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Az Ügyvédi Irodákhoz érkező 
eseti megkeresések és kérdések 
kezelése 
 
Hangsúlyozandó, hogy a megbízási 
szerződés teljesítésével, valamint 
az azt megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések 
megtételével kapcsolatban az 
„Ügyvédi tevékenység ellátása” 
adatkezelési célnál olvashat 
bővebben. 
 

Természetes személyek által 
küldött megkeresések, 
kérdések esetén: GDPR 6. cikk 
(1) a) pontja (az érintett önkéntes 
hozzájárulása). 
 
Az érintett jogosult arra, hogy 
hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
Az érintett hozzájárulása 
hiányában a megkeresések, 
kérdések nem bírálhatók el, illetve 
nem válaszolhatók meg. 
 
Jogi személy vagy egyéb 
szervezet által küldött 
megkeresések, kérdések esetén 
a kapcsolattartók esetében: 
GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint 
az Ügyvédi Irodák és a megkereső 
jogi személy vagy egyéb szervezet 
jogos érdeke. A jogos érdek: a 
megkeresések és kérdések 
hatékony kezelése. 
 
Az adatok forrása: a megkereső 
személy. 

Az Ügyvédi Irodákhoz érkező 
megkeresések, kérdések által 
érintett személyes adatok, az 
Ügyvédi Irodához forduló jogi 
személyek vagy egyéb 
szervezetek esetén a 
kapcsolattartó személyek 
kapcsolattartáshoz szükséges 
adatai (különösen ideértve: név, 
cím, e-mail cím, telefonszám -
amennyiben az érintett ezt 
megadta, beosztás, képviselt 
szervezet neve), a megkeresésben 
foglalt egyéb személyes adatok, 
valamint a megkereséssel 
kapcsolatban tett lépések. 

Természetes személyek esetén az érintett 
hozzájárulásának visszavonásáig, ennek 
hiányában, valamint jogi személy vagy egyéb 
szervezet esetén a megkeresés 
megválaszolásától számított 5 év (Ptk. 6:22. 
§ (1) - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a 
követelések 5 év alatt évülnek el). 
 

 
Az Ügyvédi Irodák ügyfeleinek 
azonosítása (kötelező ügyfél-
átvilágítás) 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel a 

Természetes személy esetén: 
családi és utóneve, születési 
családi és utóneve, 
állampolgársága, születési helye, 
ideje, anyja születési neve, 

A Pmt. 56. és 57. §-a alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
teljesítése során birtokukba jutott személyes 
adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 
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személyes adatok szolgáltatása az 
alábbi jogi kötelezettségekre 
tekintettel kötelező, ezek nélkül 
ugyanis az ügyfél-azonosítás nem 
lenne végrehajtható. 
 
A jogi kötelezettség: a Pmt (2017. 
évi LIII. tv.). 6. § (1) bekezdése 
szerint az Ügyvédi Irodák 
kötelesek ügyfél-átvilágítást 
végezni. A Pmt. 7. § (1) bekezdése 
alapján az Ügyvédi Irodák 
kötelesek az ügyfelet, annak 
meghatalmazottját, a 
rendelkezésre jogosultat, továbbá 
a képviselőt azonosítani és 
személyazonosságának igazoló 
ellenőrzését elvégezni.  
 
A Pmt. 7. § (8) alapján az Ügyvédi 
Irodák a bemutatott okiratokról 
másolatot készítenek a 
lakcímkártya személyi számot 
tartalmazó oldala kivételével.  
 
A Pmt. 11. § (1) alapján az Ügyvédi 
Irodák kötelesek az üzleti 
kapcsolatot folyamatosan 
figyelemmel kísérni. 
 
A Pmt. 12. § (1) alapján az Ügyvédi 
Irodák kötelesek biztosítani, hogy 
az ügyfélre és az üzleti kapcsolatra 
vonatkozóan a rendelkezésre álló 
adatok és okiratok naprakészek 
legyenek. 
 
Az Ügyvédi törvény 32. § (1) 

lakcíme, ennek hiányában 
tartózkodási helye, azonosító 
okmányának típusa és száma.  
Jogi személy vagy egyéb 
szervezet esetén: képviseletére 
jogosultak neve és beosztása, 
kézbesítési megbízottjának az 
azonosítására alkalmas adatai.  
 
Az Ügyvédi Irodák a 
személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból, a 
járművezetőiengedély-
nyilvántartásból, az útiokmány-
nyilvántartásból és a központi 
idegenrendészeti 
nyilvántartásból elektronikus 
úton a következő adatokat 
igényelhetik: 
a) természetes személyazonosító 
adatok, 
b) állampolgárság, hontalanság, 
menekült, bevándorolt, 
letelepedett, illetve EGT-
állampolgár jogállás, 
c) lakcím, 
d) arcképmás, 
e) aláírás, 
f) a polgárok személyi adatainak 
és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § 
(5) bekezdése szerinti tények, 
g) a külföldre utazásról szóló 
1998. évi XII. törvény 24. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti adatok 
és az okmány érvényességi ideje, 
h) a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi 

számított 8 évig jogosultak kezelni, a 
megőrzési határidőt követően pedig 
haladéktalanul kötelesek törölni, illetve 
megsemmisíteni. 
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bekezdése szerint az Ügyvédi 
Irodák elvégzik a megbízási 
szerződés megkötése előtt az 
ügyfél azonosítását. A 32. § (2) 
bekezdése  
 
szerint az Ügyvédi Irodák a 
természetes személyt 
személyazonosításra alkalmas 
okmánya megtekintésével 
azonosítják.  
 
Az Ügyvédi törvény 32. § (3) 
bekezdése alapján az Ügyvédi 
Irodák a természetes személy 
adatai a nyilvántartott adatokkal 
való egyezőségének és az általa 
bemutatott okmányok 
érvényességének ellenőrzése 
érdekében a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartásból, a 
járművezetőiengedély-
nyilvántartásból, az útiokmány-
nyilvántartásból és a központi 
idegenrendészeti nyilvántartásból 
elektronikus úton a következő 
adatokat igényelhetik: 
a) természetes személyazonosító 
adatok, 
b) állampolgárság, hontalanság, 
menekült, bevándorolt, 
letelepedett, illetve EGT-
állampolgár jogállás, 
c) lakcím, 
d) arcképmás, 
e) aláírás, 
f) a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról 

LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés 
b) pont ba)-bb) alpontja szerinti 
adatok, 
i) a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek  
beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) 
pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) 
pontja, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) 
bekezdés g) pontja, 96. § (1) 
bekezdés g) pontja, továbbá 100. 
§ (1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti adatok. 
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szóló 1992. évi LXVI. törvény 18. § 
(5) bekezdése szerinti tények, 
g) a külföldre utazásról szóló 
1998. évi XII. törvény 24. § (1) 
bekezdés f) pontja szerinti adatok 
és az okmány érvényességi ideje, 
h) a közúti közlekedési 
nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés 
b) pont ba)-bb) alpontja szerinti 
adatok, 
i) a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 76. § d) 
pontja, 80. § (1) bekezdés b) és c) 
pontja, valamint a harmadik 
országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi II. törvény 95. § (1) 
bekezdés g) pontja, 96. § (1) 
bekezdés g) pontja, továbbá 100. § 
(1) bekezdés b) és c) pontja 
szerinti adatok. 
 
Az adatok forrása: az ügyfél, 
illetve az ügyfél nevében eljáró 
személy. 

 
Az Ügyvédi Irodák ügyfelei 
személyazonosságának 
ellenőrzése a Pmt.-ben 
megjelölt okiratok bemutatása 
alapján 
 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel a 
személyes adatok szolgáltatása az 
alábbi jogi kötelezettségekre 
tekintettel kötelező, ezek nélkül 
ugyanis a személyazonosság 

Természetes személy esetén: 
magyar állampolgár esetében a 
személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa és 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, külföldi állampolgár 
esetén úti okmánya vagy 
személyazonosító igazolványa, 
feltéve, hogy az magyarországi 

A Pmt. 56. és 57. §-a alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
teljesítése során birtokukba jutott személyes 
adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított 8 évig jogosultak kezelni, a 
megőrzési határidőt követően pedig 
haladéktalanul kötelesek törölni, illetve 
megsemmisíteni. 
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ellenőrzése nem lenne 
végrehajtható. 
 
