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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem, a 

Magyarországi Drón Koalíció és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

közreműködésével ötletpályázatot ír ki Magyarországon felsőoktatási szakképzésben résztvevő 

hallgatók számára, akik a pilóta nélküli légijárművek, avagy a drónok társadalmi és gazdasági 

problémáira nyújthatnak be javaslatokat. 

 

A kor jelentős technológiai fejlődése rengeteg lehetőséget teremt a drónok terén arra, hogy 

mindennapi életünket és a munkafolyamatokat olyan funkciókkal egészítse ki, amik jelentősen 

megkönnyítik azokat. Az üzleti szereplők számára pedig egy új megközelítést, “dimenziót” 

nyithat, amely új termékekben, szolgáltatásokban manifesztálódhat. 

 

I. PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

1. A feladat 

A dróntechnológia segítségével olyan feladatokat is megoldhatunk, melyekre korábban nem 

volt technológiai vagy jogszabályi lehetőség. Ezt a fejlődést tudományosan meg kell alapozni, 

műszakilag lehetővé kell tenni, gazdaságilag profitálóvá kell alakítani, jogi határok közé kell 

szorítani, és a társadalomi elvárásokkal kapcsolatban összhangba kell hozni. Várjuk az olyan 

„Drón alapú szolgáltatási koncepciók” ötlet javaslatokat, amely létező problémákra reagáló 

innovatív megoldásokat, felismeréseket tartalmaznak. 

Maximum 2 oldal és mellé maximum 6 slide terjedelemben foglaljátok össze (.pptx 

formátumban) a fontosabb információkat: 

• a csapat bemutatkozása 

• aktualitás, és motiváció 

• az ötlet célja 

• az ötlet bemutatása 

• a tervezett kutatási feladatok, és módszertan 

• megvalósításhoz szükséges infrastruktúra és eszköz 

• megvalósításhoz szükséges pénzügyi adatok 

Pályamunkátoknak     tartalmaznia     kell      az      ötletet      szemléltető      folyamatábrát. 

A dokumentumot a dronkoalicio@kti.hu e-mail címre juttassátok el, a tárgy mezőben pedig a 

pályázat neve szerepeljen! 
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Fontos, hogy a kidolgozott alkotásotok újszerű, érdekfeszítő, saját alkotás legyen! (Vegyétek 

figyelembe a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogokat, más 

művek felhasználására vonatkozó szabályokat!) 

 

 
Az elkészült pályázatok megvalósítás, szakmaiság, tartalom, innovatív jelleg és hasznosság 

szempontjából kerülnek kiértékelésre. A nyertes pályamunkákat 2022. szeptember 20-án 

mutatják be a pályázat résztvevői, a IV. Drón Summit és Expo keretei között. 

 

 
2. Ki pályázhat? 

Magyarországon felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók. A pályázat benyújtásának 

feltétele, hogy érvényes és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzetek! A duális képzésben 

résztvevő hallgató nem minősül munkavállalónak, így jogosult a pályázat benyújtására. 

Lehetséges egyénileg is indulni, de a csapatok legfeljebb három főből állhatnak. 

Az ötletpályázatot csapattagjaiddal együtt kell kidolgoznod! Csapatonként akár több pályázati 

anyag is benyújtható. 

Nem nyújthatnak be pályázatot a Széchenyi István Egyetem, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, a Magyarországi Drón Koalíció, és HungaroControl Zrt. 

munkavállalói, illetve azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 § szerint). 

 

 
II. A PÁLYÁZAT FOLYAMATA 

 

1. Hogyan pályázhattok? 

• Hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlappal (1. számú melléklet). 

• Pályázati dokumentációval. 

 
Töltsétek ki és írjátok alá a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap 

formanyomtatványát, amit a pályázati dokumentációval együtt a dronkoalicio@kti.hue-mail 

címre juttassatok el. 

