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Napirendi javaslat

1. Tájékoztató a Magyar Nemzet című napilapban megjelent, a Magyar Szocialista

Párt Demokratikus Koalíció Platform tagjai adatairól szóló újságcikkel

összefüggésben

2. A belügyminiszter által benyújtott, közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés

iránti kérelem megtárgyalása (0755/2011.) (Zárt ülés!)

3. Döntés panaszügyben (Nbb/29/2011.) (Zárt ülés!)

4. Tájékoztató az Információs Hivatal 2010. évi tevékenységéről (Zárt ülés!)

5. Az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/2418. szám)

(Általános vita)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Dr. Vadai Ágnes (MSZP), a bizottság elnöke

Gulyás Gergely (Fidesz), a bizottság alelnöke
Lezsák Sándor (Fidesz)
Németh Szilárd István (Fidesz)
Dr. Tóth József (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP)
Mirkóczki Ádám (Jobbik)
Móring József Attila (KDNP)
Mile Lajos (LMP)

Helyettesítési megbízást adott
Csenger-Zalán Zsolt (Fidesz) Gulyás Gergelynek (Fidesz)
Dr. Kocsis Máté (Fidesz) Lezsák Sándornak (Fidesz)
Meggyes Tamás (Fidesz) dr. Tóth Józsefnek (Fidesz)
Gulyás Gergely (Fidesz) távozása után Móring József Attilának (KDNP)
Lezsák Sándor (Fidesz) távozása után Németh Szilárd Istvánnak (Fidesz)
Dr. Molnár Zsolt (MSZP) távozása után dr. Vadai Ágnesnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről
Dr. Imre Bernadett, a bizottság tanácsadója
Magyar Árpádné, a bizottság munkatársa

Meghívottak részéről

Hozzászóló
Dr. Jóri András adatvédelmi biztos

Megjelentek
Tasnádi László kabinetfőnök (Belügyminisztérium)
Dr. Tóth László helyettes államtitkár (Belügyminisztérium)
Dr. Szabó József, a miniszteri kabinet munkatársa (Belügyminisztérium)
Nagy Linda (Belügyminisztérium)
Balajti László altábornagy, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója
Dr. Halász Tibor főosztályvezető (Alkotmányvédelmi Hivatal)
Gagyi Miklós dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
főigazgatójának általános helyettese
Dr. Rajos Krisztina adatvédelmi szakértő (Adatvédelmi Biztos Hivatala)
Dr. Bíró János főosztályvezető (Adatvédelmi Biztos Hivatala)
Urbán Attila információs referens (Külügyminisztérium)
Fráter Olivér szakértő (Fidesz)
Boér Zoltán szakértő (KDNP)
Dr. Stadler Endre szakértő (LMP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása

DR. VADAI ÁGNES (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó
reggelt kívánok mindenkinek! Tisztelt Képviselőtársaim! Először a jelenléttel kezdenénk:
Csenger-Zalán Zsolt képviselő urat dr. Gulyás Gergely alelnök úr helyettesíti, dr. Kocsis Máté
képviselő urat Lezsák Sándor képviselő úr helyettesíti, Meggyes Tamás képviselő urat dr.
Tóth József képviselő úr helyettesíti. A többiek hellyel-közzel vannak, úgyhogy a
bizottságunk így határozatképes.

Döntés Gulyás Gergely napirendi javaslat módosítására irányuló indítványáról

Képviselőtársaimnak előzetesen megküldtem mai bizottsági ülés meghívóját, és
közben írásban kaptunk egy módosító javaslatot a bizottság alelnökétől, amit valamennyi
képviselőnek megküldött. Ez az új változatban előterjesztett meghívó egy napirenddel egészül
ki: Tájékoztató a Magyar Nemzet című napilapban megjelent, a Magyar Szocialista Párt
Demokratikus Koalíció Platform tagjai adatairól szóló újságcikkel összefüggésben. Az
alelnök úr indítványa arra vonatkozik, hogy ezt a  napirendi pontot ne tárgyaljuk. A
Házszabály értelmében a napirendi kérdésekről, az írásban benyújtott módosító javaslatokról
is vita nélkül határoz a bizottság.