A jogi kötelezettség: a Pmt. 7. § 
(3), (5)-(6) alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfél 
személyazonosság igazoló 
ellenőrzése érdekében 
meghatározott okiratok 
bemutatását kötelesek 
megkövetelni és azok 
érvényességét köteles ellenőrizni. 
Ezen felül az Ügyvédi Irodák 
kötelesek ellenőrizni a 
meghatalmazott esetében a 
meghatalmazás érvényességét, a 
rendelkezésre jogosult 
rendelkezési jogosultságát, 
továbbá a képviselő képviseleti 
jogosultságát. 
 
A Pmt. 7. § (8) alapján az Ügyvédi 
Irodák a bemutatott okiratokról 
másolatot készítenek a 
lakcímkártya személyi számot 
tartalmazó oldala kivételével. 
 
A Pmt. 11. § (1) alapján az Ügyvédi 
Irodák kötelesek az üzleti 
kapcsolatot folyamatosan 
figyelemmel kísérni. 
 
A Pmt. 12. § (1) bekezdése alapján 
az Ügyvédi Irodák kötelesek 
biztosítani, hogy az ügyfélre és az 
üzleti kapcsolatra vonatkozóan a 
rendelkezésre álló adatok és 
okiratok naprakészek legyenek. 

tartózkodásra jogosít, tartózkodási 
jogot igazoló okmánya vagy 
tartózkodásra jogosító okmánya. 
 
Jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetén: a 
nevében vagy megbízása alapján 
eljárni jogosult személy magyar 
állampolgár esetében a 
személyazonosság igazolására 
alkalmas hatósági igazolványa és 
lakcímet igazoló hatósági 
igazolványa, külföldi állampolgár 
esetén úti okmánya vagy 
személyazonosító igazolványa, 
feltéve hogy az magyarországi 
tartózkodásra jogosít, 
tartózkodási jogot igazoló 
okmánya vagy tartózkodásra 
jogosító okmánya, 
meghatalmazott esetében a 
meghatalmazás érvényességének, 
a rendelkezésre jogosult 
rendelkezési jogosultságának, 
továbbá a képviselő képviseleti 
jogosultságának ténye. 
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Az adatok forrása: az ügyfél, 
illetve az ügyfél nevében eljáró 
személy. 

 
Az Ügyvédi Irodák ügyfele Pmt.-
ben meghatározott tényleges 
tulajdonosának azonosítása 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel a 
személyes adatok szolgáltatása az 
alábbi jogi kötelezettségekre 
tekintettel kötelező, ezek nélkül 
ugyanis a tényleges tulajdonos 
 
 azonosítása nem lenne 
végrehajtható. 
 
A jogi kötelezettség: a Pmt. 8. § 
(1) bekezdése, 13. § (1) és a 9. § (1) 
bekezdése alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfélátvilágításkor a 
természetes személy ügyféltől 
vagy jogi személy vagy egyéb 
szervezet ügyfél képviselőjétől 
kötelesek nyilatkozatot kérni 
(személyesen, vagy az Ügyvédi 
Irodák által előzetesen 
megvizsgált (auditált) 
elektronikus hírközlő útján) arra 
vonatkozóan, hogy a tényleges 
tulajdonos nevében vagy 
érdekében jár el. 
 
A Pmt. 8. § (4) és a 9. § (3) 
bekezdése alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfelet ismételt 
nyilatkozattételre szólítják fel, ha 

A tényleges tulajdonos családi 
és utóneve, születési családi és 
utóneve, állampolgársága, 
születési helye, ideje, lakcíme, 
ennek hiányában tartózkodási 
helye; a természetes személy 
elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül végzett azonosítása 
során a róla készített mozgókép 
és hangfelvétel. 
 
Ezeken az adatokon kívül az 
ügyféltől az arra vonatkozó 
nyilatkozat megtételét is 
kötelesek kérni az Ügyvédi 
Irodák, hogy a tényleges 
tulajdonos kiemelt 
közszereplőnek minősül-e. 
 
Amennyiben a tényleges 
tulajdonos kiemelt közszereplő, 
a nyilatkozatnak tartalmaznia 
kell, hogy a fontos közfeladatot 
ellátó személy a Pmt. 4. § (2) 
bekezdés melyik pontja alapján 
minősül közszereplőnek (pl. 
államfő, kormányfő, államtitkár, 
stb.). 

A Pmt. 56. és 57. §-a alapján az Ügyvédi 
Irodák az ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
teljesítése során birtokukba jutott személyes 
adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított 8 évig jogosultak kezelni, a 
megőrzési határidőt követően pedig 
haladéktalanul kötelesek törölni, illetve 
megsemmisíteni. 
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kétség merül fel a tényleges 
tulajdonos kilétével kapcsolatban. 
 
A Pmt. 7. § (8) bekezdése alapján 
az Ügyvédi Irodák a bemutatott 
okiratokról másolatot készítenek a 
lakcímkártya személyi számot 
tartalmazó oldala kivételével. A 
Pmt. 7. § (10) bekezdése alapján 
ezt az azonosítást elektronikus 
hírközlő hálózaton keresztül is 
végezhetik. 
 
A Pmt. 11. § (1) bekezdése alapján 
az Ügyvédi Irodák kötelesek az 
üzleti kapcsolatot folyamatosan 
figyelemmel kísérni. 
A Pmt. 12. § (1) bekezdése alapján 
az Ügyvédi Irodák kötelesek 
biztosítani, hogy az ügyfélre és az 
üzleti kapcsolatra vonatkozóan a 
rendelkezésre álló adatok és 
okiratok naprakészek legyenek. 
 
Az adatok forrása: az ügyfél vagy 
az ügyfél nevében eljáró személy. 

 
Ügyvédi tevékenység ellátása 
 
Az ügyfelekkel létrejött megbízási 
szerződés előkészítése (ideértve a 
szerződés megkötését megelőző 
lépések megtételét is) és 
teljesítése, kapcsolódó jogi 
kötelezettségek teljesítése, amely 
magában foglalja az ügyfelekkel 
való kapcsolattartást, az ügyfelek 
képviseletét, valamint az 

Természetes személy ügyfelek 
tekintetében: GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja (az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerződés 
megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges). Erre 
tekintettel a személyes adatok 
szolgáltatása az ügyvédi 

Minden, az adott megbízás és a 
kapcsolódó ügyvédi tevékenység 
ellátásához szükséges adat. 
Például: alapítók/tagok és vezető 
tisztségviselők adatai 
cégeljárásokban, tulajdonosok és 
egyéb jogosultak adatai 
ingatlannal kapcsolatos 
eljárásokban, alperesek, 
felperesek, ellenérdekű felek és 
egyéb érintettek adatai 

Az adott üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől, 
amennyiben pedig a megbízás nem jött létre 
(a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtétele 
tekintetében), úgy az utolsó szerződést 
megelőző kommunikációtól számított 5 év 
(Ptk. 6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el.). 
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ügyfeleknek történő számlázást, 
továbbá okiratszerkesztést és 
elektronikus ügyintézést; ezen 
felül az igazságszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
Az Ügyvédi Törvény 42. § (1) 
alapján az ügyvéd az ügyfél 
jognyilatkozatáról okiratot 
szerkeszthet, az Ügyvédi Törvény 
43. § (1) alapján az ügyvéd az általa 
szerkesztett, valamint az Ügyvédi 
Törvényben meghatározott más 
személy (például: helyettese) által 
szerkesztett és általa szakmailag 
jóváhagyott okiratot 
ellenjegyezheti.  
 
