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HELYBEN

	Bizottságiajánlás általános vitához

Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságána k

ajánlás a

a J/8959 . számon előterjesztett, Az adatvédelmi biztos beszámolója (2008.) című
beszámolóhoz

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyű lés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2009 . szeptember 15 -
ei ülésén a beszámolót els ő helyen kijelölt bizottságként megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . §
(2) bekezdése alapján az alábbi általános vitát el őkészítő ajánlást nyújtja be:

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

A beszámoló világos tagolásban, a korábbi éviekhez hasonlóan kiváló szerkezetben é s
terjedelmes mellékletekkel illusztrálva, kimagasló színvonalon számol be az adatvédelmi bizto s
hivatalának 2008 . évi tevékenységéről, a lefolytatott vizsgálatokról, az adatvédelmi biztos
jogszabály-véleményezési tevékenységér ől és a Hivatal nemzetközi és hazai kapcsolatairól .

A tavalyi évhez hasonlóan az adatvédelmi biztos ismét egy kötetben teszi meg
beszámolóját . A technika fejlődésével és az elektronikus információszabadság szellemében
azonban az adatvédelem iránt érdekl ődő szakemberek és „laikusok” nagyszámú állásfoglalás t
megtalálhatnak az adatvédelmi biztos honlapján . Az írásos beszámoló szerkezete nagyjából
megegyezik a korábbi évekével, két terjedelmes rész foglalkozik a személyes és a közérdekű
adatok védelmével .

A bizottság külön figyelmébe ajánlja az Országgy űlésnek a II/C ., az adatvédelmi bizto s
jogalkotással kapcsolatos tevékenysége című fejezeteket, és az abban foglalt ajánlásokat .

Szóbeli kiegészítését az adatvédelmi biztos a Beszámoló Bevezet őjéhez hasonlóan azzal
kezdte, hogy a 2008-as év az átmenet éve volt az Adatvédelmi Biztos Irodájában, mivel a
megválasztásáig, 2008 . szeptember 29-éig az állampolgári jogok országgyűlési biztosa járt el az
adatvédelmi biztos jogkörében . Ezt követően az adatvédelmi biztos a korszer ű , az információ s
táradalom körülményeihez igazodó adatvédelmi biztosi működés megteremtésére irányuló három
célkitűzését emelte ki : az előzetes ellenőrzés intézményének erősítése, az adatkezelések jogi
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értékelése mellett azok technológiájának vizsgálatára is alkalmas kompetencia kiépítése, a
kezdeményező jogvédelem felé való elmozdulás és a személyes adatok védelmével és a
közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos ügyek elkülönített kezelésének megszüntetése .

Elmondta, hogy 2008-ban a 2115 ügyirat közül 958 volt a panasz, és azt követ ően
részletezte az adatvédelemmel kapcsolatos panaszügyek bels ő megoszlását .

Az adatvédelmi biztos ismertette továbbá a 2008 . évi kiemelkedő vizsgálati területeket és
témákat. Részletesen beszélt a kép- és hangfelvételek, mint szektorális adatkezelések körében a
térfigyelő berendezések, kamerák alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatairól és állásfoglalásairól .

Szóbeli beszámolójában részletesen kitért az ún. minősített adatok kezelésével kapcsolato s
egyes vizsgálataira is (a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos információgy űjtése, a „lehallgatás i
ügy”, csoportos információgyűjtés, stb . )

Ismertette a különböző valóság show-kkal kapcsolatos álláspontját és az Európai Uni ó
biztosaival közösen indított vizsgálatokat . Felhívta a figyelmet azokra az ügyekre, amelyek a z
adatvédelem és az információszabadság konfliktusa kapcsán keletkeztek.

A bizottsági vitában számos észrevétel és kérdés hangzott el a bizottsági tagok részér ő l ,
részben az általa elmondottakhoz, részben az írásbeli beszámolóhoz .

Több kérdés hangzott el a kamerázással kapcsolatban a korábbi évekhez hasonlóan . (A
rendőrségi térfigyelők használata, lehet-e kamerázni a közlekedési járműveken, vagy
egészségügyi intézményekben) .

Az egészségügyi adatkezelésre vonatkozóan kérdésként hangzott el, hogy figyelemme l
kísérte-e az adatvédelmi biztos a megszüntetett egészségügyi intézményekben, különös tekintette l
az OPNI-ban tárolt, rendkívül érzékeny, egészségügyi adatokat tartalmazó dokumentáció sorsát ,
illetve azt, hogy a kormány mit tett annak érdekében, hogy a szenzitív adatok ne kerüljene k
illetéktelenek kezébe .

Sok szó esett a vitában idén is a direkt marketing szektorral kapcsolatos adatkezelésr ő l és
panaszokról, és a munkáltatói adatkezelésr ő l . Ez utóbbival kapcsolatban kérdés hangzott el a
személyi jövedelemadó bevallás munkáltatói elkészítésével kapcsolatos adatkezelésr e
vonatkozóan .

Az adatvédelmi biztos a feltett kérdésekre „bizottság centrikus” kielégít ő válaszokat adott .

Az adatvédelmi biztosi beszámolót tárgyaló más bizottságok ajánlásai is arról
tanúskodnak, hogy mindegyik kijelölt bizottsághoz tudott szólni speciális szakterületeikr e
vonatkozóan . A beszámolót eddig tárgyaló valamennyi bizottság egyhangúlag támogatta a
beszámoló plenáris ülés által való elfogadását .

A bizottság fontosnak tartja az adatvédelmi biztos jogalkotással kapcsolato s
tevékenységét, és azt hogy ajánlásai elfogadásra kerüljenek .

A bizottság a beszámolót – országgyűlési határozatával is - egyhangúlag ajánlja a z
Országgyűlésnek elfogadásra (17 i) .

A bizottság előadója az általános vitában : Pettkó András (független )

Budapest, 2009 . szeptember 15 .
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