Az első szavazás tehát a bizottság alelnökének írásban benyújtott módosító javaslatára
vonatkozik, amely - még egyszer ismétlem - arra vonatkozik, hogy ezt az 1. napirendi pontot
ne tárgyaljuk. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki Gulyás alelnök úr módosító javaslatával
egyetért. Kérem, a helyettesítések figyelembevételével és kézfelemeléssel szavazzanak!
(Szavazás.) Hat igen. Ki az, aki nem ért egyet ezzel? (Szavazás.) Három nem.

A bizottság a módosító javaslatot elfogadta.

A napirendi javaslat ismertetése, elfogadása

Így a napirendi pontok értelemszerűen számozásban változnak: 1. A belügyminiszter
által benyújtott közbeszerzési törvény hatálya alóli mentesítés iránti kérelem megtárgyalása,
zárt ülésen; 2. Döntés panaszügyben, zárt ülésen; 3. Tájékoztató az Információs Hivatal 2010.
évi tevékenységéről, zárt ülésen; 4. Az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről szóló
beszámoló, nyílt ülésen; 5. Egyebek. Aki ezzel a napirendi előterjesztéssel egyetért, kérem,
kézfelemeléssel szavazzon! (Dr. Molnár Zsolt megérkezik az ülésre. - Szavazás.) Nyolc igen.
Aki ezzel nem ért egyet! (Szavazás.) Kettő nem.

A bizottság a napirendjét így fogadta el.
Most annak érdekében, hogy a zárt ülést biztosítani tudjuk, 5-8 perces szünetet

rendelek el, és kérem, hogy aki nem rendelkezik C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, az a
termet hagyja el.

A meghívottaknak pedig köszönjük szépen, ha ezek a napirendi pontok nem
vonatkoznak rájuk, akkor el tudnak menni.

Köszönöm, akkor most szünet.

(A bizottság 10 óra 14 perctől 12 óra 03 percig zárt ülésen tárgyalt,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)
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Az adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló (J/2418. szám)
(Általános vita)

ELNÖK: Képviselőtársaim! Folytatnánk a bizottsági ülésünket. A 4. napirendi pont az
adatvédelmi biztos 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló, J/2418. számon, az általános
vitára való alkalmasságáról kell hogy döntsön a bizottság.

Tisztelettel köszöntöm a napirendi pontnál dr. Jóri András adatvédelmi biztost, dr.
Rajos Krisztina adatvédelmi szakértőt és dr. Bíró János főosztályvezető urat.

Tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy mindenkinek a birtokában volt ez a
jelentés, áttekinthette ezt a beszámolót, úgyhogy az adatvédelmi biztos úrnak adnám meg a
szót ebben a kérdésben. Parancsoljon!

Dr. Jóri András tájékoztatója

DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony.
Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Üdvözlöm önöket. Ez az első alkalom, hogy az
adatvédelmi biztos a Nemzetbiztonsági bizottság előtt is beszámol éves tevékenységéről,
úgyhogy megköszönöm a lehetőséget, és kizárólag a bizottság kompetenciájába tartozó
ügyekről szeretnék beszélni.

Ezek között az első a minősített adat védelméről szóló törvény és az azzal kapcsolatos
tapasztalatok. A minősített adat védelméről szóló törvény megalkotásának szükségességével
magam is egyetértettem, és munkatársaim révén részt vettem annak előkészítésében. Ennek
ellenére úgy vélem, hogy a 2010-ben hatályba lépett szabályokkal csak részben sikerült
megtalálni az egyensúlyt a közérdekű adatok nyilvánossága és a minősítéshez fűződő
közérdek között. Ezt a következőkkel támasztom alá.

Az első: a törvény alapján a minősítőnek a nyilvánosság korlátozásához fűződő
közérdeket kell szem előtt tartania. A titkossággal szemben a nyilvánossághoz fűződő
közérdek figyelembevételét a titoktörvény nem írja elő, ezért ez nem kérhető számon a
minősítőn.

