanyuk már elhalálozott. A magánszféra védelmének joga az 

emberi méltóságon és autonómián alapul, kérdéses ugyanakkor, hogy az emberi méltóság 

a halál után is fennmaradhat-e. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat szerint az élet és 

emberi méltóság együtt jár és egymástól elválaszthatatlan egységet képez, oszthatatlan és 

korlátozhatatlan alapjogokként minden mást megelőző legnagyobb értékként működik ez 

                                                 
7 Natasha Chu: Protecting Privacy after Death, Northwestern Journal of Technology and Intellectual 

Property, Vol.13, Iss.2, Article 8, 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=njtip (letöltve: 

2020. szeptember 28.) 
8 2013. évi V. törvény 5:14 §  
9 Boóc Ádám: A dologi jog legfontosabb technológiai jogi kérdései, új technológiák joga és a dologi jog. 

In: A digitalizáció hatása az egyes jogterületeken, Patrocinium Kiadó, Budapest, 2020., 29. o.  

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1240&context=njtip
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az egység.10 Illetve hazai polgári jogi szabályozásunk dogmatikájától idegen, hogy a 

személyiségi jogok „túléljék” alanyukat, a halott embernek nem lehet joga, sem 

kötelezettsége, s így alany nélküli jogról sem beszélhetünk.11 A kegyeleti jogok 

vonatkozásában is az elhunyt személy emlékének, jó hírnevének megsértése a túlélők 

érzelmeit, személyiségi jogait sérti12, a kegyeleti jog így az élők személyiségi jogaként 

érvényesül, habár kétségtelenül az elhunytat is sértő magatartás elleni fellépés lehetőségét 

teremti meg. 

 

Fontos megjegyezni továbbá, hogy a halál utáni magánszféra elismerésének és 

védelmének az elvi akadályokon kívül  gyakorlati korlátai, illetve nehézségei is vannak. 

Az egyik ilyen korlát a sérelem problémája, hiszen egy nem létező személynél nem lehet 

sérelmet realizálni. A másik nehézséget az okozza, hogy a jogok gyakorlására 

vonatkozóan nincs megfelelő személy (actio personalis moritur cum persona13), hiszen 

személyiségi jogot érvényesíteni csak személyesen lehet.14 E megállapításnak nem mond 

ellent a kegyeleti jogok törvényi szabályozása, mivel az az elhunyt személy 

meghatározott személyiségi jogainak sérelmén keresztül megkívánja, magában foglalja a 

jogérvényesítésre jogosult személyiségi jogainak csorbulását is. 15 

  

III. Hatályos magyar szabályozás 

 

Jelenleg Európában nincs egységes állásfoglalás a személyes adatok halál utáni 

védelmével kapcsolatban.  Így például az Európai Parlament és Tanács a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelete (a továbbiakban: GDPR) 

preambulumának (27) bekezdése kifejezetten rögzíti, hogy „a rendeletet nem kell 

alkalmazni az elhunyt személyekkel kapcsolatos személyes adatokra. A tagállamok 

számára lehetővé kell tenni, hogy az elhunyt személyek személyes adatainak kezelését 

szabályozzák.” 

 

A legtöbb európai országban – így Ausztriában, Romániában, Luxemburgban, Cipruson, 

Litvániában, Finnországban, Németországban, Írországban, Csehországban és 

Hollandiában - jelen tanulmány megírásának időpontjában az adatvédelmi törvény 

egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést a digitális formában rögzített, elhunyt után maradt 

személyes adatok vonatkozásában. Dánia, Olaszország, Izland, Észtország, Portugália, 

                                                 
10 23/1990. (X. 31.) AB határozat. 
11 Kecskés László, Kőrös András, Makai Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Petrik Ferenc: Az új Ptk. 

magyarázata I./VI. , HVGOrac Kiadó, Budapest, 2013., 147. o. 
12 Osztovits András (szerk.): A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó 

jogszabályok nagykommentárja, I. kötet, Opten Informatikai Kft. kiadó, Budapest, 2014. , 311. o. 
13 Asta Tūbaitė-Stalauskienė: Data Protection Post-mortem, International Comparative Jurisprudence, 

Vol. 4. No. 2., 2018, https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/4922 

(letöltve: 2021. február 3.) 
14 Gianclaudio Malgieri: R.I.P.: Rest in Privacy or Rest in (Quasi-)Property? – Personal data protection of 

deceased data subjects between theoretical scenarios and national solutions, In: Data Protection and 

Privacy: The Internet of Bodies, edited by Ronald Leenes, Rosamunde van Brackel, Serge Gutwirth & Paul 

De Hert, Brussels, Hart, 2018., p. 300-320. , https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3185249 

(letöltve: 2020. szeptember 20.) 
15 Kecskés László: A személyek joga, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007., 420. o. 

https://www3.mruni.eu/ojs/international-comparative-jurisprudence/article/view/4922
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3185249


78 

 

Spanyolország, Szlovénia, Szlovákia, Svájc, Franciaország és Magyarország ugyanakkor 

felismerve a szabályozás szükségességét, adatvédelmi törvényüket kiegészítve 

megteremtették az elhunyt személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogi 

kereteket. 