Háttérszabály még: az 11/2017. 
(XI. 20.) MÜK szabályzat az 
okiratszerkesztésről és  
 
az elektronikus ügyintézésről 
(„MÜK szabályzat”).  
 
 

szolgáltatásra irányuló ügyvédi 
megbízási szerződés 
elkészítéséhez és teljesítéséhez 
szükséges, amelyek nélkül a 
szerződés nem készíthető el, és 
nem teljesíthető. 
 
Jogi személy vagy egyéb 
szervezet ügyfelek 
tekintetében: GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja szerint az Ügyvédi Irodák és 
az ügyfélnek minősülő jogi 
személy vagy egyéb szervezet 
jogos érdeke. A jogos érdek: 
ügyvédi képviselet ellátása, az 
ügyfél és az Ügyvédi Irodák közötti 
megbízási szerződés teljesítése 
által megkövetelt személyes 
adatok kezelése, illetve a 
megbízási szerződés megkötését 
megelőzően a megbízási szerződés 
megkötését megelőző tárgyalások 
során megadott személyes adatok 
kezelése.   
 
Személyes adatok különleges 
kategóriáinak (például 
egészségügyi adatok) kezelése 
esetén: GDPR 9. cikk (2) f) pontja 
(az adatkezelés jogi igények 
előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges), illetve a 
GDPR 6. cikk szerinti, az eset 
tükrében releváns jogalap. 
 
Az Ügyvédi Irodák, illetve az 
eljáró ügyvéd 

jogvitákban, bírósági vagy 
hatósági eljárásokban, 
munkáltatói és munkavállalói 
adatok munkajogi ügyekben. 
Okirat aláírása vagy aláírás 
sajátjaként való elismerése esetén 
elektronikus hírközlő hálózaton 
keresztül a korábban már 
azonosított természetes 
személyről elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül készített 
mozgókép és hangfelvétel. 
 
Az adatvédelmi tájékoztatással, 
valamint annak 
tudomásulvételével kapcsolatban 
szükségszerűen kezelt adatok 
(ideértve különösen és szükség 
szerint: az érintett neve, születési 
helye és ideje, anyja születési 
neve, az adatkezelési tájékoztató 
megismerése, annak formája, 
valamint a tájékoztatás 
tudomásulvétele). 
 
Ha az ügyvéd az adatok változását 
állapítja meg, a megváltozott 
adatokat az ellenőrzés 
időpontjának feltüntetése mellett 
úgy kell rögzítenie, hogy a 
korábban nyilvántartott adat 
utólag megismerhető maradjon. 
 
Egyes specifikus jogszabályok 
további részleteket határoznak 
meg az ügyvédek 
tevékenységéről, melyek során 
személyes adatok kezelésére 

Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául 
szolgáló adatokat annak a naptári évnek az 
utolsó napjától számított 5 évig kezelik az 
Ügyvédi Irodák, amelyben az adóról 
bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett 
volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, 
bejelentés hiányában az adót meg kellett 
volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)).  
 
Számviteli bizonylatok esetén: az 
adatmegőrzési idő 8 év (Számviteli Törvény 
168-169. §).  
 
A 16/2018 (XI. 26.) számú Magyar Ügyvédi 
Kamara szabályzat az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásával összefüggő iratok 
megőrzésének mikéntjéről elnevezésű 
szabályzatban meghatározott okirat 
megőrzési időknek megfelelően végzik az 
Ügyvédi Irodák ezen 
 
 iratok megőrzését azzal, hogy a megbízóval 
(ügyféllel) kötött ügyvédi megbízási 
szerződésben hosszabb megőrzési időben is 
megállapodhatnak a felek, ez esetben a 
megőrzési idő a szerződésben 
meghatározott időtartam. A MŰK szabályzat 
elérhető itt: 
https://magyarugyvedikamara.hu/tart/farti
cle/18/73/1 
 
Kivonatos tájékoztató a fenti szabályzatban 
foglalt iratmegőrzési időkről, ha egyéb 
jogszabály másként nem rendelkezik: 
 
“3.1. Az ügyvéd által szerkesztett 
végintézkedést, valamint az öröklési 
jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatot 
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igazságszolgáltatással 
kapcsolatos feladatai 
tekintetében: GDPR 6. cikk (1) e) 
pontja (az adatkezelés közérdekű 
vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához 
szükséges). E körbe tartozhat 
például a kirendelés alapján 
történő eljárás. 
 
A büntetőjogi felelősség 
megállapítására vonatkozó 
határozatokra és a 
bűncselekményekre vonatkozó 
személyes adatok kezelése 
tekintetében: GDPR 10. cikk (az 
adatkezelést az érintett jogai és 
szabadságai tekintetében 
megfelelő garanciákat nyújtó 
uniós vagy tagállami jog (pl. 
Ügyvédi Törvény, régi Be., új Be.) 
lehetővé teszi), továbbá az Infotv. 
5. § (2) és (7) szerint a vonatkozó 
adatok kezelését lehetővé tevő, 
illetve előíró magyar jogszabályi 
rendelkezések. 
 
Az adatkezelési tájékoztatással, 
valamint annak 
tudomásulvételével 
kapcsolatos adatkezelés: GDPR 
6. cikk (1) c) pontja (az Ügyvédi 
Irodákra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése), GDPR 
13-14. cikkei. Erre tekintettel a 
személyes adatok kezelése az 

kerül sor.  
 
Ideértve például különösen: 
 
A polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény („Pp”). 
 
A büntetőeljárásról szóló 1998. 
évi XIX. törvény („régi Be.”) 
(2018. július 1-től a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi 
XC. törvény („új Be.”)). 
 
A cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény („Ctv.”).  

tartalmazó más okiratot, illetve az ezekhez 
kapcsolódóan az ügyvédi tevékenység 
gyakorlója által kezelt más iratot az örökhagyó 
hagyatékára vonatkozó teljes hatályú 
hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését 
követő öt évig kell megőrizni. 
3.2. Az okirat ellenjegyzésével nem járó 
ügyben az ügyvéd által benyújtott 
cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelem 
mellékletét képező iratot a kérelem 
benyújtásától számított tíz évig kell megőrizni. 
3.3. A büntetőeljárásban, peres, hatósági vagy 
más közhatalmi eljárásban keletkezett vagy 
felhasznált iratok közül 
a) az ügy érdemében hozott határozatot, 
illetve végzést az eljárás jogerős vagy végleges 
lezárultát követő öt évig, 
b) az eljárással összefüggésben kezelt olyan 
iratot, amely az eljáró bíróság, hatóság vagy 
más közhatalmi szerv kezelésében nem 
található meg, az eljárás jogerős vagy végleges 
lezárultát követő öt évig, 
c) az a)-b) alpont hatálya alá nem tartozó iratot 
az eljárás jogerős vagy végleges lezárultát 
követő egy évig kell megőrizni. 
3.4. Az ügyvédi letétbe vett iratot a letéti 
szerződés megszűnéséig kell megőrizni. 
3.5. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója által 
kötött 
a) megbízási szerződést az abból fakadó 
jogosultságok elévüléséig, 
b) letéti szerződést az annak megszűnését 
követő tíz évig kell megőrizni. 
3.6. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója által 
jogszabály alapján vezetett nyilvántartást 
addig kell megőrizni, amíg a nyilvántartás 
részét képező valamennyi adat kezelésének 
határideje el nem telt. 
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adatvédelmi tájékoztatáshoz, 
valamint az érintetti 
tudomásulvétel ellenőrzéséhez 
szükséges. 
 
Az Ügyvédi Törvény szerinti 
további jogi kötelezettség 
teljesítése: GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja (az Ügyvédi Irodákra 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése), az Ügyvédi Törvény 
28. § (3) bekezdése szerint, 
megbízási szerződés alapján az 
ügyvéd jogosult és kötelezett 
minden olyan tevékenység 
elvégzésére, amely a rábízott ügy 
szabályszerű ellátásával jár. 
 
