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Az Országgyűlés

Alkotmány- és igazságügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottságának

	

bizottságának

Informatikai és távközlési

	

Önkormányzati
bizottságának

	

bizottságának

ajánlása

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvényt módosító T/14709. sz, törvényjavaslat

részletes

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, az Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság), valamint az Önkormányzati
bizottsága megvitatta a személyes adatok védelméró7 és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényt módosító T/14709. számon beterjesztett törvényjavaslatot,
továbbá az ahhoz benyújtott T11470916-22. számú módosító javaslatokat.

Az Európai Ügyek bizottsága a 2005 . április 4-i ülésnapján megállapította, hogy a
bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslat nem érkezett, így azokról nem foglalt állást .
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:l . Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1 . §-ában a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 . évi LXIII. törvény (a
továbbiakban: Avtv.) 2 . § 5. pontjának a következő módosítását javasolja :

/(1) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LMI. törvény (a továbbiakban : Avtv.) 2. § 4. és 5. pontjai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:/

„5 . közérdekből nyilvános adat : a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét [természetes
személy esetében] törvény[, egyéb esetben jogszabály] közérdekből elrendeli;"

Indokolás : Lásd a T/14709/6 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . nem támogatja
- az Informatikai biz . nem támogat] a
- az Önkormányzati biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ j zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat ajelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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2 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. §-át - az Avty. 2 . § 21. pontját
érintően - új (3) bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

„(3)Az Avty . 2 . §-a az alábbi 21 . ponttal egészül ki :

„21 .döntés meglapozását szolgáló adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot
valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy (a
továbbiakban : szerv) feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás
során bármely adathordozón, bármely módon készített vagy rögzített ismeret, mely a döntés
előkészítését szolgálja -az olyan adat kivételével, amelyet a szerv döntése alapión más
szervek, szervezetek vagy személyek széles köre megismerhet, - és amelynek nyilvánosságra
hozatala vagy illetéktelen személy részére történő hozzáférhetővé tétele akadályozná a szerv
feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását ; feltéve, hogy az adat
titokban tartása érdekében a szerv megfelelő intézkedéseket tett.""

Indokolás : Lásd a T/14709/9 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslatot új 2 . §-sal - az Avty. 3 . § (8)
bekezdését érintően - javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további
§-ok számozása értelemszerűen változik) :

„2. $ Az Avty . 3 . $-ónak (8) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki :

„Nem tekinthető ideiglenes cselekvőképtelen állapotúnak a távollévő érintett személy
mindaddig, amíg meg nem kísérelték hozzájárulásának beszerzését . A távollévő érintett
hozzájárulásának beszerzésétől eltekinteni csak abban az esetben lehet, ha a hozzájárulás
beszerzése olyan mértékű késedelemmel járna, ami aránytalanul megnehezítené az adatkezelés
alapjául szolgáló intézkedést ."

Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 22 . számú pontjában foglaltakkal.

Indokolás : Lásd a T/14709/8/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .
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A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr . Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 2. §-ában az Avty . 9. § (2) bekezdés c)
pontjának a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :1

19. § (2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, hal

„c) a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó az adatkezelés vagy
adatfeldolgozás [szabályainak ismertetésével igazolja] szabályait ismerteti az adatvédelmi
biztossal ma d a szabál ok vizs alata ala 'án az adatvédelmi biztos me álla ít'a, hogy a
szabályozás az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során megfelelő szinten biztosítja a
személyes adatok védelmét, az érintettek jogait és azok érvényesítését, különösen, ha az
adatkezelést vagy az adatfeldolgozást az Európai Unió Bizottsága külön törvényben
meghatározott jogi aktusának megfelelően végzi . Az adatvédelmi biztos a megfelelőnek
minősítést ötévente köteles felülvizsgálni . A megfelelőnek minősített államok és szervezetek
listáját bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé kell tenni az adatvédelmi biztos hivatalában
és hivatalos honlapján ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 14 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/1 4709í16 . sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . eKyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 3. § új (1) bekezdésében az Avty .
19 . § (3) bekezdés f) pontjának a következő módosítását javasolja (a módosító javaslat
elfogadása esetén a további bekezdések számozása értelemszerűen változik) :

"(1) Az Avty. 19 . § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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/Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük ho a kezelésükben lévő
közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapión az arra jogosult
szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő
kötelezettség alapión minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való
jogot-az adatfaiták meghatározásával-törvény/

„fl bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel"

/korlátozza ./

Indokolás : Lásd a T/14709/2211 . sz . módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 3. §-iban az Avty. 19. § (5)
bekezdésének a kővetkező módosítását javasolja :

/Az Avty. 19. § (4) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek :/

„(5) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály
vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően
igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy
személyek kezelésében levő, e tevékenységükre vonatkozó[, személyes vagy] közérdekű
adatnak nem minősülő adat."