A második: az indokolatlan minősítés ellen fellépni kívánó állampolgárok jogorvoslati
pozíciói gyengék, mivel a törvény csak az adatvédelmi biztos számára ad lehetőséget az
indokolatlan minősítés elleni fellépésre. Ugyanakkor pozitívum, hogy a titoktörvény a
korábbiaknál részletesebben, pontosabban határozza meg ennek az eljárásnak a szabályait,
korábban ugyanis a törvény nem tette egyértelművé, hogy mi a következménye az
adatvédelmi biztos felszólításának abban az esetben, ha a minősítő ennek nem tesz eleget. Ma
már egyértelmű, hogy ilyenkor a minősítés megszűnik.

Végül harmadikként még egy lényeges probléma: a minősített adatok védelméről
szóló törvény nem írja elő a nyilvánosságot korlátozó döntés indokainak rögzítését, vagyis a
minősítési javaslatban foglaltak nem feltétlenül azonosak a minősítés indokaival. A minősítés
részletes indokolására ténylegesen csak akkor kerül sor, ha az adatvédelmi biztos a
minősítőtől ezt kéri.

A vázolt problémákat 2010 folyamán jeleztem a közigazgatási és igazságügyi
miniszternek, majd mivel a törvénymódosítási kezdeményezést ő elutasította, ezért idén az
Alkotmánybírósághoz fordultam ebben az ügyben.

Ezek után néhány szó az indokolatlan minősítés elleni fellépés gyakorlati
tapasztalatairól. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény kifejezetten
előírja, hogy erről a témáról az adatvédelmi biztosnak beszámolójában számot kell adnia.
2010 folyamán három alkalommal éltem azzal a jogommal, hogy a minősítés megszüntetésére
szólítsam fel a minősítőt, mindhárom esetben országgyűlési képviselőről készült biztonsági
szakvélemény indokolatlan minősítését kifogásoltam. Az eljárás során megállapítottam, hogy
a minősítésre nem volt szükség, mert a szakvéleményben foglaltak nyilvánosságra kerülése
nem sért nemzetbiztonsági érdeket, az adatokból ugyanis nem lehetett következtetni az
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Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági érdekből védendő tevékenységének részleteire,
irányaira. Az eljárás során a nemzetbiztonsági szolgálat a kért adatokat, tájékoztatást,
iratmásolatokat maradéktalanul rendelkezésemre bocsátotta. A felszólításommal szemben a
minősítő nem fordult bírósághoz, ezért az adatok minősítése mindhárom esetben megszűnt,
emiatt egyik ügy sem került a bíróság elé.

Ezek az eljárások arra is felhívják a figyelmet, hogy a minősítés hatályos szabályai
kiegyensúlyozatlanok. A minősítőnek nem volt módja arra, hogy figyelembe vegye az adatok
nyilvánossága mellett szóló nyomós közérdeket, amely ebben az esetben kettő érdek: egyrészt
az érintettek nyomós érdeke ahhoz, hogy a szakvéleményben foglaltakat nyilvánosságra
hozzák, mert csak így oszlathatták el a kockázati tényezők fennállása miatt személyüket
körülvevő gyanút; másrészt pedig az érintettek országgyűlési képviselők voltak, és a
demokratikus testületekbe választott személyek reális közmegítélése - az érintettek
magánérdekén túl - a demokratikus jogállamiság szempontjából is lényeges, az átláthatóság
követelménye a képviseleti szerv és a képviselet esetében fokozott jelentőséggel bír. Ennyit
tehát az indokolatlan minősítés elleni fellépésekről és még néhány minősített adatot érintő
ügyről röviden.

Először a titkos információgyűjtést érintő statisztikákról. 2009-ben ajánlást adtam ki a
nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés
szabályozásáról. Azóta is figyelemmel kísérem ezt a területet, és több éve statisztikai adatokat
kérek a külső engedélyezést végző szervektől, így a Fővárosi Bíróság elnökétől, valamint a
közigazgatási és igazságügyi minisztertől, illetőleg jogelődjeitől.