Ezen túlmenően az Ügyvédi 
Törvény 32. § (1)-(4) szerint a 
megbízási szerződés megkötése 
előtt az ügyvéd elvégzi az ügyfél, 
illetve az ügyfél képviseletében 
eljáró személy azonosítását, 
amelyre sor kerülhet 
személyazonosításra alkalmas 
okmány megtekintésével is. 
 
Az Ügyvédi Törvény további 
részletes szabályokat tartalmaz az 
ügyfelek azonosításával 
kapcsolatban, például okiratok 
szerkesztését vagy ellenjegyzését 
megelőzően, valamint közhiteles 
nyilvántartásba való bejegyzésre 
irányuló eljárásban. Jogi 
kötelezettség teljesítése (Üttv. 44. 
§ (2) bekezdés) jogalapján az 

3.7. A 3.1.-3.6. pont hatálya alá nem tartozó 
iratot – ha jogszabály vagy az ügyféllel kötött 
megállapodás hosszabb megőrzési időt nem ír 
elő – az ügyvédi tevékenység gyakorlója általi 
keletkeztetését, illetve az ügyvédi tevékenység 
gyakorlójának kezelésébe kerülését követő 
egy évig kell megőrizni. 
3.8. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az 
iratot a jogszabályban, jelen szabályzatban, 
illetve az ügyféllel kötött megállapodásban 
meghatározott megőrzési időt követően is 
megőrizheti, ha az irat a megőrzését 
megalapozó jogviszonnyal összefüggő 
igényérvényesítés során bizonyítékként 
felhasználható lehet. 
3.9. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a 3.3. 
pont, illetve a 3.7. pont hatálya alá tartozó 
iratot a megőrzési idő letelte előtt az iratban 
foglalt ügyvédi titok feletti rendelkezésre 
jogosult személy részére kiadhatja.” 
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Ügyvédi Irodák okirat aláírását 
vagy aláírás sajátjaként való 
elismerését teszik így például 
lehetővé elektronikus hírközlő 
hálózaton keresztül történő 
ellenjegyzés során 
(távelőttemezés). 
 
A fentiekre tekintettel a fenti 
megbízás teljesítésére, és 
azonosításra vonatkozó 
kötelezettségek teljesítése 
nélkülözhetetlen, ezek nélkül a 
megbízás elvállalására és 
teljesítésére, valamint a megbízók 
és nevükben eljáró személyek 
azonosítása nem lenne 
elvégezhető. 
 
Az adatok forrása: az ügyfél vagy 
az ügyfél nevében eljáró személy, 
az adott megbízás körülményei 
szerint nyilvánosan vagy 
ügyvédek, jogi képviselők által 
elérhető nyilvántartások (például: 
cégjegyzék, ingatlan-
nyilvántartás), adott esetben 
nyilvánosan elérhető egyéb 
tartalmak (például: sajtó-
helyreigazítással vagy adatok 
jogsértő nyilvánosságra 
hozatalával kapcsolatos 
jogvitában egy internetes 
hírportálon megjelenő cikk).  
 

 
Elektronikus 
dokumentummegosztás és 

GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint az 
Ügyvédi Iroda és az ügyfelek érdeke. 

A Tresorit alkalmazásán keresztül 
az ügyfél (megbízó) által 

A megbízás teljesítése által indokolt 
időtartam. 
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dokumentumkezelés a Tresorit 
alkalmazásán keresztül 

A jogos érdek: 
dokumentummegosztás és 
dokumentumkezelés a Tresorit 
alkalmazásán keresztül az ügyvédi 
megbízás teljesítése céljából, illetve 
ezzel kapcsolatban a könnyebb 
ügymenet és elektronikus 
dokumentumkezelés lehetővé 
tétele. 
  
Az adatok forrása: az ügyfél vagy 
az ügyfél nevében eljáró személy. 
 

rendelkezésre bocsátott 
személyes adatok, illetve az 
azokat tartalmazó 
dokumentumok (például: 
szerződések). 

 
Nyilvántartás vezetése 
természetes személyekről a 
jogügyletek biztonságának 
elősegítése, továbbá az ügyvédi 
tevékenység korlátjainak az 
érvényesítése érdekében 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). A fentiekre tekintettel 
a jelen sorban írt nyilvántartás 
vezetési kötelezettség 
teljesítéséhez a személyes adatok 
kezelése nélkülözhetetlen, annak 
hiányában ezen jogszabályi 
kötelezettséget az Ügyvédi Irodák 
nem tudnák teljesíteni. 
 
A jogi kötelezettség: az Ügyvédi 
Törvény 33. § (2)-(4) bekezdései 
alapján az ügyvéd a természetes 
személyekről nyilvántartást vezet, 
ideértve az Ügyvédi Törvény 33. § 
(2) bekezdésében meghatározott 
adatokról a természetes 
személyek esetén (pl. 
személyazonosító adatok, lakcím, 
azonosító okmány típusa és 
száma, stb.), míg jogi személy 

Természetes személyek esetén az 
Ügyvédi Törvény 33. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
adatok (természetes 
személyazonosító adatok, lakcím, 
állampolgárság, hontalanság, 
menekült, bevándorolt, 
letelepedett, illetve EGT-
állampolgár jogállás, az 
azonosításhoz felhasznált 
azonosító okmány típusa és 
száma, a 32. § (3) bekezdésében 
meghatározott (a természetes 
személy adatainak a 
nyilvántartott adatokkal való 
egyezőségének és az általa 
bemutatott okmányok 
érvényességének ellenőrzése 
érdekében történő) adatigénylés 
során kapott válasz azonosítója, 
azon ügyek ügyazonosítója, 
amelyekben a természetes 
személy azonosítása kötelező, a 
pénzmosás és a terrorizmus 

Az Ügyvédi Törvény 33. § (7) bekezdése 
szerint az ügyvéd a Pmt. 56. és 57. §-ban 
meghatározott ideig kezeli ezeket az 
adatokat (az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 
illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől 
számított 8 évig). 
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esetén a képviseletében eljáró 
személy természetes 
személyazonosító adatairól. 
 
Az adatok forrása: az ügyfél vagy 
az ügyfél nevében eljáró személy.  
  

finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 
törvényben meghatározott 
adatok. 
 
Jogi személy esetén a 
képviseletében eljáró személy 
természetes személyazonosító 
adatai. 
 

 
Ügynyilvántartás vezetése, 
papíralapú okirat elektronikus 
okirati formába alakítása 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). A fentiekre tekintettel a 
 jelen sorban írt nyilvántartás 
vezetési kötelezettség 
teljesítéséhez, valamint papíralapú 
okiratok elektronikus okirati 
formába alakításához a vonatkozó 
személyes adatok kezelése 
nélkülözhetetlen, annak hiányában 
ezen jogszabályi kötelezettséget az 
Ügyvédi Irodák nem tudnák 
teljesíteni. 
 
A jogi kötelezettség: az Ügyvédi 
Törvény 53. § (1) bekezdése alapján 
az ügyvéd a megbízás alapján 
ellátott ügyekről nyilvántartást 
vezet. Erre az ügyvédi 
tevékenységre vonatkozó szabályok 
megtartásának ellenőrizhetősége és 
az ügyvédi tevékenységre való 
jogosultság megszűnése esetén az 
ügyfelek jogainak védelme 
érdekében van szükség. 

Az ügyvéd által képzett 
ügyazonosító, az ügyfél neve, az 
ügy tárgya, a megbízási szerződés 
létrejöttének időpontja és az 
ügyhöz kapcsolódó bírósági 
eljárások 
 
 lajstromszáma, illetve más 
eljárások iktatószáma. 
 

Az Ügyvédi Törvény 53. § (3) bekezdése 
alapján az ügyvéd ezeket az adatokat a 
megbízás megszűnését követő 5 évig, okirat 
ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését 
követő 10 évig, ingatlanra vonatkozó jog  
 
közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését 
érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított 
10 évig kezeli. 
 