A pályázat beérkezésének határideje 2022. szeptember 12. 23:59 

 

 
2. Döntési folyamat 

A Drón Koalíció Programiroda a befogadásról visszaigazolást küld nektek a pályázati adatlapon 

megadott e-mail címre. 

 

A pályázat elbírálásakor az alábbi értékelési szempontok számítanak: 
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a) a formai és tartalmi követelményeknek való megfelelés (pl. határidő betartása, maximum 

oldal/slide betartása stb.), 

b) az ötlet újszerűsége, egyedi jellege, 

c) az ötlet megvalósíthatósága, technikai megalapozottsága, valamint 

d) az ötlet várható társadalmi haszna, vagy pénzügyi megtérülése. 

 

A különböző díjaknál a bizonyos szempontok eltérő mértékben befolyásolják a megítélést. 

 

 
A pályázatokat 6 tagú zsűri bírálja el, mely a Kiíró Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem, Széchenyi István Egyetem, a Magyarországi Drón Koalíció és a HungaroControl Zrt. 

mellett, egy további felsőoktatási intézmény, egy független szakmai szervezet és egy, a 

Széchenyi István Egyetemmel partnerségben álló meghatározó piaci szereplő delegáltjából áll. 

A pályázatok beérkezését követően legkésőbb 2022. szeptember 16-én kiválasztjuk a 

legérdemesebbnek ítélt pályázatokat. Amennyiben a ti pályamunkátok is a kiválasztottak között 

szerepel, Drón Koalíció Programiroda e-mailben értesít. 

Az előadásra 2022. szeptember 20- án kerül sor a IV. Drón Summit és Expo nevű 

rendezvény keretében. 

 
III. DÍJAZÁS 

 

A döntési folyamatban meghatározott feltételek alapján – legjobbnak ítélt pályázat elkészítője 

nyereményben részesül az alábbiak szerint: 

I. helyezett: 150.000 Ft,- 

II. helyezett: 100.000 Ft,- 

III. helyezett: 50.000 Ft,- 

 

 

 

IV. EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓ 

 

A pályázati kiírással kapcsolatos, esetlegesen felmerülő kérdéseket az dronkoalicio@kti.hu 

e-mail címen tehetitek fel. 

 

Érvénytelen a benyújtott pályázatotok, ha: 

 

a) a pályázat nem felel meg a Pályázati Kiírásban meghatározott formai követelményeknek; 

b) nem felel meg a Pályázati Kiírásban leírt tartalmi követelményeknek; 

c) nem csatoltátok hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket; 
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d) a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be, 

e) nem feleltek meg a Pályázati Kiírásban foglalt személyi feltételeknek; 

f) a pályázatodban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek 

meg a valóságnak; 

g) nem tartalmazza az előírt adatokat; 

h) a pályázati kiírásban közölt feltételeket nem vállalod. 

 

Eredménytelen a meghirdetett pályázat, ha: 

 

a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be; 

b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt 

feltételeknek. 

 

 
Jogorvoslati lehetőség 

Pályázóként amennyiben véleményed szerint a pályázat során bármely eljárás jogszabálysértő 

módon ment végbe, kifogást nyújthatsz be. A kifogást elektronikusan a dronkoalicio@kti.hu e- 

mail címen kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül. A 

kifogás kivizsgálására 30 napon belül kerül sor. 

 

 
V. MELLÉKLET 

 

Pályázati adatlap 

Prezentáció sablon 

 

Budapest, 2022. szeptember 1. 
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„A DRÓN ÖKOSZISZTÉMA KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI” 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

 
 

Kitöltési útmutató: 

- A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, ügyelj a terjedelemre kérjük, tömören, lényegre 

törően fogalmazd meg az egyes válaszokat. Kiegészítést csatolni kizárólag a 3. pont részeihez 

kell, amely egyben a pályázatod szakmai tartalmának számít. 

- Az adatlapot kizárólag számítógéppel töltsd ki! 

