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Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság), az Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai 
bizottság), valamint az Önkormányzati bizottsága megvitatta a személyes adatok védelméről és 
a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt módosító T/14709. 
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/14709/24-37. számú 
kapcsolódó 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.  

 
Az Alkotmányügyi bizottság az ajánlás pontjairól a 2005. április 18-i ülésnapján foglal 

állást.  
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I. 
 

1. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/20. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában az Avtv. 19. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 

/Az Avtv. 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/14709/29. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/20. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 6. pontja) - a törvényjavaslat 3. §-ában az Avtv. 19. § 
(5) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 

/Az Avtv. 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. Az ilyen szolgáltatást nyújtó szervek vezető beosztású alkalmazottainak, 
valamint a szolgáltatást nyújtó személyeknek e tevékenységére vonatkozó és e feladatkörével 
összefüggő személyes adatai közérdekből nyilvános adatok.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/37. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Avtv. 19/A. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (1) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatala előtt 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 
megismer[ését]hetőségéről az azt kezelő szerv vezetője [engedélyezheti] dönt.” 

 
Indokolás: Lásd a T/14709/26. sz. kapcsolódó módosító 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

4. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/1., 2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 5. és 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-
ában az Avtv. 19/A. § (1) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (1) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatala előtt 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, kivéve, ha nyomós közérdek 
indokolja a döntés megalapozását szolgáló adat nyilvánosságra hozatalát. Ezen adatok 
megismerését az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.” 

 
Indokolás: Lásd a T/14709/27. sz. kapcsolódó módosító 

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

-  az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Avtv. 19/A. § (1) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (1) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatala előtt 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 az 
azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti, figyelembe véve a szerv 19. § (1) bekezdéséből 
következő kötelezettségeit.” 

 
Indokolás: Lásd a T/14709/30. sz. kapcsolódó módosító 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

6. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Avtv. 19/A. § (1) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (1) A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe 

tartozó döntés meghozatala előtt 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, kivéve, ha a közügyek 
nyilvános tárgyalhatósága, különösen a szerv működésének átláthatósága mint nyomós 
közérdek indokolja a döntés megalapozását szolgáló adat nyilvánosságra hozatalát. Ezen adatok 
megismerését az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti. 

 
Indokolás: Lásd a T/14709/31. sz. kapcsolódó módosító 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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7. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Avtv. 19/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (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: Lásd a T/14709/32. sz. kapcsolódó módosító 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

8. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/1., 2. 
számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 5. és 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-
ában az Avtv. 19/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (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], kivéve, ha az adat megismerhetőségét nyomós közérdek indokolja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/14709/25. sz. kapcsolódó módosító 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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9. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva az Alkotmányügyi bizottság T/14709/22/2. 

számú módosító javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 4. §-ában 
az Avtv. 19/A. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

 
/Az Avtv. a következő új 19/A. §-sal egészül ki:/ 
 
„19/A. § (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], kivéve, ha az adat megismerhetősége a döntés értelmezhetőségéhez mint 
nyomós közérdek érvényesüléséhez szükséges.” 

 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/33. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
 
 
 

10.  Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/14. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában az Avtv. 20. § 
(5) bekezdésének a következő kiegészítését javasolja:  

 
/Az Avtv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) Az adatigénylésnek közérthető formában, és – amennyiben az aránytalan költséggel 

nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az 
adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában 
nem lehet eleget tenni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/24. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
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11. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/17. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat 5. §-ában az Avtv. 20. §-
át új (8) bekezdéssel javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 

 
/Az Avtv. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(8) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/28. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Önkormányzati biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

12. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/15. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában az Avtv. 
21/A.§ (1) bekezdésének kiegészítését javasolja: 
 

/Az Avtv. 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 személyes 
adatait a lehető legrövidebb időn belül törölni kell.” 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/35. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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13. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/15. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 13. pontja) - a törvényjavaslat 6. §-ában az Avtv. 
21/A.§ (3) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 

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

„21/A. § [(3) Törvény az (1) és (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően 
rendelkezhet.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/14709/34. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva saját T/14709/17. számú módosító 
javaslatához (a T/14709/23. sz. ajánlás 21. pontja) - a törvényjavaslat új 11-12. §-okkal 
javasolja kiegészíteni (a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása 
értelemszerűen változik):  

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

 
„Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat, valamint a közérdekű adatok 

nyilvánosságának belső felelőse” 
 

(2) Az Avtv. 31/A. §-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, valamint a 
közérdekű adatok nyilvánosságának belső felelősét kell kinevezni vagy megbízni:” 
 

(3) Az Avtv. 31/A. §-ának (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
 

„A belső adatvédelmi felelős és a közérdekű adatok nyilvánosságának belső felelőse 
feladatkörének ellátására az információs jogok belső felelőseként ugyanaz a személy is 
kinevezhető illetve megbízható.” 
 

12. § Az Avtv. az alábbi új 31/B. §-sal egészül ki: 
 

„31/B. § A közérdekű adatok nyilvánosságának belső felelőse: 
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a) közreműködik a szerv közérdekű adatokkal összefüggő döntéseinek meghozatalában, 
valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

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

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

d) elkészíti a közérdekű adatok nyilvánosságának belső szabályzatát.”
 

Indokolás: Lásd a T/14709/36. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

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

- az Informatikai biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

II. 
 
 Az Önkormányzati bizottság a 2005. április 13-án tartott ülésnapján az alábbi 
állásfoglalásokat hozta a T/14709/23. számú ajánlás pontjainak sorrendjében: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
5.  támogatja egyetért
9.  támogatja egyetért
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. április 14. 
 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési  

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
bizottság elnöke 

 