Papíralapú okirat elektronikus okirati 
formába alakítása esetén az ügyvéd az 
elektronikus okiratot - ha a felek ennél 
hosszabb ideig történő őrzésben nem 
egyeztek meg - a másolatkészítéstől 
számított 10 évig megőrzi (Ügyvédi Törvény 
46. § (5)). 
 
Az ügyvéd az általa ellenjegyzett, 
elektronikus formába alakított papíralapú 
okiratot, - ha a felek ennél hosszabb ideig 
történő őrzésben nem egyeztek meg - az 
átalakítástól számított 5 évig megőrzi 
(Ügyvédi Törvény 46. § (6)). 
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Az adatok forrása: az ügyfél vagy 
az ügyfél nevében eljáró személy. 

 
A Panasztv. szerinti 
bejelentővédelmi ügyvédi 
tevékenység ellátása 

GDPR 6. cikk § (1) a) pontja (az 
érintett önkéntes hozzájárulása). 
 
A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. 
A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
A hozzájárulás hiányában az 
Ügyvédi Irodák nem tudják ellátni 
a bejelentővédelmi ügyvédi 
tevékenységet.  
 
Az adatok forrása: a bejelentő. 
 

A bejelentő bejelentés 
kivizsgálásához 
elengedhetetlenül szükséges 
személyes adatai (ideértve a 
különleges adatoka és a bűnügyi 
személyes adatokat is), valamint a 
bejelentés kivizsgálásával 
kapcsolatos adatok.  

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 

a) ha a bejelentés nem megalapozott vagy 

ha további intézkedés nem szükséges, 

a vizsgálat befejezését követő 60 napig,  

b) ha a vizsgálat alapján intézkedés 

megtételére kerül sor, a bejelentés 

alapján indított eljárások jogerős 

lezárásáig. 

 
Az Ügyvédi Irodákkal, 
képviselőikkel kapcsolatos 
jogviták, vitás helyzetek 
kezelése 

Amennyiben az érintett személyes 
adatait az Ügyvédi Irodák 
jogvitával, illetve vitás helyzettel 
(például: valamely Ügyvédi 
Irodával, képviselővel szembeni 
jogsértés esetén jogi fellépés, 
ellenérdekű féllel kapcsolatos 
kommunikáció) kapcsolatban 
kezelik, úgy ennek jogalapja: GDPR 
6. cikk (1) f) pontja szerint az 
Ügyvédi Irodák jogos érdeke. A 
jogos érdek: Az Ügyvédi Irodák, 
illetve képviselőik jogainak, 
jóhírnevének, vagyoni érdekeinek 
védelme. 

Az Ügyvédi Irodákkal, illetve 
képviselőikkel kapcsolatos 
jogvita, illetve vitás helyzet által 
érintett személyes adatok, az 
Ügyvédi Irodával kapcsolatot 
tartó jogi személyek vagy egyéb 
szervezetek, személyek nevében 
eljáró személyek esetén a 
kapcsolattartó személyek 
kapcsolattartáshoz szükséges 
adatai (különösen ideértve: név, 
cím, e-mail cím, telefonszám - 
amennyiben az érintett ezt 
megadta, beosztás, képviselt 
szervezet vagy személy neve), a 

Jogvita, vitás helyzet felmerülésétől, illetve 
az esetleges károkozástól (például: az 
Ügyvédi Irodák vagy képviselői személyiségi 
jogának megsértése) számított 5 év (Ptk. 
6:22. § (1) - ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el). 
 
Jogviták esetén hangsúlyozandó, hogy a 
vonatkozó személyes adatok a vonatkozó 
bírósági vagy hatóság eljárás jogerős 
befejezéséig, illetve az esetleges kapcsolódó 
végrehajtási eljárás végéig kezelésre 
kerülhetnek.  
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adatok forrása  
A kezelt adatok köre Adatmegőrzési idő 

 
Az adatok forrása: az érintett vagy 
az őt képviselő személy vagy 
szervezet. 

jogvitával, vitás helyzettel 
kapcsolatos egyéb személyes 
adatok, valamint a fentiekkel 
kapcsolatban tett lépések. 

 
Adattovábbítás az Ügyvédi 
Irodákkal egy-egy ügyben 
együttműködő további ügyvédi 
irodák, egyéni ügyvédek, 
európai közösségi jogászok és 
egyéb tanácsadók számára. 

GDPR 6. cikk (1) f) (az Ügyvédi 
Irodák és adott esetben az ügyfél 
jogos érdeke). 
 
Az Ügyvédi Irodák és az ügyfél 
(ideértve azon eseteket, amikor nem 
az ügyfél az érintett, különösen: jogi 
személy és egyéb szervezet ügyfelek 
esetén, illetve az ügyfelen kívüli 
személyek adatai tekintetében) 
jogos érdeke, hogy egy-egy ügyben 
az adott szakterületre 
specializálódott további ügyvédi 
irodák, egyéni ügyvédek, európai 
közösségi jogász vagy egyéb 
tanácsadó segítségét igénybe 
vegyék. A további ügyvédi irodák, 
egyéni ügyvédek, európai közösségi 
jogászok és tanácsadók személyéről 
és szükség esetén 
szakképzettségéről – a 
kapcsolattartás sajátosságaira 
tekintettel – a szerződéses 
partnerek tájékoztatást kapnak és 
az Ügyvédi Irodák a lehetséges 
mértékben figyelembe veszik a 
szerződéses partnerek kéréseit a 
fenti személyek megválasztása 
során. 

Az ügyfelekkel kötött 
szerződésekkel, 
ügyfélkapcsolatokkal kapcsolatos 
adatok, valamint az ügyfelek 
kapcsolattartóinak és 
képviselőinek kapcsolattartáshoz 
szükséges személyes adatai 
(ideértve különösen: név, e-mail 
cím), a megbízással kapcsolatos 
egyéb adatok és dokumentumok 
(például: szerződéses 
dokumentáció, hackertámadással 
járó adatvédelmi incidens 
körülményei és az érintett 
adatkör). 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az 
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 5 év 
(Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el.) 
 
A 16/2018 (XI. 26.) számú Magyar Ügyvédi 
Kamara szabályzat az ügyvédi tevékenység 
gyakorlásával összefüggő iratok 
megőrzésének mikéntjéről elnevezésű 
szabályzatban meghatározott okirat 
megőrzési időkkel egyező időtartamban 
őrzik meg az iratokat az Ügyvédi Irodák. 
 
Az adattovábbítással kapcsolatos részleteket 
lásd a 6. pontban. 
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Az adatok forrása: az Ügyvédi 
Irodák. 
 

 
Ügyvédi letét nyilvántartás 
vezetése  

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pontja (az adatkezelés az Ügyvédi 
Irodákra mint adatkezelőkre 
vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges).  A 
fentiekre tekintettel a jelen sorban 
írt nyilvántartás vezetési 
kötelezettség teljesítéséhez a 
személyes adatok kezelése 
nélkülözhetetlen, annak 
hiányában ezen jogszabályi 
kötelezettséget az Ügyvédi Irodák 
nem tudnák teljesíteni. 
 
A jogi kötelezettséget a Magyar 
Ügyvédi Kamara ügyvédi 
letétkezelésről és letét 
nyilvántartásról szóló 7/2018 (III. 
26.) szabályzatának 7.4. pontja írja 
elő.  
 
Az adatok forrása: az ügyfél, 
illetve a letevő. 

A letéti nyilvántartás az alábbi 
adatokat tartalmazza: a letét 
tárgyát,  a letét típusát, a letéti 
szerződés megkötésének, 
módosításának dátumát, a letéti 
szerződés megszűnésének adatát, 
a letétnek őrző szervezetnél 
elhelyezése esetén az őrző 
szervezet nevét és székhelyét, 
bírói letétbe helyezés esetén 
ennek tényét és időpontját, a letét 
teljesítésével kapcsolatos 
adatokat, a megbízó javára 
harmadik személytől átvett pénz 
esetén az átvétel idejét, az átvett 
pénz összegét, az átvétel jogcímét, 
valamint az átvett pénz megbízó 
részére történő átadásának 
időpontját. 
 

