
 

 

A banktitok átadása a külföldre történő kiszervezés során 

 

I.  TÉNYÁLLÁS 

 

A Bank kiszervezett tevékenység keretében végzendő tevékenységgel olyan céget kíván 

megbízni, amelynek székhelye nem Európai Uniós (EU) tagállamban van, bár az érintett 

ország (a telefonon kapott tájékoztatás szerint Horvátország) csatlakozása folyamatban van. A 

kiszervezés kapcsán a Bank a banktitok átadására vonatkozó szabályozás értelmezését kéri a 

Felügyelettől, különös tekintettel arra, hogy a szóban forgó ország jogrendjét és 

adatvédelemre vonatkozó szabályozását a Bank állítása szerint – a csatlakozási folyamat 

keretében – már harmonizálták az EU-s normákkal. 

 

II.  A JOGKÉRDÉS 

 

Az adatvédelmi szabályokra is tekintettel, a Bank kiszervezett tevékenység végzésével 

megbízhat-e Horvátországban székhellyel rendelkező vállalkozást? 

 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 

13/A. § (1) bekezdése alapján „A hitelintézet pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan 

tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az 

adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.” 

 

A kiszervezés fogalmát – hitelintézet esetében – a Hpt. 2. számú melléklet III./41. pontjának 

a) alpontja tartalmazza, mely szerint kiszervezés, „ha a hitelintézet a pénzügyi, illetőleg 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetőleg jogszabály által 

végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy 

adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres 

elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társasággal kizárólagos szerződést köt”. 

 

A Hpt. 50. § (1) bekezdése alapján „Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi 

intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél 

személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, 

üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, 

forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.” 

 

A Hpt. 54. § (1) bekezdésének h) és j) pontjai alapján nem jelenti a banktitok sérelmét  

„h) a pénzügyi intézmény által a külföldi pénzügyi intézmény számára történő 

adattovábbítás, abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény ügyfele (adatalany) ahhoz 

írásban hozzájárult és a külföldi pénzügyi intézménynél (adatkezelőnél) a magyar 

jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő adatkezelés feltételei minden 

egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a külföldi pénzügyi intézmény székhelye 

szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket 

kielégítő adatvédelmi jogszabállyal, 

j) a hitelintézet által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a 

kiszervezett tevékenységet végző részére”. 

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 2. § 1. pontja alapján „személyes adat: bármely 
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meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: 

érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető 

azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy 

több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

tényező alapján azonosítani lehet”. 

 

Az Adatvédelmi törvény 9. § alapján „(1) Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az 

országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban 

lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha 

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy 

b) azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg 

feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha 

a) az Európai Közösségek Bizottsága - külön törvényben meghatározott jogi aktus alapján - 

megállapítja, hogy a harmadik ország megfelelő szintű védelmet nyújt, 

b) a harmadik ország és a Magyar Köztársaság között az érintetteknek a 11. § szerinti jogai 

érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az 

adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó 

nemzetközi szerződés van hatályban, vagy 

c) a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adatkezelés vagy 

adatfeldolgozás szabályainak ismertetésével igazolja, hogy az adatkezelés vagy 

adatfeldolgozás során megfelelő szinten biztosítja a személyes adatok védelmét, az érintettek 

jogait és azok érvényesítését, különösen, ha az adatkezelést vagy az adatfeldolgozást az 

Európai Unió Bizottsága külön törvényben meghatározott jogi aktusának megfelelően végzi.” 

 

III.  A BANK ÁLLÁSPONTJA 

 

A Bank áttekintette a Hpt., az Adatvédelmi törvény és a Felügyelet által e témában kiadott 

2/2003. számú ajánlást a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók 

és a biztosítók adatkezelési szabályairól (2/2003-as ajánlás).  

 

A Bank úgy véli, hogy a 2/2003-as ajánlás még az EU csatlakozás előtti jogszabályi környezet 

figyelembe vételével íródott, ezért egyértelmű, hogy az akkori Hpt. rendelkezések értelmezése 

a mai viszonyokra nem lehet teljes körű. A kiszervezésre vonatkozó szabályok 2003-as 

módosulása óta a Bank álláspontja szerint figyelembe kell venni az EU-s tagsággal járó 

kötelezettségeket is, pl. a szolgáltatások szabad áramlására vonatkozó rendelkezéseket (a 

Római Szerződés szolgáltatások nyújtásának szabadságáról szóló 56-62. cikkeit), amely 

alapján nem lehet hátrányosan megkülönböztetni más tagállambeli szolgáltatókat a hazai 

szolgáltatókkal szemben; így a kiszervezés kapcsán ezen elv érvényesítésének az az 

eredménye, hogy a banktitok átadásra vonatkozó felmentést alkalmazni lehet olyan 

szolgáltatóval kötött kiszervezési megállapodás esetén is, amely az adatokat az EU területén 

dolgozza fel vagy kezeli. A Bank utalt arra, hogy az Adatvédelmi törvény is azt az előírást 

tartalmazza a 9. § (4) bekezdésében, azaz az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli 

adatátadást úgy kell tekinteni, mintha az belföldön történt volna, azaz nem kell hozzá külön 

engedély az adatalanytól. A Bank szerint mérlegelni szükséges, hogy a fenti értelmezés 

mennyiben terjeszthető ki azon országokra, amelyek a csatlakozás előtt állnak és 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályaik megfelelnek az Európai Unió elvárásainak. 
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A Bank álláspontja szerint a kiszervezésre vonatkozó szabály célja, hogy biztosítsa a 

banktitok védelmének magas szintjét akkor is, ha a hitelintézet más szolgáltatót bíz meg az 

adatkezeléssel. 