A 2006-ig visszamenő adatsorok alapján a következő megállapítások tehetők: az
engedélyezési ügyek száma nőtt, ezen belül a miniszteri engedélyezési ügyek száma jobban,
mint a bírósági engedélyezési ügyek száma; az engedélyezési ügyeket nemzetbiztonsági célok
szerint vizsgálva az objektumvédelmi ügyek aránya nőtt; az engedélykérelmek elutasításának
aránya ezrelék nagyságrendű. A miniszteri engedélyezési jogkörbe tartozó ügyek száma az
elmúlt évek alatt annyira megnőtt, hogy kijelenthető, a miniszter egy személyben még akkor
sem lenne képes a szükséges gondossággal és részletességgel áttekinteni az
engedélykérelmeket, ha ezenkívül más feladata nem volna. Ebből az a következtetés adódik,
hogy a nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtés miniszteri külső engedélyezésének
jogintézménye elvesztette a tényleges kontrollszerepét, ezért az erre vonatkozó szabályozás
módosítást igényel.

Az irányadó jegyzékkel kapcsolatos ügy. Ez titokszabályozással függ össze, ezért
szeretnék beszélni erről a 2010-es ügyről. Arra kellett választ találni ebben az esetben, hogy
jogszerűen tagadta-e meg az NBH az alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő

közbeszerzési eljárásokban részt venni jogosult vállalkozások listájának, az úgynevezett
irányadó jegyzéknek a megismerését. A jegyzék adatai nem képeztek minősített adatot,
azonban az NBH a rá vonatkozó törvény alapján korlátozta a jegyzékhez történő hozzáférést.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény 48. §-ának (1) bekezdése szerint a
nemzetbiztonsági szolgálat által kezelt közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmet a
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója nemzetbiztonsági érdekből vagy mások jogainak
védelme érdekében tagadhatja meg. A vizsgálatot meg kellett szüntetni, mert az adatok
megismerése ügyében bírósági eljárás indult, ami az adatvédelmi biztos eljárásnak törvényi
akadálya.

Ugyanakkor a tényállás ráirányította a figyelmet a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvény említett részének kifogásolható voltára; a kifogás kettős. Az első szerint a
nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója határozatlan ideig, tulajdonképpen bármeddig
korlátozhatja az adatokhoz történő hozzáférést. Ezt azt jelenti, hogy akár véglegesen is
elvonhatja a közérdekű adatot a megismerés elől, ami a közérdekű adat megismeréséhez való
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jog alapvető tartalmát érintő korlátozás. Az alkotmány 8. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel az alapjog lényeges tartalmát érintő korlátozás alkotmánysértő.

A második kifogás pedig: a törvény tárgyi oldalról semmilyen korlátot nem határoz
meg az adatok visszatartásával szemben, bármely, a nemzetbiztonsági szolgálat kezelésében
lévő közérdekű adat megismerése kizárható. Ebben az eljárásban még azok az alapvető
jogvédelmi garanciák sem érvényesülnek, amit a minősített adat védelméről szóló törvény
egyébként előír. Nincs szó a nyilvánosság korlátozásának időhatárhoz kötéséről, valamint
kötelező felülvizsgálatról, illetőleg formális döntéshozatalról sem.

Ezek lennének tehát azok a témák, amelyeket hangsúlyosan szerettem volna a tisztelt
bizottság előtt kiemelni, és várom a kérdéseiket.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönjük szépen adatvédelmi biztos úrnak, hogy rávilágított itt azokra a
kérdésekre, amelyek az ő szemszögéből fontosak. Azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a
Nemzetbiztonsági bizottság jellegéből adódóan másfajta szempontokat is figyelembe vesz.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e bárkinek kérdése. (Nem érkezik jelzés.)
Kérdés nincs. Vélemény esetleg? (Nem érkezik jelzés.)

Ha megengedi az adatvédelmi biztos úr. Nem biztos, hogy minden ügyben egyetértek
önnel, hiszen önnek egészen más szempontjai vannak, egyben biztosan: azt gondolom, hogy
az adatvédelmi biztosnak a Nemzetbiztonsági bizottságnál kell járnia évente, ebben én nagyon
biztos vagyok, már csak a nyitott társadalom kérdése kapcsán is, hiszen itt a
Nemzetbiztonsági bizottságban olyan témákat veszünk napirendre, amely témákhoz sok
tekintetben egy átlag állampolgár nem férhet hozzá, a parlamenti kontrollt és így a társadalmi
kontrollt ez a bizottság gyakorolja a maga módján, és próbál ebben az ügyben világosan
eljárni.