A letéti szerződés megszűnésétől számított 
10 évig őrzik az Ügyvédi Irodák a letéti 
nyilvántartást a hivatkozott MÜK szabályzat 
alapján. 
 
 

 
Egyéb (nem ügyfél) szerződéses 
partnerek kapcsolattartóinak, 
és/vagy a teljesítésbe / 
teljesítés ellenőrzésébe bevont 
személyek adatainak kezelése a 
vonatkozó szerződés teljesítése 
céljából 
 
 

Természetes személy 
szerződéses partnerek 
tekintetében: GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja (közvetlenül az érintettel 
kötött szerződés teljesítése, vagy a 
szerződés megkötését megelőzően 
az érintett kérésére történő 
lépések megtétele). 
 

A szerződéses partnerek 
kapcsolattartóinak, valamint a 
teljesítésbe és a teljesítés 
ellenőrzésébe bevont személyek 
neve, kapcsolattartási adatai 
(ideértve különösen: e-mail cím, 
telefonszám) és a szerződéssel 
kapcsolatos bármilyen, személyes 
adatot tartalmazó tevékenység és 

Adatmegőrzési idő: a szerződéses 
jogviszony megszűnésétől számított 5 év 
(Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el). 
 
Adózási kötelezettségek teljesítése 
tekintetében: annak a naptári évnek az 
utolsó napjától számított 5 év, amelyben az 
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adatok forrása  
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Ez az adatkezelés irányadó 
különösen az Ügyvédi Irodákat 
támogató szerződéses partnerek 
(például: könyvelési szolgáltatást 
ellátó, irodaszerek, Ügyvédi Irodák 
tevékenységet támogató 
partnerek) kapcsolattartói és 
képviselői személyes adatainak 
kezelésére. 
 
Ez magában foglalja különösen a 
kapcsolattartó és/vagy a 
teljesítésbe / teljesítés 
ellenőrzésébe bevont személyek 
kapcsolattartási adatainak 
kezelését.  
 
A személyes adatok átadása 
szerződéses követelmény; a 
személyes adatok nélkül az 
Ügyvédi Irodák nem tudják 
megkötni és végrehajtani a 
vonatkozó szerződést. 

Jogi személy vagy egyéb 
szervezet szerződéses 
partnerek tekintetében: a GDPR 
6. cikk (1) (f) pontja (az Ügyvédi 
Irodák és a velük szerződő jogi 
személy vagy egyéb szervezet 
partner jogos érdeke).   
 
A jogos érdek: a szerződéses 
kötelezettségek teljesítése, a jogok 
gyakorlása, és a felek gazdasági 
együttműködésének 
összehangolása. 
 
Hangsúlyozandó, hogy a 
személyes adatok szolgáltatása a 
vonatkozó szerződés 
elkészítéséhez és teljesítéséhez 
szükséges, amelyek nélkül az adott 
szerződés nem készíthető el, és 
nem teljesíthető (ideértve 
különösen a szerződéses 
kapcsolattartók, természetes 
személy partnerek személyes 
adatainak kezelését). 
Hangsúlyozandó továbbá, hogy az 
Ügyvédi Irodák az adott lehetséges 
partnert adott esetben korábbi 
kapcsolat hiányában is 
megkereshetik (például: ha az 
adott partner kifejezetten azt 
kommunikálja a weboldalán, hogy 
megkeresésre nyitott, vagy az 
egyébként a körülményekből 
következik, például számos 
ügyvédi irodával dolgozó 
nemzetközi szervezet, amely 
folyamatosan keres vagy von be új 

kommunikáció (pl. a 
kapcsolattartó személytől, vagy 
bármely, a partner oldalán eljáró 
természetes személytől érkező 
kommunikáció). 
 
 
A személyes adatokat vagy a 
szerződéses partner, vagy maguk 
az érintett személyek bocsátják az 
Ügyvédi Iroda rendelkezésére. 

adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést 
kellett volna tenni, illetve bevallás, 
adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót 
meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § 
(1)). 
 
Számviteli bizonylatok esetén:  
 
az adatmegőrzési idő 8 év (Számviteli 
Törvény168-169. §).  
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partnereket). 
  
Az adatok forrása: a szerződéses 
partner, illetve az adott 
szerződéses körülményei szerint 
nyilvánosan vagy ügyvédek, jogi 
képviselők által elérhető 
nyilvántartások (például: 
cégjegyzék), az adott szerződéses 
partner üzleti vagy szakmai célból 
elérhető honlapja (például: üzleti 
honlap, ahol az adott szervezet 
képviselőjének üzleti vagy 
szakmai titulusa (például: 
ügyvezető igazgató) is szerepel). 
 

 
Publikációs és előadói 
tevékenységekkel kapcsolatos 
egyeztetés, az Ügyvédi Irodák 
által szervezett vagy 
részvételükkel zajló 
rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjúkon való 
részvétellel kapcsolatos 
 
 egyeztetés, illetve a részvétel 
biztosítása  
 
Ide tartozik különösen az Ügyvédi 
Irodák publikációs és előadói 
tevékenysége által megkövetelt 
adatkezelés (például: 
rendezvényszervezői, kiadói 
kapcsolattartókkal való 
egyeztetés), valamint az Ügyvédi 
Irodák által szervezett vagy 
részvételükkel zajló 

Természetes személy 
szerződéses partnerek 
tekintetében: GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja (közvetlenül az érintettel 
kötött szerződés teljesítése, vagy a 
szerződés megkötését megelőzően 
az érintett kérésére történő 
lépések megtétele). Erre  
 
tekintettel a személyes adatok 
szolgáltatása a vonatkozó 
szerződés elkészítéséhez és 
teljesítéséhez szükséges, amely 
nélkül az adott szerződés nem 
készíthető el, és nem teljesíthető 
(ideértve különösen a szerződéses 
kapcsolattartók kapcsolattartási 
adatainak – például e-mail 
címének – kezelését). 
 
Jogi személy vagy egyéb 

Az Ügyvédi Irodákkal a 
publikációs és előadói 
tevékenységgel kapcsolatba 
kerülő személyek, illetve ezek 
képviselőinek neve és 
kapcsolattartási adatai (ideértve 
különösen: e-mail címe), valamint 
az előadás és a publikáció  
 
egyeztetése vagy a vonatkozó 
szakmai kapcsolat által indokolt 
egyéb adatok (például: a téma 
kidolgozásával kapcsolatos 
álláspontok). 
 
Ügyvédi Irodák által szervezett 
vagy részvételükkel zajló 
rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjúkon való részvétel 
kapcsán az arra jelentkezők neve, 
e-mail címe, adott esetben 

Publikációs és előadói tevékenységekkel 
kapcsolatos egyeztetés: 
 
Adatmegőrzési idő: a szerződéses 
jogviszony megszűnésétől számított 5 év 
(Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el).  
 
Amennyiben az adatok megőrzése adózási 
vagy számviteli kötelezettségek 
teljesítéséhez szükséges, e tekintetben az 
alábbi adatmegőrzési idők irányadók: 
 
Adózási kötelezettségek teljesítése 
tekintetében: annak a naptári évnek az 
utolsó napjától számított 5 év, amelyben az 
adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést 
kellett volna tenni, illetve bevallás, 
adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót 
meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § 
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rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjúkon való részvétel 
egyeztetése, illetve lehetővé tétele 
és az az által megkövetelt 
adatkezelés 

szervezet szerződéses 
partnerek tekintetében: a GDPR 
6. cikk (1) (f) pontja (az Ügyvédi 
Irodák és a velük szerződő jogi 
személy vagy egyéb szervezet 
jogos érdeke). A jogos érdek: az 
Ügyvédi Irodák publikációs és 
előadói tevékenységének 
erősítése, az Ügyvédi Irodák és 
ügyvédjeik, irodavezetőik szakmai 
és üzleti ismeretségének és 
elismertségének növelése, az 
Ügyvédi Irodák és a velük 
szerződő fél szakmai és/vagy 
üzleti kapcsolatának erősítése. 
 