 

Belföldi adatkezelők esetén ugyan azon szabályok vonatkoznak az adatkezelőre és 

hitelintézetre is, tehát nincs lehetőség szabályozási arbitrázsra. Külföldi adatkezelők esetén a 

szabályozási arbitrázs felmerülhetne, de az EU-s tagsággal járó kötelezettségek alapján a más 

tagállambeli adatkezelést is jogilag megfelelően védettnek kell tekintetni, hiszen minden 

tagország adatkezelése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló 95/46/EK irányelvén (1995. október 24.) [95/46/EK irányelv] alapul. A szabályozási 

arbitrázs tehát csak az EU-n (illetve az EGT-én) kívüli országok esetén merülhetne fel. 

 

A Bank szerint olyan állam esetében, amely csatlakozni kíván az EU-hoz és adatvédelmi 

jogszabályait ennek megfelelően már harmonizálta, nem lehet ilyen szabályozási arbitrázsról 

beszélni, hiszen ugyan azt a védelmi szintet nyújtja az adatkezelés során, mint bármely EU 

tagállam. Erre tekintettel a Bank álláspontja szerint nincs ok arra, hogy a kiszervezés kapcsán 

adott banktitok átadás alóli felmentés olyan módon kerüljön értelmezésre, amely szerint az 

csak az EU (illetve EGT) tagállamok esetében alkalmazható, az azokkal azonos adatvédelmi 

szinten garantáló csatlakozni kívánó országokkal szemben nem. Különös tekintettel arra, hogy 

az Adatvédelmi törvény 9. § (2) bekezdése meghatározza azon feltételeket, amelyek 

fennállása esetén megfelelőnek tekinti a jogszabály a személyes adatok védelmét harmadik 

 – nem EGT tagállam – országok tekintetében is. 

 

A Bank álláspontja szerint tehát a Hpt.-nek a banktitok alóli felmentést adó pontját olyan 

módon kell értelmezni, hogy nem szükséges az ügyfél egyedi hozzájárulása, ha a kiszervezés 

során az adatkezelés, adatfeldolgozás olyan államban történik, amely adatvédelmi szabályai 

megfelelnek a 95/46/EK irányelvnek. E jogértelmezés alapján nincs jogi akadálya annak, 

hogy a Bank kiszervezett tevékenység végzésével horvátországi székhelyű vállalkozást bízzon 

meg. 

 

IV. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

Az állásfoglalást kérő által jelzett információk alapján a beadvány tárgyát képező kiszervezés 

horvátországi székhelyű céghez történne. Az állásfoglalás kiadásának időpontjában 

Horvátország még nem tagja sem az EU-nak, sem az EGT-nek. Ebből fakadóan a harmadik 

országokba történő adattovábbítás szabályait kell alapul venni, és irreleváns az Adatvédelmi 

törvény Bank által hivatkozott 9. § (4) bekezdése, amely az EGT tagállamokba történő 

adattovábbításra vonatkozik. 

 

A 2/2003-as ajánlásában a Felügyelet már kifejtette a kiszervezett tevékenység végzőjéhez, 

külföldre továbbított adatokra vonatkozó jogértelmezését. Az ajánlás ugyan a 2003. évben 

 – Magyarország EU-hoz történő csatlakozása előtt – került kiadásra, de a Hpt. a 2003-as, 

részben jogharmonizációs célú módosítás révén már tartalmazta azokat a jogszabályhelyeket, 

amelyek a téma kapcsán a mai napig változatlan szövegezéssel irányadóak [pl. Hpt. 13/A. § a 

kiszervezésről, Hpt. 50. § (1) bekezdés a banktitok fogalmáról, Hpt. 54. § (1) bekezdés i) és j) 

pontjai a banktitok átadási tilalom alóli mentességi körök releváns elemeivel). A Felügyelet 

nem osztja tehát a Bank azon állítását, hogy a 2/2003-as ajánlás – arra tekintettel, hogy az 

még a 2004-es EU csatlakozás előtt született – az EU tagság időszakában már nem tekinthető 

teljes körűnek, relevánsnak. 
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A Hpt. és az Adatvédelmi törvény hivatkozott rendelkezéseinek együttes értelmezése kapcsán 

egyértelmű, hogy kiszervezett tevékenység végzéséhez személyes adatnak minősülő banktitok 

átadására harmadik országba – az ügyfelek kifejezett hozzájárulásának hiányában – csak 

akkor lehetséges, ha azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok 

kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű 

védelme. A két konjunktív feltétel közül a „törvényi felhatalmazás”-t a Hpt. a kiszervezett 

vonatkozásában megadja, a „személyes adatok megfelelő szintű védelme” kapcsán pedig az 

Adatvédelmi törvény 9. § (2) bekezdése határoz meg a megfelelőségre vonatkozó vagylagos 

igazolási módokat: 

- a) az Európai Bizottság sajátos eljárás keretében megállapítja a védelmi szint 

megfelelőségét,  

- b) az érintett harmadik ország és Magyarország között az elvárt védelmi szintet 

garantáló megállapodás van hatályban, vagy 

- c) a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó a releváns jogszabályok 

ismertetésével igazolja, hogy az adatkezelés és feldolgozás során a személyes adatok 

védelme és az érintettek jogainak érvényesítése megfelelően biztosított. 

 

A kiszervezés keretében, harmadik országba történő adattovábbítás tehát akkor lehetséges, ha 

az Adatvédelmi törvény 9. § (2) bekezdésében foglalt vagylagos igazolási módok 

valamelyikének fennállását a Bank a kiszervezést megelőzően, dokumentált módon igazolni 

tudja. 


