
 
HTE előadás 

 
 
 

Az adat értéke 
 

Előadó: 
dr. Darabos Zoltán  

COMPU-CONSULT Kft. 
Igazságügyi Szakértői Gazdasági Társaság 

 
 

Az előadás a https://www.youtube.com/c/HTEinfo oldalon követhető és később is megtekinthető 

 
 

2021.10.27. 
COMPU-CONSULT Kft. 

https://www.youtube.com/c/HTEinfo


 

 
COMPU-CONSULT Kft. 

Mi az adat? 

Ez a kép adat? 
A hangfelvétel 

adat? 

A mozifilm 
adat? 

Ami digitális 
az mind adat? 



 

 

2016/679 EU RENDELET - GDPR 
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General Data Protection Regulation 



 

 

2016/679 EU RENDELET - GDPR 
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2 235-ször fordul elő az 

adat szó! 

 

Nincs definíció az adat 

szóra! 



 

 

2016/679 EU RENDELET – GDPR 

Személyes adat 
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Azonosított vagy 

azonosítható természetes 

személyre vonatkozó 

bármely 

információ 



 

 

2016/679 EU RENDELET – GDPR 

Személyes adat példák 
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• a név, 

• a lakcím, 

• az igazolvány / útlevél száma 

• a fizetés 

• a kulturális azonosság 

• az internetprotokoll-cím, 

• orvosi adat 



 

 

2016/679 EU RENDELET – GDPR 

Nem kezelhető személyes adatok 
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Persze mindig vannak kivételek 

• faji, illetve etnikai hovatartozásra vonatkozó adatok, 

• szexuális irányultságra vonatkozó adatok, 

• politikai nézetre vonatkozó adatok, 

• vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó 

adatok, 

• szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok, 

• genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adatok, 

néhány konkrét kivétellel (pl. ha az adatok által érintett 

személy kifejezetten hozzájárult az adatok kezeléséhez, 

vagy ha az adatkezelésre alapvető közérdekből, illetve 

uniós vagy tagállami jogi előírás alapján van szükség), 

• büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó 

személyes adatok, kivéve ha az ilyen jellegű adatok 

kezelését uniós vagy tagállami jogi előírás lehetővé teszi. 



 

 

Adat – Webster szótár 

COMPU-CONSULT Kft. 



 

 

Adat – Webster szótár 
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Adat – Webster szótár 
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Adat – Wikiszótár 
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Adat – Magyar nyelv értelmező szótára 
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ADAT *2+ főnév -ot, -a (gyak. többes számban) (választékos, hivatalos) 

 

• 1. Vminek megmagyarázására, megvilágítására, jellemzésére v. 

kiegészítésére közölt tény, részlet; adalék (1). Hiányos, közelebbi adatok; 

ismeretlen adat(ok) Petőfi eltűnéséről; pontos, részletes, újabb adatok; 

nyelvtörténeti, tájnyelvi adatok; történelmi adat(ok); az adatok → 

világánál; nincs rá adat(om); adatot adatra halmoz; adatokat → gyűjt, 

keres vmihez, vmire v. vki ellen; adatokat bocsát vkinek a 

rendelkezésére. □ Legyen szabad egy botránkoztató tényt idéznünk 

adatul a nemzeti önismerethez. (Kossuth Lajos) Bevégzem 

visszaemlékezéseimet egy kevesek előtt ismert adattal. (Jókai Mór) 



 

 

Adat – Magyar nyelv értelmező szótára 
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 2. Vmely dologra v. tárgykörre vonatk., ismert, írásban nyilvántartott 

tény. Be- v. feljegyzett, ellenőrzött, közzétett, megbízható, nyilvántartott 

adatok; gyártási, könyvelési, műszaki, népmozgalmi, statisztikai, szótári 

adat(ok); az eddig beérkezett adatok szerint; az ide vágó v. vonatkozó 

adatok azt mutatják, hogy adatok bőven állnak rendelkezésünkre. □ Semmi 

évszám, krónikás adat Engem le nem győz. (Arany János) Mint a közzétett 

adatok bizonyítják, a hadjárat Oroszországnak kétszázezer halottjába került. 