Egyéb esetekben: a GDPR 6. cikk 
(1) (f) pontja (az Ügyvédi Irodák és 
a velük szerződő jogi személy vagy 
egyéb szervezet jogos érdeke). A 
jogos érdek: az Ügyvédi Irodák 
publikációs és előadói 
tevékenységének erősítése, az 
Ügyvédi Irodák és az irodavezető 
szakmai és üzleti ismeretségének 
és elismertségének növelése. 
 
 
Magánszemélyek 
rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjún történő 
részvétele kapcsán: GDPR 6. cikk § 
(1) a) pontja (az érintett önkéntes 
hozzájárulása). 
 
A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. 

pozíciójuk és az általuk képviselt 
szervezet, illetve az adott 
rendezvény, előadás, szakmai 
interjú kapcsán releváns egyéb 
adat (ideértve különösen: az 
érintettek által relevánsnak 
tartott előadás-témák, szakmai 
kérdések egyeztetése). 
 

(1)). 
 
Számviteli bizonylatok esetén: az 
adatmegőrzési idő 8 év (Számviteli 
Törvény168-169. §).  
 
Az Ügyvédi Irodák által szervezett vagy 
részvételükkel zajló rendezvényeken, 
előadásokon, szakmai interjúkon való 
részvétellel kapcsolatos egyeztetés, 
illetve a részvétel biztosítása: a 
hozzájárulás visszavonásáig, jogi személy 
vagy egyéb szervezet képviselője esetén a 
tiltakozási jog gyakorlásáig, ennek 
hiányában az adott rendezvény, előadás, 
szakmai interjú napjának vége.  
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A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
A hozzájárulás hiányában az 
Ügyvédi Irodák nem tudják 
biztosítani az adott rendezvényen, 
előadáson, szakmai interjún való 
részvételt. 
 
Jogi személy vagy egyéb 
szervezet képviselőinek 
rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjún történő 
részvétele kapcsán: a GDPR 6. 
cikk (1) (f) pontja (az Ügyvédi 
Irodák és az adott rendezvény, 
előadás, szakmai interjú által 
érdekelt jogi személy vagy egyéb 
szervezet jogos érdeke). A jogos 
érdek: az Ügyvédi Irodák és az 
érintett jogi személy vagy egyéb 
szervezet szakmai és üzleti 
ismeretségének és 
elismertségének növelése, az 
Ügyvédi Irodák és az érintett jogi 
személy vagy egyéb szervezet 
szakmai és/vagy üzleti 
kapcsolatának erősítése. 
 
Az adatok forrása: a publikációs 
és előadói tevékenység kapcsán az 
Ügyvédi Irodákkal kapcsolatba 
lépő, illetve kapcsolatot tartó 
személy vagy szervezet, illetve 
rendezvényeken, előadásokon, 
szakmai interjún történő 
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részvétele kapcsán a résztvevők, 
illetve az arra jelentkezők. 

 
Marketing megkeresések és 
rendezvényre szóló meghívók 
küldése e-mailben (hírlevél) 
 
Ilyennek minősülnek különösen az 
adott jogszabály-változásokra 
vagy hatósági gyakorlat változásra 
tekintettel küldött beszámolók, 
figyelemfelhívó anyagok, 
ajánlatok, az Ügyvédi Irodák sajtó-
, médiaszereplésével, illetve üzleti, 
szakmai megjelenéseivel 
kapcsolatos anyagok.  
 
 

GDPR 6. cikk § (1) a) pontja (az 
érintett önkéntes hozzájárulása), 
valamint a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető 
feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § 
(1) – az érintett személy előzetes, 
egyértelmű és kifejezett 
hozzájárulása. 
 
A hozzájáruló nyilatkozat 
bármikor korlátozás és indokolás 
nélkül, ingyenesen visszavonható. 
A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 
 
A hozzájárulás hiányában az 
Ügyvédi Irodák nem tudnak 
marketing megkereséseket és 
rendezvényre szóló meghívókat 
küldeni.  
 
Hangsúlyozandó, hogy az Ügyvédi 
Irodákkal ügyfélkapcsolatban álló 
személyek (ideértve mind az 
Ügyvédi Irodákkal hatályos 
 
 megbízási szerződéses 
kapcsolatban álló természetes 
személy ügyfeleket vagy ilyen jogi 
személy vagy egyéb szervezet 
ügyfelek képviselőit, 
kapcsolattartóit), illetve olyan volt 

Az ügyfél, valamint jogi személy 
vagy egyéb szervezet ügyfél esetén 
képviselője, kapcsolattartója neve 
és a kapcsolattartáshoz szükséges 
egyéb adatok (ideértve különösen: 
e-mail cím), a megbízás vagy egy 
éven belüli korábbi megbízás, 
szerződést megelőző tárgyalások 
ténye, a (lehetséges) megbízás, 
illetve egy éven belüli korábbi 
megbízás tárgya. Így például: az 
adatvédelmi tanácsadásra irányuló 
megbízást adó ügyfelek részére 
adatvédelmi jogszabály-
változásokról vagy jelentősebb 
adatvédelmi hatósági, bírósági 
ügyekről küldhető marketing 
megkeresés. Ha az adott ügyfél 
például reklámcég, és különösen 
reklámcélú adatkezelés kapcsán 
kért tanácsot, úgy az ehhez nem 
kapcsolódó, adott ügyfelet 
vélhetőleg nem érdeklő 
adatvédelmi fejleményekről, 
újdonságokról – eltérő kérés 
hiányában – az Ügyvédi Iroda nem 
küld marketing megkeresést, 
kizárólag reklámcélú, vagy az adott 
ügyfelet esetlegesen 
 érintő általános vagy egyéb 
adatvédelmi fejlemények 
tekintetében. 
 

Adatmegőrzési idő: ha az érintett a 
hozzájárulását visszavonja, akkor a 
személyes adatokat törölni kell. Amennyiben 
az adatkezelés jogos érdeken alapul, úgy az 
adatkezelés az érintett tiltakozásáig vagy a 
megbízás megszűnésétől számított egy évig 
tart (amelyik a korábbi). Ha a lehetséges 
ügyféllel a szerződést megelőző 
tárgyalásokat nem követi szerződéskötés, 
úgy ellenkező megállapodás vagy a 
lehetséges ügyfél kérése hiányában az 
Ügyvédi Iroda a részére nem küld marketing 
megkeresést. 
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ügyfelek, vagy képviselőik, 
kapcsolattartóik részére, akikkel a 
vonatkozó megbízási szerződés 
egy éven belül szűnt meg, az 
Ügyvédi Irodák jogosultak jogos 
érdekük (GDPR 6. cikk (1) f) 
pontja) alapján is a fenti marketing 
megkereséseket vagy 
rendezvényre való meghívást 
küldeni az érintett ügyfeleket 
valószínűleg érdeklődő 
megkeresés, illetve ajánlat 
tekintetében.  
 
A jogos érdek: az Ügyvédi Irodák 
üzleti és szakmai ismeretségének 
és elismertségének növelése, az 
Ügyvédi Irodák gazdasági 
eredményeinek erősítése, a 
vonatkozó (lehetséges) ügyfél és 
az Ügyvédi Irodák szerződéses, 
illetve szakmai kapcsolatának 
erősítése.  
 
Az Ügyvédi Irodák a fenti jogos 
érdekük alapján küldhetnek 
megkeresést vagy rendezvényre 
való meghívást olyan ügyfél, vagy 
annak képviselője, 
kapcsolattartója részére is, akivel 
ugyan még a megbízási szerződés 
nem jött létre, azonban az adott 
ügyfél az Ügyvédi Irodákkal 
kapcsolatos szerződéskötést 
megelőző tárgyalásokat 
megkezdte.  
 
Az adatok forrása: az ügyfél, 
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illetve a potenciális ügyfél, vagy 
olyan korábbi ügyfél, akivel a 
megbízási jogviszony egy éven 
belül szűnt meg. 

