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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/18708. számon előterjesztett, A minősített adat védelméről szóló
törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2005 .
december 7-ei ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő Miniszterelnöki Hivatal vezető
miniszter képviseletében jelenlévő Nemzeti Biztonsági Felügyelet képviselőjének a
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását .

Az Előterjesztő képviselője ismertette a törvényjavaslat két alapvető
célkitűzését . Az Előterjesztés elsődleges célja a magasan minősített adatok számának
csökkentése, illetve ezáltal védelmük differenciáltabbá és hatékonyabbá tétele . A
másodlagos cél pedig az, hogy a nemzeti és a jelenleg már érvényes külföldi adatokat
egységesen lehessen kezelni és a nemzeti is elérjen egy bizonyos közelítést ezekhez . A
törvényjavaslat az említett célok érdekében a jelenleg érvényes minősítési eljárást
kívánja tényszerűbbé tenni .

A bizottság meghallgatta az adatvédelmi biztos véleményét is . Az adatvédelmi
biztos jelezte, hogy a törvényjavaslatot több körben véleményezte, és több egyeztetésen
személyesen is részt vett. Üdvözlendőnek tartotta, hogy a hatályos szabályozás
megváltozik, mivel a tárgyközpontú minősítési rendszer ötvözése a korábbi államtitok,
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és szolgálati titokkal eléggé nehezen korrigálható . A törvényjavaslat számos elemét
jónak és támogathatónak tartja . Kiemelte, hogy a törvényjavaslat által megszűnik a
titokkörök kiadására a minősítők joga. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegihez képest
pontosabb és differenciáltabb a tervezett szabályozás . Néhány kérdésben azonban
további pontosításra lesz szükség, és ebben kérte a bizottság segítségét . A
törvényjavaslat kapcsán fontosnak tartotta kihangsúlyozni még, hogy a törvény
kifejezetten tiltja, hogy egy adatot pusztán azért minősítsenek, mert szerepel a titokköri
jegyzékben. Pozitívumként emelte ki, hogy észrevételeiből az Előterjesztők mintegy
huszonkettőt beemeltek a törvényjavaslatba .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára egyhangúlag alkalmasnak
tartotta. (11 i)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2005 . december 07 .
Donáth László

a bizottság alelnöke
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