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Az Országgyűlés
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

ggvűria OMMI,

Érkezett 2005 APR 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Alkotmány- és igazságügyi bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102 .
§ (1) bekezdése alapján a személyes adatok védelméről és a kőzérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tőrvény (a továbbiakban: Avtv.) módosításáról
szóló T114709 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A bizottság a törvényjavaslat 3 . § úi (1) bekezdésében az Avty. 19. § (3) bekezdés j)
pontjának a következő módosítását javasolja : (a módosító javaslat elfogadása esetén a §
jelenlegi szövege (2) bekezdés jelölésre változik)

„(1) Az Avty. 19. ~ (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

/Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő közérdekű
adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv
állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való
jogot-az adatfajták meghatározásával-törvény/

„f) bírósági vagy közigazgatási hatósági eliárásra tekintettel"

Bizottsági módosító javaslat

/korlátozza.l"
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INDOKOLÁS

Az üzleti titok kivételével az Avty. nem említi a többi titokfajtát, amelyek a közfeladatot
ellátó szerv eljárása során annak kezelésébe kerülve megfelelhetnek a közérdekű adat
fogalmának. Ezen adatok védelme indokolt, ugyanakkor az Avty . jelenleg csak a bírósági
eljárást említi olyan okként, amikor a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
korlátozható. A javasolt szöveg a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvénnyel való összhang megteremtése érdekében a
közigazgatási hatósági eljárásra is kiterjeszti .

2. A bizottság a törvényjavaslat 4 . §-ában az Avty. 19/A. § (1)-(2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„ 4. § Az Avty. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) A 19 . § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
döntés meghozataláraa irányuló eljárás során [előtt] készített vagy rögzített, a döntés
megalapozását szolgáló[, így U16nősen elemzésben, tervezetben, véleményben,
javaslatban, felkészítőben, valamint a szerv belső működésére vonatkozó felmérésben,
ellenőrzési jelentésben vagy más munkaanyagban szereplő] adat a keletkezésétől számított
tíz évig nem nyilvános . Ezen adatok megismerését - a 19. ~ (1) bekezdésében foglaltakat
mérlegelve- az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti .

(2) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény az (1)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor
utasítható el, ha az adat megismerése a szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és
hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné . [E bekezdés nem alkalmazható a szerv vezetőinek felkészítését szolgáló
feljegyzésekre.]""

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat jelenleg csak a döntés meghozatala utáni időszakra tartalmaz
rendelkezést a döntés-előkészítő adat megismerésére nézve, a döntést megelőző szakaszban
továbbra is teljes diszkréciót biztosít a közfeladatot ellátó szervnek abban, hogy a közérdekű
adatot feltárja-e vagy sem. Az ilyen diszkrecionális döntés azonban a döntést megelőző
szakaszban sem felel meg az Alkotmánybíróság 12/2004 . (IV . 7.) AB határozatában
foglaltaknak. Ezért a bizottság javasolja a 19/A . § (1) bekezdésének olyan kiegészítését, amely
a közfeladatot ellátó szerv tájékoztatási kötelezettségére is figyelemmel szabályozná a döntés-
előkészítő adat hozzáférhetővé tételét .

A 19/A. § (2) bekezdésének utolsó mondata szintén ellentétben áll az Alkotmánybíróság
fenti határozatával, így a bizottság annak elhagyását javasolja .
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3. A bizottság a törvényjavaslat 10 . § (1) bekezdésében az Avty. 26. § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja :

„(1) Az Avty. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

,,Q) Az adatvédelmi biztos a feladatai ellátása során az adatkezelőtől minden olyan
kérdésben felvilágosítást kérhet, az összes olyan iratba betekinthet, illetve iratról másolatot
kérhet, adatkezelést megismerhet, amely személyes adatokkal, közérdekű adatokkal vagy
közérdekből nyilvános adatokkal összefügghet .""

INDOKOLÁS

A módosító javaslat az Avty. hatályos szövegével egyező módon minden olyan irat
esetén biztosítja az adatvédelmi biztosnak a vizsgálat lehetőségét, amely személyes adatokkal,
közérdekű adatokkal vagy közérdekből nyilvános adatokkal összefügghet .

Budapest, 2005 . április 4 .

l

Dr. Vastagh Pá1
a bizottság elnöke
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