 
Az érintett személyek 
adatvédelmi jogai (részletesen 
lásd: 7. pont) érvényesítésével 
kapcsolatos adatkezelés 
 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel az 
érintetti jogok érvényesítésének 
támogatása kapcsán a személyes 
adatok kezelése nélkülözhetetlen, 
annak hiányában ezen jogszabályi 
kötelezettséget az Ügyvédi Irodák 
nem tudnák teljesíteni. 
 
A jogi kötelezettség: A GDPR 15-
22. cikkeiben foglalt érintetti jogok 
gyakorlásának lehetővé tétele, 
illetve a megkereséssel 
kapcsolatban tett egyéb lépések 
dokumentálása. 
 

Az Ügyvédi Irodákhoz érkező 
adatvédelmi megkeresésekkel 
összefüggő személyes adatok: az 
Ügyvédi Irodákhoz forduló 
természetes személyek / jogi 
személyek vagy egyéb 
szervezetek esetén a 
kapcsolattartó személyek 
kapcsolattartáshoz szükséges 
adatai (így különösen: név, cím, e-
mail cím), a megkeresés tartalma, 
valamint a megkereséssel 
kapcsolatban tett lépések és a 
megkereséssel kapcsolatban 
készült dokumentumok. 

Adatmegőrzési idő: eltérő adatvédelmi 
hatósági iránymutatás hiányában a 
megkereséstől számított 5 év, tekintettel 
arra, hogy ezen időszakon belül várható 
reálisan az esetleges adatvédelmi igények 
adatvédelmi hatóság vagy bíróság előtti 
érvényesítése (Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. 
eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év 
alatt évülnek el).  
 

 
Az érintett személyek 
adatkezeléshez történő 
hozzájárulásainak, valamint a 
hozzájáruló nyilatkozat 
esetleges visszavonásának, 
tiltakozási jog gyakorlásával 
kapcsolatos nyilatkozat 
archiválása 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel az 
adatkezeléshez történő 
hozzájáruló, valamint a 
hozzájárulás visszavonására, 
valamint a személyes adatok 
kezelése elleni tiltakozási jog 
gyakorlására vonatkozó esetleges 
nyilatkozatok kapcsán a személyes 
adatok kezelése nélkülözhetetlen, 

Ha az Ügyvédi Irodáknak 
valamely adatkezelése az érintett 
hozzájárulásán alapult, az 
Ügyvédi Irodák az adott 
hozzájárulást archiválják. Ennek 
célja, hogy a hozzájárulás 
jogszerűsége bármikor igazolható 
legyen. Ha az érintett a 
hozzájárulását visszavonja, illetve 
az adatkezelés ellen tiltakozik, az 
Ügyvédi Irodák a hozzájárulást 
visszavonó, illetve a tiltakozást 
tartalmazó nyilatkozatot (és az 

Adatmegőrzési idő: a hozzájárulással 
kapcsolatos adatok a hozzájárulás 
visszavonásáig, a hozzájárulás 
visszavonásának, illetve a tiltakozás 
gyakorlásának ténye és az érintett 
beazonosításához szükséges adatok (az eset 
függvényében ideértve különösen az érintett 
nevét és e-mail címét) a hozzájárulás 
visszavonását követően is megőrizhetők a 
visszavonástól számított 5 évig, tekintettel 
arra, hogy ezen időszakon belül várhatók 
reálisan az esetleges adatvédelmi igények 
adatvédelmi  
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annak hiányában a hozzájáruló 
nyilatkozatok megadásának, 
illetve visszavonásának, valamint 
a tiltakozás gyakorlásának tényét 
az Ügyvédi Irodák nem tudnák 
ellenőrizni. 
 
A jogi kötelezettség: a GDPR 7. 
cikk (1) szerint, ha az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul, az 
adatkezelőnek képesnek kell 
lennie annak igazolására, hogy az 
érintett személyes adatainak 
kezeléséhez hozzájárult.  
 
A GDPR 7. cikk (3) szerint Az 
érintett jogosult arra, hogy 
hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. A hozzájárulás 
megadása előtt az érintettet erről 
tájékoztatni kell. A hozzájárulás 
visszavonását ugyanolyan 
egyszerű módon kell lehetővé 
tenni, mint annak megadását. A 
hozzájárulás visszavonásának 
ellenőrzéséhez azonban az 
Ügyvédi Irodáknak szükséges a 
visszavonó nyilatkozat tényét 
rögzíteniük, ennek hiányában 
ugyanis nem tudnák ellenőrizni, 
hogy az érintett visszavonta 
korábbi hozzájáruló nyilatkozatát.  
 
A GDPR 21. cikk (1) szerint az 

azzal kapcsolatos 
kommunikációt) megőrzik. Ennek 
célja, hogy az Ügyvédi Irodák 
mindig tisztában legyenek azzal, 
hogy egy érintett visszavonta 
hozzájárulását egy meghatározott 
adatkezeléshez, illetve tiltakozott 
az adatkezelés ellen, így a jövőben 
a jogsértő adatkezelés 
elkerülhető, az érintetti jogok 
gyakorlása pedig megfelelően 
támogatható. 

 
hatóság vagy bíróság előtti érvényesítése 
(Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem 
rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek 
el). 
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érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a 6. cikk (1) 
bekezdésének e) vagy f) pontján 
alapuló kezelése (közérdekű vagy 
az Ügyvédi Irodákra mint 
adatkezelőkre ruházott 
közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges 
adatkezelés, illetve az Ügyvédi 
Irodák minta adatkezelők vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés) ellen. Ebben az 
esetben az Ügyvédi Irodák a 
személyes adatokat nem 
kezelhetik tovább, kivéve, ha az 
bizonyítják, hogy az adatkezelést 
olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. A 
fentiekre tekintettel a tiltakozási 
jog gyakorlásának ellenőrzéséhez 
az Ügyvédi Irodáknak szükséges a 
tiltakozás tényét rögzíteniük, 
ennek hiányában ugyanis nem 
tudnák ellenőrizni, hogy az 
érintett tiltakozott a személyes 
adatok kezelése ellen. 
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Adatvédelmi incidensek 
nyilvántartása (ideértve az 
incidensek kezelésével 
kapcsolatban tett lépések 
dokumentálását) 

GDPR 6. cikk (1) c) pontja (az 
adatkezelés az Ügyvédi Irodákra 
mint adatkezelőkre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges). Erre tekintettel az 
adatvédelmi incidensek 
nyilvántartása, valamint azok 
esetleges bejelentése és az 
érintettek arról való tájékoztatása 
kapcsán a személyes adatok 
kezelése nélkülözhetetlen, annak 
hiányában ezen jogszabályi 
kötelezettségeiket az Ügyvédi 
Irodák nem tudnák teljesíteni. 
 
A jogi kötelezettség: a GDPR 33. 
cikk (5) alapján az Ügyvédi Irodák 
mint adatkezelők nyilvántartják az 
adatvédelmi incidenseket, 
feltüntetve az adatvédelmi 
incidenshez kapcsolódó tényeket, 
annak hatásait és az orvoslására 
tett intézkedéseket. E 
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy 
az adatvédelmi hatóság 
ellenőrizze a GDPR 
követelményeinek való 
megfelelést. 
 
Az adatok forrása: az incidens 
körülményeitől függően (ideértve 
különösen az incidens észlelő és 
arról az Ügyvédi Irodákat 
tájékoztató érintett, vagy az 
incidenst észlelő más személy). 

Az érintett személyeknek az 
adatvédelmi incidenshez 
kapcsolódó személyes adatai. 

Adatmegőrzési idő: eltérő hatósági előírás 
hiányában az adatvédelmi incidens 
megtörténtétől számított 5 évig, tekintettel 
arra, hogy ezen időszakon belül várhatók 
reálisan az esetleges adatvédelmi igények 
adatvédelmi hatóság vagy bíróság előtti 
érvényesítése (Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. 
eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év 
alatt évülnek el). 
 
 

    
 