 
 

1. A PÁLYÁZÓ(K) ADATAI 
 

 

Pályázó neve  

Neptun kódja  

Születési helye  

Születési ideje  

Anyja neve  

Állandó lakcím  

Levelezési cím  

Diákigazolvány száma  

Hallgatói jogviszony kezdete  

Kar, tanszék, szak  

Telefonszáma  

E-mail címe  

 

 
 

2. PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS ADATOK 

 

Pályázatod címe  

A választott téma  

Véleményed szerint mi teszi a 
pályázatodat leginkább 
innovatívvá? 

 

Mit  tartasz a pályázatodban 
erősségnek? 

 

Ismertess minden egyéb 

információt, melyeket 

fontosnak tartasz kiemelni a 
pályázatod értékelésénél! 
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3. NYILATKOZATOK 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott pályázati mű 

saját, önálló munka eredménye, amely megfelel a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény vonatkozó rendelkezéseinek. 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt személyes és 

egyéb adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
Hozzájárulok, hogy a pályázat kiírói a regisztráció során megadott személyes adataimat 

nyilvántartásba vegyék és a jelen pályázat értékelése, lebonyolítása és dokumentálása 

céljára a pályázat eredményhirdetéséig, illetve a pénzügyi lezárás végéig, de legfeljebb 

egy évig kezeljék az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. 

számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint. Nyilatkozom, hogy az adatkezelési 

tájékoztatót megismertem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Kijelentem, hogy az adataimat szabad akaratomból bocsátottam rendelkezésre, tudomásul 

veszem, hogy a pályázatban történő részvétel önkéntes. Tudomásul veszem, hogy az 

eredményhirdetés nyilvános, az ott szereplő személyes adatokat bárki megismerheti. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy jelen nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom. 

 

 
4. ÖTLET ISMERTETÉSE 

Ismertessétek a saját magatok által kitalált és átgondolt ötletet! 
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5. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Magyarországi Drón Koalíció és HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 

„DRÓN ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓK”” ötletpályázattal kapcsolatban 

rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. 

számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli. 

 

Adatkezelő: 

1. Név: Széchenyi István Egyetem (székhely, postacím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.) 

Adatvédelmi tisztviselője: dr. Pőcze Péter László, (+36 30 29 81 401, 

adatvedelem@sze.hu) 

2. Név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (székhely, postacím:1111 

Budapest, Műegyetem rkp. 3., Adatvédelmi tisztviselője: Dr. Frank Ágnes (+36 30 

54 77 627, frank.agnes@bme.hu) 

3. Név: Magyarországi Drón Koalíció (KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit 

Kft., székhely, postacím: 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5., valamint a Digitális 

Jólét Nonprofit Kft., székhely, postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér) 

Adatvédelmi tisztviselője: dr. Bárány Barbara, (+36 70 615 9919, 

adatvedelem@kti.hu). 

4. Név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. (székhely: 1185 Budapest, 

Igló u. 33-35.) 

Adatvédelmi tisztviselője: Dr. Fazekas Anikó (+3630 851 2515, 

dpo@hungarocontrol.hu). 
Továbbiakban együttesen „Adatkezelők”. 

 

Az érintettek és a kezelt adatok köre: pályázó neve, Neptun kódja, születési helye, 

születési ideje, anyja neve, állandó lakcím, levelezési cím, diákigazolvány száma, hallgatói 

jogviszony kezdete, kar, tanszék, szak, telefonszáma, e-mail címe, aláírása 

 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) 

 

Az adatkezelés ideje: a pályázat lebonyolítási ideje alatt az eredményhirdetés, illetve a 
pénzügyi lezárás ideje, de legfeljebb egy év. 

 

Az adatkezelés célja: az Az adatokat az Adatkezelők „A DRÓN ÖKOSZISZTÉMA 

KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI” ötletpályázat résztvevői regisztrációja, a pályázat 

lebonyolítása, dokumentálása, kiértékelése és eredményhirdetése érdekében kezeli. Az 

adatokat az Adatkezelők pályázat lebonyolítási ideje alatt az eredményhirdetésig, illetve a 

pénzügyi lezárásig, de legfeljebb egy évig kezeli. 