(Jókai Mór) A pillanatnyi érdek mindig olyan torzítást végez az adatokon, 

ami kedvez a hipotézisnek. (Móricz Zsigmond) || a. Vkinek vmely 

szempontból tekintett körülményei, viszonyai, ill. az ezzel kapcs. 

tények. Származási, vagyoni adatok; → személyi adatok; bemondja, közli, 

lediktálja személyi adatait; adatokat szolgáltat vmiről, vkiről. Hamis 

adatokat mondott be. Valótlan adatok szolgáltatása miatt megbüntették. □ 

Ott, hol apja mint lelkész élt, talán nemessége bebizonyítására szolgáló 

adatoknak nyomára jöhet. (Eötvös József) 



 

 

Adat – Magyar nyelv értelmező szótára 
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 3. (jogtudomány) Olyan tények ismerete, tudása, amelyek vmely 

következtetéshez, vminek a megoldásához szükségesek, amelyek vmely 

eredmény, döntés, határozat létrejöttét elősegítik; vmely tény mint 

tényszerű bizonyíték. Bizonyító, cáfoló, írásbeli, (súlyosan) terhelő adatok; 

nyomozati adatok v. a nyomozás adatai; a vizsgálat adatai szerint; perdöntő 

adatok birtokában van; adat van rá, hogy adatokat gyűjt vmire, vkiről v. vki 

ellen; adatokat hoz v. sorol fel; adatokkal bizonyít, igazol v. támogat vmit. 

 4. (tudományos) Vmely kísérlet, mérés, vizsgálat eredményeképpen 

megállapított tény, tétel. A műszerekről leolvasott adatok; a feszmérő, a 

hőmérő, a torziós inga adatai. A műszer adatai pontosak. A tudomány 

adatait a gyakorlatnak kell igazolnia. 

 Szóösszetétel(ek): 1. adatgyűjtemény; adatszerű; adatszerző; 2. számadat. 

 adatú. 



 

 

Az adat mindig digitális? 
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• Szeretjük, ha digitális. 

• Öt vagy 6 szám 1 – 90 között, az adat? 

• A személyi igazolvány száma az adat? (lehet jelszó is) 

• Megnevezni, hogy miről beszélünk (már 1 számnál is fontos) 

• Igen vagy nem az adat (1 bit) (lásd házasságkötés), szóban 

hangzik el.  

• Mi itt az adat (a mobilban rögzített mp3 fájl bytejai?)? 

• Sok összefüggő adat – adatbázis (minél több, annál nehezebb 

specifikálni) 

• Minél régebbi, annál nehezebb és drágább kezelni. 

• Nő-e az értéke az idő múlásával vagy éppen csökken? 



 

 

Az iWiW adatainak értékbecslése 
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• Alapítva 2002-ben  

• 640.000 tag 35.000.000 kapcsolat 1Mrd Ft-ért eladták 2006-ban 

• 1.500 Ft / tag 



 

 

Facebook adatainak értékbecslése 
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• Alapítva 2004-ben  

• 2.000.000.000  tag / 2017  



 

 

Facebook éves pénzügyi beszámoló 2018 
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• Facebook éves beszámoló 2018 

• Goodwill 18.301.000.000 USD / 2017 = 5.490.300.000.000 Ft / 2017 

• 2 750 Ft / tag 

Goodwill 



 

 

Facebook  

Az adatokon keresztül hasznosítja a 
felhasználók idejét, reklámok befogadására 

 

+  

 
Felhasználói profilokat képez 
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Az adat áldás vagy átok 
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Érték, ha hasznot generál, átok, ha költséget. 

Hogyan generál 
hasznot? 

Hogyan generál 
költséget? 

pl. a cégnél 
használjuk, nélküle 
létezni sem tudnánk 

 Létrehozni, tárolni, 
tisztítani, költöztetni, 
menedzselni, védeni 

eladjuk Meg lehet-e védeni? 
Olyan, mint ingatlan 
megvédése? Nem. 



 

 

Az adat birtoklása maga a kockázat. 
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Törlik, Meghamisítják, Ellopják.  

Ellopják és nyilvánosságra is hozzák  

Törvénysértést bizonyíthatnak ránk pl. GDPR 

Jaj, van adatom! 



 

 

A kiszabható bírságok a GDPR alapján 
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A GDPR alapján 2018. május 25-től adatkezelési 
hiányosságokkal összefüggésben a maximális 
kiszabható bírság 20.000.000 EUR, vagy a 
vállalkozások esetében az előző pénzügyi év 
teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb  
4%-át kitevő összege azzal, hogy a kettő közül a 
magasabb összeget kell kiszabni. 

