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Bizottsági ajánlás' általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/12682. számon előterjesztett, A mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és

az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003 . évi LXXIII . törvény
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
november 23-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság az adatvédelmi biztossal történt konzultációt követően kizárólag
adatvédelmi szempontból kért tájékoztatást az Előterjesztő képviselőjétől .

Az adatvédelmi biztos tájékoztatása szerint nem vették figyelembe az
Előterjesztők az előzetesen írásban megküldött észrevételeit . Az adatvédelmi biztos
írásban azt kifogásolta a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefúggő
törvénymódosításokról szóló 2003 . évi LXXIII . törvény módosításáról szóló kormány-
előterjesztés tervezetével kapcsolatban, hogy a törvény hatályos szövege nem azonos
azzal a szövegváltozattal, amelyet előző év augusztusában véleményezésre megkapott,
ezért a hatályos normaszöveg áttekintése után a törvénytervezetet több ponton
módosítani javasolta adatvédelmi szempontból . Megítélése szerint a tervezet nem
mindenben felelt meg az adatvédelmi törvénynek a kötelező személyes adatkezelésre
vonatkozó szabályainak (Avtv. 3 . § (3)) . Pontosítani javasolta továbbá az MVH
vonatkozásában, hogy mit kell adatkezelő jogokon és kötelezettségeken érteni .

Bizottsági ajánlás



Az Előterjesztő képviselője szerint az adatvédelmi biztos megkésve, és csak
általánosságban, koncepcionálís kifogást emelt . Az Előterjesztő álláspontja az, hogy a
törvényjavaslat tartalmazza a kötelező adatvédelmi garanciákat és ígéretet tett, hogy
egyeztetést folytatnak az adatvédelmi biztossal, és újabb, konkrét javaslatát
természetesen igyekeznek megvitatni, majd kormányzati támogatottság esetén egy
esetleges bizottsági módosító javaslattal beépíteni .

A bizottság különösen a törvényjavaslat 2 . §-ának indokolására kérdezett rá,
melyet adatvédelmi szempontból különösen aggályosnak tart .

Javaslat hangzott el az ellenzék oldaláról, hogy a Kormány vonja vissza a
javaslatot, és az adatvédelmi biztossal történt egyeztetést követően új változatot
nyújtson be .

Az Előterjesztő képviselője ezt nem tartotta indokoltnak és az európai uniós
támogatások megszerzésének mielőbbi realizálása, illetve a termelők érdekeire
hivatkozva a törvényjavaslat mielőbbi tárgyalását és elfogadását sürgette .

A bizottság bízik benne, hogy az egyeztetésre sor kerül és szükség esetén
módosító javaslatot kíván benyújtani .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. (14i, 2n, Ot)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2004 . november 23 .
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Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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