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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a J/14721 . számon előterjesztett, Az adatvédelmi biztos beszámolója (2004) című
beszámolóhoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 . május 10-ei,
ülésén a beszámolót első helyen kijelölt bizottságként megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . §
(2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A beszámoló megfelel az Alkotmány 32/B . § (6) bekezdésében és az Országgyűlési
biztosokról szóló 1993 . LIX. törvény 27 . § (1) bekezdésében meghatározott
kötelezettségeknek.

A beszámoló világos tagolásban, a korábbi éviekhez hasonlóan kiváló szerkezetben és
terjedelmes mellékletekkel illusztrálva, kimagasló színvonalon számol be az adatvédelmi
biztos hivatalának 2004 . évi tevékenységéről, a lefolytatott vizsgálatokról, az adatvédelmi
biztos jogszabály-véleményezési tevékenységéről és a Hivatal kapcsolatairól .

A tavalyi évhez hasonlóan az adatvédelmi biztos ismét két kötetben, mintegy 633
oldalban teszi meg beszámolóját. A II . kötetben szereplő ajánlások, közlemények,
tájékoztatók és állásfoglalások különösen fontosak és hangsúlyosak . Ezt követik az igen
olvasmányos és tanulságos, a személyes adatok védelmével, a közérdekű adatok
nyilvánosságával, valamint az információs jogok ütközéseivel kapcsolatos jogesetek mintegy
szöveggyűjteményként. Különösen figyelemre méltó a 4. pont a mellékletben, amely az
adatvédelmi biztos nagy érdeklődést kiváltó ügyeit tartalmazza (p1 . hálapénz ügy, ún.
skinhead-per, a politikai tanácsadók, főtanácsadók személyére vonatkozó egyes adatok
nyilvánossága, közszereplők információs önrendelkezési joga, stb .). A két kötet mind a
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hozzáértő, mind a "laikus" olvasó számára rendkívül informatív, intellektuális, naprakész és
átfogó ismeretanyagot nyújt . Hasonlóan az állampolgári jogok országgyűlési biztosának
„kézikönyvéhez", gyors és könnyű eligazodást tesz lehetővé a jogkövető állampolgárokon
kívül a hatóságok számára is .

A beszámoló azt tükrözi, hogy az adatvédelmi biztos intézménye megszilárdult, jól
beépült a magyar jogrendszerbe és közgondolkodásba, valamint, hogy az adatvédelmi és
információs szabadság-törvény 1992-es elfogadása óta az információs szabadságjogok
intézményesültek Magyarországon. El lehet mondani azt, hogy az adatvédelmi biztos
tevékenysége is ,jogfolytonossá" vált .

Az 1. kötet a számszerűsített adatok és statisztikát követően az egyes vizsgálatokat
mutatja be tematikusara . (Személyes adatok, nagy állami (önkormányzati) adatkezelések,
szektorálas adatkezelések, jellemző egyéb ügycsoportok, közérdekű adatok) .

A bizottság külön figyelmébe ajánlja az Országgyűlésnek a C . pontban szereplő
jogszabály-tervezetek véleményezése és jogalkotással kapcsolatos kezdeményezések című
részt.

Külön érdeme a kötetnek, hogy nemzetközi vonatkozású ügyeket is elemez, illetve
nemzetközi kitekintést tesz. E rész részletesen kitér Magyarország uniós csatlakozásának
jelentőségére és annak adatvédelmi szempontból fontos következményeire, illetve részletesen
foglalkozik az Európai Csalásellenes Hivatal Magyarországi Koordinációs Irodája és a 29-es
adatvédelmi munkacsoport tevékenységével és állásfoglalásaival .

Az írásbeli beszámoló és a szóbeli kiegészítések egyaránt arról győzték meg a
bizottság tagjait, hogy az adatvédelmi biztos feladatai 2004. évben tovább növekedtek, hiszen
az adatvédelmi törvény jogharmonizációs szempontú módosításával „kvázi hatósági jogkört"
is kapott, és a kétlépcsős törvénymódosítás második fordulójának eredményeként 2004 . január
1-től, a törvénymódosítás hatálybalépésétől újabb feladatkörökkel is kibővült feladat- és
hatásköre (pl. előzetes ellenőrzés) .

Szóbeli kiegészítésében az adatvédelmi biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak
hogy egy új szakaszt nyitott meg a törvénymódosítás az adatvédelmi biztos és hivatala
működésében, hanem, hogy 2004-ben új kihívásokkal és törekvésekkel is szembe kellett
nézniük, mint pl . a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni küzdelem, Hágai Program,
számítástechnika és telekommunikációs fejlődés, stb .

Az ügyforgalmi statisztika 2004 . évi alakulását illetően az általános országgyűlési
biztoshoz hasonlóan az adatvédelmi biztos is arról számolt be, hogy a beadványok száma
jelentősen megnőtt, a tavalyi évhez viszonyítva mintegy 25 %-kal .