7.162.800.000 Ft 



 

 

Védekezzünk  
az adat birtoklási kockázat ellen 
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Kössünk biztosítást! 



 

 

Generali biztosítás – Ha fáj a GDPR 
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• Felelősség biztosítás 



 

 

Generali CYBER biztosítás 
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• Magánszemélynek is 

• Mit kaphatsz: Távsegítség, Visszaélés kezelés, Jogvédelem,  
   Adat helyreállítási fedezet  



 

 

Érték-e a személyes adat? 
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Minél jobban osztom az adataimat,  

annál több értéket hozok létre 

 másoknak 



 

 

Megosztható-e egy orvosi adat vagy 

egy szerződésbe foglalt adat? 
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Mások adataival nem rendelkezem (pl. orvos 

neve, kódja) vagy a szerződésben lehetnek 

üzleti titkok, nevek, telefonszámok, címek. 

Kivéve, ha fel vagyok jogosítva nyilvánosságra 

hozatalra. 

Személyiségi jogok - szakértői feldolgozás után 



 

 

Változhat-e az adat értéke? 
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Érhet sok      -t, de átfordulhat sok      -ba 

Mit ér a (digitális) lottószelvény pénteken és mit 

érhet vasárnap, mit érhet még 90 napig és utána? 



 

 

Mit ér az adat a bíróságon? Büntető 
eljárásban? 
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 Lehallgatás – Digitális lehallgatás 

 Házkutatás – vs. Digitális házkutatás.  

 Nevezze meg ismerőseit - Hely és idő elemzés, 

hitelesítés, kapcsolati háló.  

 Szóbeli tanúvallomások - Képek, hangfelvételek, 

szövegek, számok.  

 Önnél volt-e a mobiltelefon folyamatosan az elmúlt 

időszakban vagy más is használta?  



 

 

Informatikai házkutatás 
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Adat a 

felhőben 

Informatikai házkutatás – mit visznek? 

Számítógépek, telefonok, adathordozók (HDD, pendrive, 

SD, hangrögzítők, mágnesszalagok, iratok) 

 

A felhőt nem tudják elvinni! 



 

 

A felhőben biztonságban vannak az 

adataink? 
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Kieshetnek az adataink például adatszivárgás miatt (lsd. 

Wikileaks). 

 

A felhőt nem tudják elvinni, de a tárhely szolgáltatót, ha 

megtalálják, kérhetik, hogy adja át az adatokat. 



 

 

Hogyan jelenik meg az adat a vállalkozás 
könyveiben?  
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Értékbecslés után – ha a könyvvizsgáló elfogadja. 

Közvetlenül – Sehogy 



 

 

Becsülhető-e az adat értéke? 
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Pénzzé tesszük vagy elcseréljük?  

Becsülhető-e az adat birtoklásának költsége, 

kockázata? 

Eladható-e, dokumentált-e az adat? Hány 

példányban? Hogyan védhető? 

Személyes adatainkkal rendelkezünk-e? 



 

 

Adat értékbecslése 
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 Régiség értékbecslés – szakma 

 Ingatlan értékbecslés – szakma 

 NAV adóhiány értékbecslés – gyakorlat 

 Műszaki értékbecslés – gyakorlat 

 Szoftver értékbecslés – gyakorlat 

 Adat értékbecslés – COMPU-CONSULT  

    metodika és szolgáltatás 



 

 

Adat értéktípusok 
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 (Újra)előállítási költség 

 Adat élettartam költség – eddigi ráfordítások 

 Piaci érték 

 Cégen belüli érték 

 Kár érték (lopás, szivárgás, törlés…) 

visszaállítás, büntetés, hírnévvesztés… 



 

 

Adat közzététel 
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lopás vagy adakozás  

Snowden és Wikileaks  

Snowden film https://www.youtube.com/watch?v=MWpmgdMItcU 

Snowden könyv https://www.libri.hu/konyv/edward_snowden.rendszerhiba.html 

Wiki dokumentumfilm https://www.youtube.com/watch?v=TstUBXdeDeY 

https://www.youtube.com/watch?v=MWpmgdMItcU
https://www.libri.hu/konyv/edward_snowden.rendszerhiba.html
https://www.youtube.com/watch?v=TstUBXdeDeY
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Köszönöm a figyelmet! 


