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

bizottságána k

ajánlás a

a T/9303 . számon előterjesztett, A bűnügyi nyilvántartási rendszerrő l, az Európai
Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítélete k

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy űlés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
április 21-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát el őkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz fűzött
szóbeli indokolását. Az Elő terjesztő képviselője kihangsúlyozta, hogy a törvényjavaslat a
144/2008 .(XI .26.) AB határozatnak megfelel ően új elvi és szakmai alapokra építi fel a
bűnügyi személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások rendszerét, figyelemmel ezen
adatok különleges védelmének indokoltságára.

Az Előterjesztő képviselője utalt a fényképek (illetve az azokról készül t
arcképmások) személyazonosító adatokhoz kapcsolódó differenciált szabályozására is .

Szóbeli beszámolójában az IRM szakállamtitkára utalt arra, hogy az adatvédelm i
biztos kifogásainak egy részét beépítették a törvényjavaslatba .

A bizottsági tagok részéről több kérdés fogalmazódott meg az El ő terjesztőhöz .
Kérdésként hangzott el, hogy mi a véleménye az El ő terjesztőnek az újabb adatvédelmi
biztosi állásponttal kapcsolatban, melyben az adatvédelmi biztos több korábbi állítását ,
illetve kifogását fenntartja.



Rákérdeztek a képviselők arra is, hogy mi az oka annak, hogy a benyújtot t
törvényjavaslat a mentesített személyeket miért egy adatbázisban kezeli, és miért nem
biztosítanak számukra elkülönített, technikailag is különálló nyilvántartást .

Az ellenzéki képviselők rákérdeztek arra továbbá, hogy milyen szempontok mentén
határozta meg az Elő terjesztő, hogy mely bűncselekmény típusoknál kell ujj- é s
tenyérlenyomatot venni .

A bizottsági vitában részletesen megvitatásra került az adatvédelmi biztosnak a
bizottsághoz írásban is megküldött véleménye .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (9 i, 7 n, 0 t) .

A bizottság nem kíván el őadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2009 . április 21 .

Balc Zoltán
a bizottság elnöke
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