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Adatkezelési jogszabályok 1981 előtt

Stat. tárgyú jogszabályok (pl. 1973. évi V. tv a statisztikáról: 15.§
Magánszemély személye, családi és más körülményeire vonatkozó egyedi 
adatot csak statisztikai célra szabad felhasználni.)

1977. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről

• 75. § (1) A személyhez fűződő jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. 
E jogok a törvény védelme alatt állnak.

• 83. §
– (1) A számítógéppel történő adatfeldolgozás nem sértheti a személyhez fűződő 

jogokat.

– (2) A nyilvántartott adatokról tájékoztatást - az érintett személyen kívül - csak az 
arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni. Az érintett személy 
tájékoztatását csak abban az esetben lehet megtagadni, ha annak teljesítése 
állami vagy közbiztonsági érdeket sértene.

– (3) Ha a nyilvántartásban szereplő valamely tény vagy adat nem felel meg a 
valóságnak, az érintett személy a valótlan tény vagy adat helyesbítését külön 
jogszabályban meghatározott módon követelheti.

1/1981. (I. 27.) BM rendelet a számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és 
tűzvédelméről.
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Jelentősebb, a KSH megbízásából készített 

dokumentumok

• KSH Szt-alk. Főo
– Az első magyar adatvédelmi törvény vázlata (1985. dec.)

• Kilényi, MTA Államtudományi Kutatások Programirodájának 
vezetője
– Informatika – közigazgatás – jogi szabályozás, tanulmány, 1986.

– Problematika és koncepcióvázlat a személyi adatok nyilvántartásának 
általános szabályairól szóló törvényhez (1986)

• Székely Iván
– Adatvédelem és információszabadság a fejlett tőkés országokban 

(1986-87)

• KSH Szt-alk. Főo
– Az információszabályozási koncepció (1987. okt.)

• Sólyom László, egyetemi tanár (ELTE, Jogi Kar, Polgári Jogi 
tanszék)
– Az információszabályozási törvény tervezete, 1988. jan.
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Alkotmány, 1989. okt. 23.

Alapvető jogok és kötelességek

• 59. § A Magyar Köztársaságban mindenkit 
megillet a jóhírnévhez, a magánlakás 
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a 
személyes adatok védelméhez való jog.

• 61. § (1) A Magyar Köztársaságban 
mindenkinek joga van a szabad 
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a 
közérdekű adatokat megismerje, illetőleg 
terjessze.
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1989.

• Az Információszabályozási Munkabizottság titkárát meghívják

az Adatvédelmi Biztosok Nemzetközi Konferenciáira (1989 

Berlin, 1990. Párizs, 1991. Strasbourg, 1992. Sidney),

• az ET 108. egyezmény tanácsadó bizottsága és 

munkacsoportjai üléseire (1989 – 1993),

• az IWGDPT értekezleteire (mely munkacsoportnak mindmáig 

tagja).
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1990

• Az országgyűlési választásokat követően 

a KSH elnöke felszámolja a 

Számítástechnika-alkalmazási Főosztályt. 

A törvényelőkészítés ezt követően a KSH 

nélkül, az Igazságügyi Minisztériumban 

folyik tovább.



19

Infofilia Magyar Adatvédelem és Információszabadság 

Alapítvány kiadványai.

1991-1993, öt kötet, 400 példány, a BM anyagi támogatásával.

Informatika – Jog – Közigazgatás

Nemzetközi dokumentumok.

Fejlett országok törvényeinek, nemzetközi szervezetek 

egyezményeinek, irányelveinek stb. magyar nyelvű fordításai (32 

dokumentum).

E tekintetben is jelentős Székely Iván tevékenysége.



20

15/1991. (IV. 13.) AB határozat

• Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy személyes adatok 
meghatározott cél nélküli, tetszőleges jövőbeni felhasználásra való 
gyűjtése és feldolgozása alkotmányellenes. 

• Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a korlátozás nélkül 
használható, általános és egységes személyazonosító jel (személyi 
szám) alkotmányellenes.

• Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az állami 
népességnyilvántartásról szóló 1986. évi 10. törvényerejű rendelet, 
valamint a Minisztertanácsnak e törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 25/1986. (VII. 8.) MT rendelete és a 
102/1990. (VII. 3.) MT rendelete alkotmányellenes, ezért a 
törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeleteit megsemmisíti.

• Az Alkotmánybíróság (…) a személyes adatok védelméhez való 
jogot nem hagyományos védelmi jogként értelmezi, hanem annak 
aktív oldalát is figyelembe véve, információs önrendelkezési jogként.
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Törvényjavaslat

• 1992 tavaszán a kormány – 4544. 
számon, sürgős tárgyalás kérve –
benyújtja az Országgyűlésnek;

• több, mint 140 módosító indítvány, 
melynek túlnyomó részét elutasítják;

• 1992. okt. 27. elfogadva:

1992. évi LXIII. törvény a személyes 
adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról
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