
13. A Bank tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok  
 
A Bank a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Bank kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb 
jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre 
 
A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak 
hatálybalépésétől – az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal 
értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont 
változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.  
 
Bővebben… 
 
A Bank a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során különösen az alábbi 
jogszabályok alapján jár el:  

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),  

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.),  

 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),  

 a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.),  

 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.),  

 a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.),  

 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. 
évi LIII. törvény (Pmt.),  

 a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (Khr tv.),  

 a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pftv.),  

 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.),  

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.),  

 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény (a továbbiakban: Grtv.),  

 a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. 
évi CXIX. törvény. (DM tv.),  

 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.),  

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),  

 a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény,  

 a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény. (Szvtv) 

 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről (Ütv) 

 