Azzal nagyon egyetértek - és ebben nyilván kell hosszú távú segítség -, az
objektumvédelmi kérdések, amelyek szabályozása (Mile Lajos távozik az ülésről.) a
törvényben legalábbis még egy nemzetbiztonsági bizottsági elnök számára sem világosak, az
olyan lehetőségeket nyújt szabályozás nélkül, állampolgárok életébe, adataiba való
belenézésbe, amit tisztázni kell. Nem azt mondom, hogy ez rossz, nagyon helyesnek tartom,
hogy vannak ilyen típusú vizsgálatok, de én abban egyetértek önnel - ha ön is így gondolja -,
hogy ezeknek a kérdéseknek a szabályozását rendezni kell a nemzetbiztonsági törvényben. Ez
számomra nagyon fontos kérdés. Ez az egyik, amiről szerettem volna beszélni.

A másik ügy, amely az ön jelentésének ebben a minősített adatokról szóló részében
van, az a miniszteri engedélyhez kötött külső információszerzés gyakorlata, és itt különösen
egy szervezet van - amit majd meglátogatunk -, amely kapcsán nekem nagyon komoly
aggályaim vannak, a Terrorelhárítási Központ által végzendő, külső engedélyhez kötött,
terrorizmuselhárítási célú titkos információgyűjtésnél ez miniszteri engedélyezési jogkör.
Most azt nem tudom, hogy jó-e vagy rossz a Terrorelhárítási Központnak, de én a
terrorizmusból írtam a doktori disszertációmat, úgyhogy valamennyire értek ehhez a témához,
és egy jogilag nem mindig pontosan körülhatárolt terület a terrorizmus témája, és itt, azt
gondolom, egy olyan szervezet, amelynek már a létrejötte is jogilag számomra aggályos volt,
mert egy kormányhatározattal hozták létre, nem pedig egy törvénnyel, és vonták el egyébként
a Terrorelhárítási Központ előnyére az Alkotmányvédelmi Hivatal törvényben rögzített
feladatait, és az Alkotmányvédelmi Hivatalnak nagyon sok feladata került át a Terrorelhárítási
Központhoz… - én azt nem olvastam ki, de lehet hogy az idő miatt, hogy ön ugyan levélben
kereste meg a belügyminisztert ebben a témában, a beszámoló elkészültéig erre érdemben
nem érkezett válasz. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy azóta érkezett-e a
belügyminisztertől ebben az ügyben bármilyen válasz, merthogy azt gondolom, ez egy
rendkívül fontos dolog.
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Most a nemzetbiztonsági törvény azok között a törvények között van, amelyeket a
kétharmados kormánytöbbség sarkalatos törvény néven kíván átrendezni, azzal együtt, hogy
úgy tudom, hogy a nemzetbiztonsági törvény nagymértékű felülvizsgálatáról jelenleg nincs
szó, a múlt héten a belügyminiszter ezt itt megerősítette. A minősített adat védelméről szóló
törvény módosítása meg egyáltalán nincs napirenden. Az ön által felvetett problémák
megoldását akkor hogyan képzeli el, ha a minősített adat védelméről szóló törvény nem kerül
módosításra, nincs benn a sarkalatos törvények között, az Nbtv. kapcsán pedig csak nagyon
minimális módosítás lesz.

Végül azt szeretném mondani, hogy mi támogatni fogjuk ennek a jelentésnek az
általános vitára való alkalmasságát.

Ön azt mondta, hogy ön először járt a Nemzetbiztonsági bizottság előtt, most, úgy
látom, lehet hogy utoljára is ebben a kifejezetten adatvédelmi biztosi minőségében. Ön, aki
ezzel a témával azért nyilván behatóan hosszan foglalkozott, mit gondol, az adatvédelmi
biztos mint olyan pozíciójának a megszüntetése január 1-jétől - mert ez megszűnik - milyen
mértékben fogja befolyásolni például a minősített adatokkal kapcsolatos állampolgári
információhoz jutást, például a külső engedélyhez kötött titkos információszerzés gyakorlatát,
és általában azt a számomra nagyon fontos alapelvet, hogy azért az állampolgárok adatait
nemcsak a hackerektől kell védeni, hanem a hivatalos állami szervektől is lehetőség szerint,
merthogy az mégiscsak része a személyi integritásnak, annak, hogy az állam van értünk és
nem mi az államért, vagy lehet hogy ez az én rosszul gondolt felfogásom. Szóval ön ezt
hogyan látja?