2004-ben az iroda által ügyként kezelt és iktatott iratok száma 2015 volt, ezen belül a
jogszabály-véleményezések 352-ről 450-re, a panaszügyek 703-ról 909-re, valamint a
konzultációs ügyek 401-ről 482-re emelkedtek . Összességében az ezer alatt maradó átlagos
éves ügyszám 2004-ben - a 2003 . évi jelentős emelkedést követően - egy újabb lélektani
határt ér el, meghaladta a kétezret. Az adatvédelmi biztos szerint a „robbanásszerű"
növekedést több társadalmi jelenség, esemény és tény egymást felerősítő és egymásra hatást
gyakoroló hatása váltotta ki . 2004-ben megfigyelhető, hogy a már lezárt ügyek között az
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egyértelműen nem jogos panaszok aránya, száma nőtt, a nem eldönthető vagy kérdéses
panaszok aránya viszont csökkent .

Ezt követően az adatvédelmi biztos az írásbeli beszámoló szerkezetének megfelelően
külön részletesen is beszámolt a főbb adatcsoportokról (személyes adatok védelme, közérdekű
adatok nyilvánossága, valamint az információszabadsággal kapcsolatos esetek) .

A vizsgált adatkezelők vonatkozásában az adatvédelmi biztos kiemelte, hogy igen
nagy a magán adatkezelőkkel, magánszemélyekkel, a társasági formában működő
adatkezelőkkel kapcsolatos ügyek száma. 2004-ben nőtt a közérdekű adatok nyilvánosságával
kapcsolatos panaszok és az ún. konzultációs ügyek száma .

Az adatvédelmi biztos egyértelműen sikerként könyveli el az általa megfogalmazott
ajánlásokat, közleményeket és tájékoztatókat . 2004-ben az adatvédelmi biztos 350 interjút
adott, több mint 500 esetben hivatkoztak nyilvánosan is állásfoglalására . Egyértelműen pozitív
sikerként könyvelte el az anonim HIV-szűrésre vonatkozó új szabályozást, és az Egységes
Munkaügyi Nyilvántartás vonatkozásában tett sikeres lépéseit, melyek előkészítése kapcsán
megköszönte a bizottság aktív közreműködését .

Az adatvédelmi biztos ugyanakkor felhívta a bizottság figyelmét a megoldatlan, illetve
folyamatban lévő, illetve parlamenti döntésre váró fontosabb ügyekre is . (Magyar Posta új
logisztikai központjának ügye, az ún . „Anyacsavar" ügy kapcsán szükséges törvénymódosítás
az ombudsman perbeli jogállására vonatkozóan (Pp) ; a jogosulatlan adatkezelés Btk-beli
klauzulája.) Azt is kihangsúlyozta, hogy jelenleg egy őt érintő per van folyamatban, 2004-ben
pedig megtörtént az első büntetőjogi feljelentés is általa a gyáli fiatalkorúak ügyében .

A bizottsági vitában számos konkrét észrevétel és kérdés hangzott el a bizottsági tagok
részéről. Szóba került a politikai pártok adatbázisának, azaz a politikai marketing-rendszer
jelenlegi szabályozása hiányának kérdése .

A bizottság feladat- és hatásköréből adódóan több szempontból is megvitatásra került
a módosítás alatt álló „kisebbségi törvény" . Konkrét kérdés hangzott el a névjegyzékre
vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi biztosnak a kisebbségi biztossal
közös állásfoglalása miért nem szerepel a kötetben .

Több képviselő az információszabadsággal kapcsolatban tett fel kérdést .
Aktualitásként szóba került az érettségi nyilvánossága is . Ezen kívül még sok más aktuális
kérdés is említésre került a vitában (p1. Paksi Atomerőmű Rt., vagy például az önkormányzati
alapjogok és a közfeladatok ellátása, stb .) .

Az adatvédelmi biztos az írásos anyagot tematikusara, „bizottság centrikusan" magas
színvonalon szóban is kiegészítette. A beszámolót eddig tárgyaló bizottságok egyhangúlag
támogatják a beszámoló elfogadását . Más bizottságok ajánlásai is arról tanúskodnak, hogy
mindegyik bizottsághoz tudott szólni speciális szakterületükre vonatkozóan. Az Emberi jogi,
kisebbségi és vallásügyi bizottság különösen fontosnak tartja, hogy a bizottságok az
adatvédelmi biztos törvényhozásra vonatkozó észrevételeit, ajánlásait fontolják meg
törvényelőkészítő tevékenységük során .
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A bizottság a beszámolót egyhangúlag (21i) támogatja és ajánlja az Országgyűlésnek
elfogadásra első helyen kijelölt bizottságként .

A bizottság előadója az általános vitában : Móring József Attila (Fidesz)

Budapest, 2005 . május 11 .

Németh Erika
a bizottság alelnöke
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