Indokolás : Lásd a T/14709/20. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 4 . §-óban az Avty. 19/A. § (1) és (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. a következő új 19/A . §-sal egészül ki:l
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„19/A . § (1) A 19 . § (1) bekezdésében meghatározott szerv [feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatala előtt készített vagy rögzített, a] döntésének megalapozását
szolgáló[, így különösen 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 kivéve, ha a közügyek nyilvános tárgyalhatósága, különösen a szerv
működésének átláthatósé - a mint a omós közérdek indokol" a a döntés me ala ozását szol - áló
adat nyilvánosságra hozatalát . [Ezen] Az e bekezdés alapján tíz évig nem nyilvánosnak
minősülő adatok megismerését az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti, figyelembe véve a
szerv 19. & (1) bekezdéséből következő kötelezettségeit .

(2) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (1)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően [akkor] nem
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] megismerhetősége a döntés értelmezéséhez szükséges .

(3) Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására az (1) bekezdésben
meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg ."

Indokolás : Lásd a T/14709112. sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr . Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 4. §-ában az Avty. 19/A. § (1) és (2)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

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

„19/A. § (1) A 19 . § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatal[a előtt ára irányuló eljárás során bármely adathordozón, bármely
módon készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló[, így különösen elemzésben,
tervezetben, véleményben, javaslatban, felkészítőben, valamint a szerv belső működésére
vonatkozó felmérésben, ellenőrzési jelentésben vagy más munkaanyagban szereplő adat]
olyan ismeret, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy illetéktelen személy részére történő
hozzáférhetővé tétele akadályozná a szerv feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól
mentes gyakorlását - feltéve, hogy az adat titokban tartása érdekében a szerv megfelelő
intézkedéseket tett - a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános , kivéve, ha a közügyek
nyilvános tárgyalhatósága, különösen a szerv működésének átláthatósága mint nyomós
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közérdek indokolja a döntés megalapozását szolgáló adat nyilvánosságra hozatalát . [Ezen] Az
e bekezdés alapján tíz évig nem nyilvánosnak minősülő adatok megismerését az azt kezelő
szerv vezetője engedélyezheti , figyelembe véve a szerv 19 . ~ (1) bekezdéséből következő
kötelezettségeit .

(2) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (1)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően [akkor] nem
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] megismerhetősége a döntés értelmezéséhez szükséges .

(3) Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására az (1) bekezdésben
meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg ."

Indokolás: Lásd a T/14709113 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

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

/Az Avty, a következő új 19/A . §-sal egészül ki .- 1

„19/A. § (1) A 19 . § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó döntés meghozatalára [előtt] irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés
megalapozását szolgáló[, így különösen 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 .]"
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Indokolás : Lásd a T/14709/22/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Emberi jogi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Avty. 20 . § (3)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„20 . § (3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak
tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat . Az adatot kezelő szerv kizárólag a
másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően -
[költségtérítést] állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre
közölni kell ."

Indokolás : Lásd a T/14709/10. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

.1 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Avty. 20 . § (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„20. § (5) Az adatigénylésnek lehetőség szerint közérthető formában, és - amennyiben
az aránytalan költséggel nem j ár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon
kell eleget tenni ."

Indokolás : Lásd a T/14709/14. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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12 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 5. §-ában az Avty. 20 . § (8)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :/

„20. § (8) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szervek évente értesítik az
[adatvédelmi biztost] az információs jogok biztosát az elutasított igényekről, valamint az
elutasítások indokairól ."

Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 15 ., 16., 17., 20 ., 23 ., 24 . és 26 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T114709/19/1 . sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 6. §-ában az Avty . 21/A.§ (1) bekezdés
módosítását és a (3) bekezdés elhagyását javasolja :

/Az Avty. a következő új 21/A . §-sal egészül ki :/

„21/A . § (1) A 19 . § (1) bekezdésében meghatározott szervek a közzétett adatok
megismerését személyazonosító adatok közléséhez nem köthetik . Az elektronikusan közzétett
közérdekű adatokhoz történő hozzáférés biztosításához személyes adat csak annyiban
kezelhető, amennyiben az technikailag elengedhetetlenül szükséges . Az igénylő személves
adatait a lehető legrövidebb időn belül törölni kell .

(2) Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító
adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az
esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges . Az igény teljesítését,
illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni
kell .

[(3) Törvény az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően rendelkezhet .]"

Indokolás : Lásd a T/1 470911S . sz. módosító javaslat
indokolását .



A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

14. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 7 . § felvezető szövegének módosítását
és ezzel összefüggésben az Avty. 24. §-ának h) ponttal történő kiegészítését javasolja :

„7 . § Az Avty. 24. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a § a kővetkező új
e)-[g)] h) pontokkal egészül ki, egyben ajelenlegi e) pont ielölése[h) ]i) pontra változik :"

(Az adatvédelmi biztos)

„h) a 9. § (2) bekezdés c) pontig szerinti minősítést és felülvizsgálatot végez;"

1 0

,MegjegyZés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 4 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/14709/11 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15, Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 7 . § felvezető szövegének a módosítását
és az Avty. 24 . § bevezető szövegének a módosítását javasolja :

„7. § Az Avty. 24 . §-ának első fordulata és az a) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép, a § a következő új e)-g) pontokkal egészül ki, egyben a jelenlegi e) pont jelölése h) pontra
változik :

[(Az adatvédelmi biztos)] Az információs jogok biztosa

„a) bejelentés alapján vagy - ha az adott ügyben bírósági eljárás nincs folyamatban -
hivatalból ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok megtartását ;

e) feladatkörében általános jelleggel, valamint meghatározott adatkezelő részére ajánlást
bocsáthat ki ;
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fl véleményezési jogot gyakorol az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan
külön törvényben meghatározottak szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetőleg
egyedi közzétételi listák tekintetében ;

g) külön törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve
képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben ;"

MegjegyZés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 16., 17., 20 ., 23 ., 24 . és 26. számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/14709/19/2 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

ó. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 8. §-ában az Avty. 24/A. §-ának a
következő módosítását javasolja :

/Az Avty. a következő új 24/A . §-sal egészül ki . -1

„24/A . § (1) Az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosának eljárására és
intézkedéseire az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény (a
továbbiakban : Obtv.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni .

(2) Az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosának eljárására az Obty . 16. § (1)
és (2) bekezdését, 17 . § (3) és (4) bekezdését, 18 . § (1), (6) és (8) bekezdését nem kell
alkalmazni."

MegjegyZés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15 ., 17 ., 20 ., 23 ., 24. és 26 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/14709/19/3 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
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- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

X17 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 9. §-ában az Avty. 25. § (3)-(4) és (5)
bekezdésének a következő módosítását javasolja :

/Az Avty. 25. § (3) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyben a
§ a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:/

„(3) Az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa tájékoztathatja a
nyilvánosságot eljárásának megindításáról, a jogellenes adatkezelés (adatfeldolgozás) tényéről,
az adatkezelő (adatfeldolgozó) személyéről és a kezelt adatok köréről, valamint az általa
kezdeményezett intézkedésekről, meghozott határozatokról .

(4) Ha az adatkezelő vagy adatfeldolgozó a személyes adatok jogellenes kezelését
(feldolgozását) nem szünteti meg, az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa
határozatban elrendelheti a jogosulatlanul kezelt adatok zárolását, törlését vagy
megsemmisítését, megtilthatja a jogosulatlan adatkezelést vagy adatfeldolgozást, továbbá
felfüggesztheti az adatok külföldre továbbítását . A határozat ellen közigazgatási úton
jogorvoslatnak nincs helye .