Öné a szó.

DR. JÓRI ANDRÁS adatvédelmi biztos: Köszönöm szépen a szót. Ha jól értem, egy
megjegyzés és két kérdés. Tehát az objektumvédelem, egyetértünk abban, hogy ez egy fontos
téma, és ezért is fordítunk rá jelentős figyelmet, milyen irányokba tud elmenni, esetleg milyen
olyan irányokba, amelyeket valójában nem legitim módon fed le ez a tevékenység.

A második kérdés a Terrorelhárítási Központ ügye. Itt nem érkezett válasz erre a
felvetésre, azt tudom mondani, ami a beszámolóban szerepel. Kiemeltem itt a miniszteri
engedélyezéssel kapcsolatos aggályaimat, és tény, hogy itt is miniszteri engedélyezéses
szabályozás lépett hatályba, amire természetesen ezek az aggályok kiterjednek. Tehát azt
gondolom, hogy ez nem egy jó megoldás.

Hogyan gondolom ennek megoldását? Mint ahogy már megtettem egy alkalommal az
Alkotmánybírósághoz fordulással, ezért azt gondolom, akinek erre lesz módja, az majd az
Alkotmánybírósághoz fordulhat ezekben az ügyekben.

A harmadik kérdés az adatvédelmi biztos jövője. Itt el kell választani két dolgot,
egyrészt az adatvédelmet, másrészt az információszabadságot, amiről igazából a
titokfelügyelet is szól. Én azt gondolom, az adatvédelem terén elég kemény peremfeltételek
vannak, azt kell hogy mondjam, tehát a jelenlegi intézmény bármilyen hátrányos vagy
erőforrásokat szűkítő vagy függetlenséget sértő, tehát a jelenlegi intézmény függetlenségét
sértő módosítása direkt módon EU-jogot sért. Tehát az adatvédelmi jog területén nem nagyon
lehetséges ezen az intézményen változtatni, EU-jogi keretek miatt, anélkül természetesen,
hogy kötelezettségszegést követne el a magyar állam.

Az információszabadság rész olyasmi ami kevésbé szabályozott, tehát itt nincsenek
kemény korlátok. Én azt mondanám, hogy ebben az ügyben az Alkotmánybíróság korábbi
iránymutatásait kell figyelembe venni, amelyek azért titokügyekben elég alaposak és elég jól
követhetők. Tehát mindenképpen kell egy olyan mechanizmus, ami a minősített adatok
indokolt titkosításának hatékony felügyeletét biztosítja. Ez lehet akár egy bírósági úton
történő felülvizsgálat, lehet egy erre rendelt független szerv, például egy adatvédelmi vagy
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információs biztos útján történő felülvizsgálat. Ha ez nem hatékony, az pedig a magyar
alkotmány szabályaiba ütközik.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársamat, hogy van-e még kérdés,
hozzáfűznivaló. (Senki sem jelentkezik.) Nincs.

Akkor szavazásra bocsátom. Ki az, aki az adatvédelmi biztos 2010. évi
tevékenységéről szóló J/2418. számú beszámolót általános vitára alkalmas találta? (Szavazás.)
A helyettesítések figyelembevételével egyhangú döntést hozott a bizottság.

Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a bizottság az általános vitában előadót nem
állít, de természetesen a bizottsági tagoknak lehetőségük lesz arra, hogy részt vegyenek a
beszámoló vitájában. (Németh Szilárd István távozik az ülésről.)

Az adatvédelmi biztos úrnak és a kollégáinak nagyon szépen köszönjük a türelmüket
és azt, hogy itt voltak velünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozatképességét a bizottság elveszítette, úgyhogy a
bizottsági ülést lezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 31 perc)

Dr. Vadai Ágnes
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők:  Szűcs Dóra és Podmaniczki Ildikó