 
Adatbiztonsági intézkedések: 

Adatkezelők az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein 

tárolják, a tároláshoz nem vesznek igénybe más cég szolgáltatását. Adatkezelők megfelelő 
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intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy a személyes adatokat védjék – többek között – 

a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok: 

 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: 

Az érintett az  „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő: 
• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• kezeli-e még a személyes adatait, 

• kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy 

kinek továbbította a személyes adatait. 

 

Ezen felül kérheti az Adatkezelők által tárolt személyes adatainak másolatát. Adatkezelők 

az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre 

megküldött válaszlevelében teljesítik. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg 

Adatkezelők részére, akkor az Adatkezelők válaszlevele is – lehetőség szerint – 

elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, 

jelezze ezt a kérelemben! 

 

Helyesbítéshez való jog: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti, hogy az Adatkezelők módosítsák vagy pontosítsák valamely személyes adatát (pl.: 

nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton 

küldi meg az Adatkezelőkhöz, akkor az Adatkezelők válaszlevele is – lehetőség szerint – 

elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, 

jelezze ezt a kérelemben! 

Adatkezelők a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesítik 
és erről a kérelmet benyújtót az általuk megadott elérhetőségre küldött levélben értesítik. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti a személyes adatinak törlését. 

A törlési kérelmet az Adatkezelők abban az esetben utasítják el, ha jogszabály a személyes 

adatok további tárolására kötelezi. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen 

kötelezettség, akkor Adatkezelők a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 

napon belül teljesítik, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére 

küldött válaszlevélben értesítik. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Adatkezelők 

részére, akkor az Adatkezelők válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton 

érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a 

kérelemben! 



9 

 

 

 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban 

kérheti Adatkezelőktől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén Adatkezelők csak 

tárolhatják a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást 

kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet. 

 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha: 

• úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

• úgy gondolja, hogy az Adatkezelők adatait jogellenesen kezelték, de az adat 

törlését nem szeretné, 

• igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már 

az Adatkezelőknek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Adatkezelők a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesítik 

és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha 

a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelők részére, akkor az Adatkezelők 

válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton 

kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. 
 

A hozzájárulás visszavonásának joga: 

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az 

adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A 

hozzájárulás visszavonása esetén Adatkezelők visszavonás előtti adatkezelése továbbra is 

jogszerű marad. 

Adatkezelők a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan 

késedelem nélkül törlik és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre 

küldött levélben értesítik. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelők 

részére, akkor az Adatkezelők válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton 

érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában! 

 

Jogorvoslati lehetőség: 

 

Amennyiben az Adatkezelők nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen 

kezelik az Ön személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az 

Adatkezelők nem vagy nem megfelelő módon tettek eleget, több jogorvoslati lehetőséget 

is igénybe vehet. 

• Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelők tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, 

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: 

- Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

- Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

- Telefon: +36-1-391-1400 

- Fax: +36-1-391-1410 

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

- Honlap: http://www.naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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- Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html 

 

• Bírósági jogérvényesítés: 

 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az 

Adatkezelők tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. 

szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható 

(a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 

A Tájékoztató módosításának lehetősége: 

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés 

nélkül módosítsák. Bármely Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor 

hatályos Tájékoztatót. 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak: 

- adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

meghatározza; 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

- adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 
- adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

- érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 

szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható; 
- személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ. 

 

A vonatkozó jogszabályok: 

 

A jelen tájékoztató kialakítása során az Adatkezelők figyelembe vették a vonatkozó hatályos 

jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
http://birosag.hu/torvenyszekek)
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helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

(GDPR); 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); 
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 

- a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp). 