 

Hazánkban az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 2018-as módosítása megvalósította az 

adatalanyok számára az információs önrendelkezésnek a halál utáni lehetőségét – egy 

korábbi, 2016-os Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági (a 

továbbiakban: NAIH vagy Hatóság) ajánlás nyomán,16 valamint önrendelkezés hiányában 

az előzőekben ismertetett megközelítések közül a halál utáni személyiségvédelem 

megközelítésnek megfelelően, alany nélküli jogok17 gyakorlására vonatkozóan tartalmaz 

szabályozást.  

 

A hatályos törvényi szabályozás szerint az érintett halálát követő öt éven belül a 

hozzáférés, helyesbítés, törlés és korlátozás jogát, illetve a tiltakozáshoz való, a meghalt 

személyt életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, 

illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél 

tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi 

időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.18 

Meglátásom szerint az önrendelkezési nyilatkozatok adatkezelők feladatkörébe utalása 

megnehezíti a jogérvényesítés lehetőségét, különösképpen abban az esetben, ha a későbbi 

jogérvényesítésre jogosult személy – akár meghatalmazott, akár közeli hozzátartozó – a 

nyilatkozat meglétéről nem is bír tudomással. A jogérvényesítési nehézség ezen 

problémáját egy központi nyilvántartás létrehozása küszöbölhetné ki, amelyre 

ugyanakkor a törvény nem tartalmaz rendelkezést. 

 

Másodsorban, ha az érintett nem tett jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti 

közeli hozzátartozója19 annak hiányában is jogosult a helyesbítés és tiltakozás jogát, 

valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az 

adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – az elhaltat életében megillető törlés és 

korlátozás jogát érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak 

érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként 

gyakorolja. Az érintett jogait érvényesíteni szándékozó személy az érintett halálának 

tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját 

személyazonosságát – és közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal köteles igazolni.20 

 

Az érintett jogait érvényesítő személyt a jogok érvényesítése – így különösen az 

adatkezelővel szembeni, valamint a NAIH, illetve bíróság előtti eljárás – során az 

                                                 
16 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az online adatok halál utáni sorsáról 

https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf (letöltve: 2021. február 18.) 
17 „az elhaltat életében megillető jogok” 2011. évi CXII. törvény 25. § (1) – (2) bek. 
18 2011. évi CXII. törvény 25 § (1) bek. 
19 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 8:1 § (1) bek. 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és 

a nevelőszülő és a testvér. 
20 2011. évi CXII. törvény 25 § (4) bek. 

https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf
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Infotörvény által az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek 

terhelik.21 Tehát az egyes jogokat érvényesítő személyek jogosultságai – a nemo plus 

iuris alapelvvel összhangban – az Infotörvény alapján az érintettet ezen jogok 

érvényesítése során megillető jogosultságok tartalmához, azok gyakorlásának 

feltételeihez, korlátaihoz igazodnak. 

 

Az ex lege érvényesíthető jogosultságok és az azokat potenciálisan gyakorló személyek 

köre tehát szűkebb a jognyilatkozat alapján érvényesíthető jogok és azok lehetséges 

jogosultjainak körénél–, és a törvény nem biztosít lehetőséget arra a közeli 

hozzátartozóknak, hogy az elhunyt érintettnek az egyes adatkezelők által kezelt adataihoz 

hozzáférhessenek, azokat (pl. az elhunyt érintett elektronikus levelezésének tartalmát) 

megismerhessék. Ez ugyanakkor nem gátolja azon adatmegismerési jogosultságok 

érvényesülését, amelyek nem az  adatvédelmi törvényből, hanem más jogi előírásokból 

fakadnak (például a hagyaték sorsának jogi rendezése, szerződéses jogviszonyokban való 

jogutódlás megállapítása, stb.). A rendelkezés azt sem teszi továbbá lehetővé a közeli 

hozzátartozók számára, hogy olyan személyes adatok törlését kezdeményezzék, amelyek 

kezelése az érintett életében jogszerű volt, kivéve, ha az érintett halálával az adatkezelés 

eredeti célja is megszűnt.22 

 