(5) Az adatkezelő, az adatfeldolgozó vagy az adatkezeléssel érintett személy az
[adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa (4) bekezdés szerinti határozatának
felülvizsgálatát - annak kézhezvételét követő 30 napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással
kérheti a bíróságtól, amely a felülvizsgálat során a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a
közigazgatási perekre vonatkozó szabályai szerint jár el . A bíróság jogerős döntéséig a vitatott
adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg, az adatok
kezelését azonban az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa határozatának
kézhezvételekor fel kell függeszteni és az adatokat zárolni kell ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15., 16., 20., 23., 24. és 26 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/14709119/4 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatia
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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. Az Alkotmányügyi bizottság és dr . Gyimesi József képviselő 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 ./

„(1) 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: Lásd a T/14709/7 . és a 22/3. sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- az Önkormányzati biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

. Dr. Pető Iván képviselő 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 :/

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

Indokolás : Lásd a T/14709/18 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

20. Dr. Pető Iván képviselő 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 :/
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„(1) Az [adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa 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 összefügg ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15., 16., 17 ., 23 ., 24 . és 26. számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/14709/19/5 . sz . módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslatot új 11-12. §-okkal javasolja
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen
változik) :

„11 . & (1) Az Avty . 31/A. §-a előtti cím helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat, az információs lopok belső
felelőse"

(2) Az Avty. 31 . §-ának (1) bekezdése első fordulata helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„Az adatkezelő, illetőleg az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv
vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy ezeknek
megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező - belső adatvédelmi felelőst, illetve az
információs jogok belső felelősét kell kinevezni vagy megbízni ;"

(3) Az Avty. 31/A. ~-ának (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés

/A belső adatvédelmi felelős :/

„b) elkészíti -az információs jogok belső felelősét alkalmazó szervek kivételével - a
belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot ;"

12 . ~ Az Avty. az alábbi új318. §-sal egészül ki :



meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában ;

c) ellenőrzi e törvény és a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó más
jogszabályok, valamint a közérdekű adatok kezeléséről szóló belső szabályzatok
rendelkezéseinek megtartását .

d) kivizsgálja a hozzá érkezett, a közérdekű adatok kezelésével kapcsolatos
bejelentéseket ;

e) elkészíti az információs jogok belső szabályzatát .""

Indokolás : Lásd a T/14709/17. sz . módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 12 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Avty. 2 . § 8 . és 9. pontjaiban „a
személyes" szövegrész helyébe az „az" szöveg, 3 . § (8) bekezdésében a „fizikai
cselekvőképtelensége" szövegrész helyébe a [„fizikai okból vagy cselekvőképtelensége"]
,ideiglenes cselekvőképtelen állapota" szöveg, 8 . § (1) bekezdésében „Az adatok" szövegrész
helyébe „A személyes adatok" szöveg, 14. § (1) bekezdésében az „adatot" szövegrész helyébe
a „személyes adatot" szöveg, a 19 . § (2) bekezdésében az „említett" szövegrész helyébe a
„meghatározott", továbbá a „közzé- vagy más módon" szövegrész helyébe az „elektronikusan
vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20 . § rendelkezései szerint"
szöveg, 21 . § (1) bekezdésében a „kérését" szövegrész helyébe az „igényét" szöveg, valamint
„a kérelmező" szövegrész helyébe „az igénylő" szöveg, 21 . § (3) bekezdésében „a megtagadás
közlésétől" szövegrész helyébe „a megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a
20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen elteltétől" szöveg, 25 . § (1)
bekezdésében az „és a közérdekű adatok" szövegrészek helyébe az „ , a közérdekű adatok és a
közérdekből nyilvános adatok" szövegek, 27 . § (1) bekezdésében a „vagy a közérdekű"
szövegrész helyébe az „ , illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános" szöveg,
28. § (1) bekezdésében az „Az" szövegrész helyébe „A személyes adatokat kezelő" szöveg,

15

„31/B . ~ Az információs jogok belső felelőse ;

a) ellátja a belső adatvédelmi felelős feladatait ;

b) közreműködik a szerv közérdekű adatokkal összefüggő döntéseinek
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32/A . § (1) bekezdésében a „nem dolgozhatók fel és" szövegrész helyébe az „a külön törvény
szerinti levéltári kutatás kivételével nem dolgozhatók fel, továbbá" szöveg lép ."

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefúgg az ajánlás 3 . számú pontjában foglaltakkal .

