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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T117968 . számon előterjesztett, A köziratokról, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995 . évi LXVI. törvény módosításáról

szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
november 08-ai ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

Az Előterjesztő képviselője szóbeli kiegészítésében megfelelő kontextusba
kívánta helyezni a törvényjavaslatot. Kiemelte az előterjesztés legfontosabb célját,
amely - a szolgáltató közigazgatás elvének megfelelően - az elektronikus ügyintézés
lehetőségének megalapozása, a hatósági ügyintézés szakszerűségének és gyorsaságának
növelése, és az információk megőrzésének biztosítása . Az Előterjesztő képviselője
különösen azt hangsúlyozta ki, hogy első ízben történik kormányzati szintű szabályozás
és felelősségvállalás az iratkezelésre . A jelenleg hatályos, a közokiratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995 . évi LXVIL törvény
ugyanis nem ad felhatalmazást az iratkezelés körébe tartozó egyes tevékenységekkel
kapcsolatos alapelvnek és részletes követelmények rendeleti úton történő
meghatározására, és a közfeladatot ellátó szervek által használható iratkezelési
szoftverek platform-független informatikai követelményeinek szabályozására .
A törvényjavaslatban az Előterjesztő véleménye szerint megjelenik a Nyugat-Európában
ismert „records management".

A bizottsági tagok részéről a bizottság feladat- és hatásköréből adódóan az
információszabadság és az adatvédelem témakörben fogalmazódtak meg kérdések és
gondolatok .

Bizottsági ajánlás



Konkrét kérdésként hangzott el, hogy a törvényjavaslat mennyiben tartalmaz
plusz garanciális elemeket, azaz mennyiben akadályozza meg jobban, hogy ne
történhessen meg visszaélés a személyes adatokkal . E vélemény képviselői részéről
utalás történt az ún . „adatlopási" ügyre. Kérdésként hangzott el, hogy megfelel-e a
törvényjavaslat az adatvédelmi törvény előírásainak, illetve, hogy történt-e egyeztetés az
adatvédelmi biztossal . A bizottság azt a visszajelzést kapta, hogy a közigazgatási
szervek egységes iratkezelésének szabályozásáról szóló Előterjesztést egyeztették az
adatvédelmi biztossal. A bizottságnak nincs pontos információja azonban arról, hogy a
benyújtott, szövegszerinti változatot is ismeri-e az adatvédelmi biztos .

Az Előterjesztő arról tájékoztatta a bizottságot, hogy az információszabadságot,
illetve az adatvédelmet illetően elsősorban a csatlakozó jogszabályokra kell figyelni, és
nem a levéltári törvény módosulására. A benyújtott törvényjavaslat szerint a Kormány
felhatalmazást kap arra, hogy az iratkezelési mintaszabályzatok hatályon kívül
helyezésével egyidejűleg rendeletben szabályozza a közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésésel összefüggő követelményeket .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (8i, On, 4t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában.

Budapest, 2005 . november 08.

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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