A törvény mind az érintett akaratnyilatkozatán, mind a törvényi rendelkezésen alapuló 

jogosultságok érvényesíthetőségét a jogrendszerben széles körben alkalmazott mértékű, 

objektív időbeli korláthoz, az érintett halálát követő öt évhez köti, ezzel megfelelő 

egyensúlyt teremtve az érintett személyes adatainak az érintett elhunytát követő sorsának 

rendezéséhez fűződő, valamint az adatkezelők adminisztratív terheinek észszerű 

mértékéhez fűződő érdekek között.23 A Ptk. szerinti általános öv éves elévülési idő 

egybecseng azon az elgondolással, hogy az érintett érdekei időben korlátozott ideig 

érvényesülhetnek, és mindenképpen megteremti a jogbiztonságot az adatkezelők részére, 

ugyanakkor ha abból a tételből indulunk ki, hogy az elhunyt személy társadalmi hatása 

halála után is fennmarad,24 s ez a hatás huzamosabb ideig is érvényesülhet és jogi 

oltalmat kell, hogy élvezzen, az öt éves határidő igencsak rövid ideig fennálló 

védelemként értékelhető. 

 

IV. Értékelés 

 

Amennyiben megvizsgáljuk a NAIH által korábban közzétett ajánlásban, és az 

igazságügyi miniszternek szóló felhívásban25 foglalt követelményeket, azt láthatjuk, hogy 

a jogalkotó az ajánlásban megfogalmazott kívánalmakat maradéktalanul teljesítette, 

kiegészítve azokat olyan rendelkezésekkel, amelyek az információs önrendelkezés jogát 

előtérbe helyezték, azonban a szabályozás még így is bizonyos szempontból kiegészítésre 

szorul.  

                                                 
21 2011. évi CXII. törvény 25 § (3) bek. 
22 Indokolás a 2011. évi CXII. törvényhez, Complex jogtár 
23 Uo. 
24 Görög Márta: A kegyeleti jog és a nem vagyoni kártérítés, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2008., 17. 

o. 
25 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az online adatok halál utáni sorsáról 

https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf (letöltve: 2021. február 18.) 

https://www.naih.hu/files/Ajanlas_online-adatok-halal-utani-sorsarol.pdf
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Az Infotörvény 25. §-ának hatályba lépésével elsősorban az információs önrendelkezés 

lehetőségét, másodsorban új, törvényen alapuló jogalapot teremtett meg a jogalkotó, 

amely az adatkezeléseknél az elhunyt adatalannyal kapcsolatban kezelt adatok 

megsemmisítésére, törlésére, korlátozásra irányuló felhívás jogával ruházza fel a 

hozzátartozókat. Fontos ugyanakkor kihangsúlyozni, hogy a GDPR-ral a jogalapok 

rendszere is kibővült a korábbi dualista szabályozáshoz képest, amely alapján személyes 

adatot kezelni kizárólag törvény rendelkezése vagy az érintett hozzájárulása alapján 

lehetett. Az új Infotörvényben foglalt szabályozás ennek megfelelően már nem csak a 

hozzájáruláson alapuló korábbi adatkezelések vonatkozásában teremtette meg a közeli 

hozzátartozó vagy meghatalmazott személy joggyakorlási lehetőségét, hanem minden, a 

GDPR hatálya alá tartozó adatkezelés vonatkozásában is.  

 

Összefoglalóan kijelenthető, hogy az Infotörvény  nem teremtette meg a központosított 

hatósági hátteret a nyilatkozatok kezelésére vonatkozóan, azt az adatkezelők feladatába 

utalta, amely azonban megnehezíti a jogérvényesítés lehetőségét, különösképpen abban 

az esetben, ha a későbbi jogérvényesítésre jogosult személy – akár meghatalmazott, akár 

közeli hozzátartozó – a nyilatkozat meglétéről nem is bír tudomással, s így az adatkezelő 

sem szerezhet tudomást a halál tényéről sem. A jogérvényesítési nehézség ezen 

problémáját egy központi nyilvántartás létrehozása kiküszöbölhetné, amelyre 

vonatkozóan ugyanakkor a törvény nem tartalmaz rendelkezést. 

 

Úgy vélem, hogy a halál utáni magánszféravédelem és információs önrendelkezés 

biztosítását lehetne fokozni. Ennek okán meg lehetne teremteni a hatósági központosított 

hátteret  például a francia adatvédelmi szabályozásnak megfelelő közhiteles 

nyilvántartással,26 amely tartalmazná az érintettek önrendelkezésére vonatkozó 

nyilatkozatát, vagy éppen a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett 

Végrendeletek Országos Nyilvántartásának analógiájára. 

 

 

 

                                                 
26 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, Article 85., 

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article84 (letöltve: 2020. október 19.) 

https://www.cnil.fr/fr/la-loi-informatique-et-libertes#article84