Indokolás: Lásd a T/14709/8/1 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23 . Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 12 . § (3) bekezdésének a következő
kiegészítését j avasolj a :

„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Avty . „adatvédelmi biztos"
szövegrésze helyébe „információs jogok biztosa" szöveg, a 2. § 8. és 9 . pontjaiban „a
személyes" szövegrész helyébe az „az" szöveg, 3 . § (8) bekezdésében a „fizikai
cselekvőképtelensége" szövegrész helyébe a „fizikai okból vagy cselekvőképtelensége"
szöveg, 8. § (1) bekezdésében „Az adatok" szövegrész helyébe „A személyes adatok" szöveg,
14. § (1) bekezdésében az „adatot" szövegrész helyébe a „személyes adatot" szöveg, a 19 . §
(2) bekezdésében az „említett" szövegrész helyébe a „meghatározott", továbbá a „közzé- vagy
más módon" szövegrész helyébe az „elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá
erre irányuló igény esetén a 20 . § rendelkezései szerint" szöveg, 21 . § (1) bekezdésében a
„kérését" szövegrész helyébe az „igényét" szöveg, valamint „a kérelmező" szövegrész helyébe
„az igénylő" szöveg, 21 . § (3) bekezdésében „a megtagadás közlésétől" szövegrész helyébe „a
megtagadás közlésétől, illetve ennek elmaradása esetén a 20 . § (2) bekezdésében
meghatározott határidő eredménytelen elteltétől" szöveg, 25 . § (1) bekezdésében az „és a
közérdekű adatok" szövegrészek helyébe az,, , a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános
adatok" szövegek, 27 . § (1) bekezdésében a „vagy a közérdekű" szövegrész helyébe az „ ,
illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános" szöveg, 28 . § (1) bekezdésében az
„Az" szövegrész helyébe „A személyes adatokat kezelő" szöveg, 32/A . § (1) bekezdésében a
„nem dolgozhatók fel és" szövegrész helyébe az „a külön törvény szerinti levéltári kutatás
kivételével nem dolgozhatók fel, továbbá" szöveg lép ."

Megjegyzés : Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15., 16., 17., 20., 24. és 26 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T114709/19/6 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
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- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

24

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 13 . § (1) bekezdésében a Nemzetközi
Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és
információcseréről szóló 1999 . évi LIV. törvény 11 . § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja :

„13 . § (1) Az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi
Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és
információcseréről szóló 1999 . évi LIV. törvény 11 . § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(3) A Közös Nemzetközi Adatvédelmi Ellenőrző Testületben Magyarországot az
[adatvédelmi biztos] információs jogok biztosa - az adatvédelmi felelőssel együttműködve -
képviseli.""

Megjegyzés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15., 16., 17., 20 ., 23 . és 26 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/14709/19/7. sz. módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (3) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása
értelemszerűen változik) :

„13 . § (3) Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995 . évi LXV. törvény L-
számú mellékletének 13 . pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép :

/ÁLLAMTITOKKÖRI JEGYZÉK

ÁLTALÁNOS ADATFAJTÁK/

„13 . A Kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület működésével összefüggő_,
szolgálati titoknak vagy döntés megalapozását szolgáló adatnak nem minősülő adat, beleértve
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az e testületek üléseiről készült összefoglaló, emlékeztető, jegyzőkönyv vagy hangfelvétel
szolgálati titoknak vagy döntés megalapozását szolgáló adatnak nem minősülő részét .

Az államtitokká minősítés leghosszabb érvényességi ideie : 50év.""

Az Alkotmányügyi bizottság - mint első helyen kijelölt bizottság - döntése szerint a
módosító javaslat a Házszabály 94 . § (3) bekezdésére tekintettel nem házszabályszerű .

Indokolás: Lásd a T/14709/21 . sz. módosító javaslat
indokolását .

. Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 13. §-át új (6) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni :

„13. ~ (6) Ahol jogszabály adatvédelmi biztost említ, ott a továbbiakban információs
jogok biztosát kell érteni ."

MegjegyZés: Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 12 ., 15 ., 16 ., 17 ., 20., 23. és 24 . számú
pontjában foglaltakkal .

Indokolás : Lásd a T/14709/19/8 . sz. módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz . egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Ósszeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2005 . április 7 .

Dr. Vastagh Pál s.k.,

	

Szászfalvi László s .k.,
az Alkotmány- és igazságügyi

	

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke

Rogán Antal s.k.,

	

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Informatikai és távközlési

	

az Önkormányzati
bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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