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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az információs önrendelkezés i
jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII . törvény módosításáról szóló, T/6319 .

számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

Ország

6 . §

terjesztjük el ő :

1.A törvényjavaslat 2 . §-a egészüljön ki új (2) bekezdéssel :

2 . §

Az Infotv. a következő 45/A. §-sal egészül ki :

„45/A . (1) A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgy ű lés bizottságainak ülésén .

(2) AHatóság központi költségvetési szerv, amely a központi költségvetésben önálló fejezete t

képez . "

2. A törvényjavaslat 6. §-a egészüljön ki új (2) bekezdéssel :

(1) E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követ ő napon hatályát

veszti .

(2) E törvény2 .§-ának az Infotv .45/A. § (2)bekezdését megállapító rendelkezését2013 .január 1 -

jétő l kell alkalmazni .
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottságnak az elmúlt időszak magyarországi jogalkotásával kapcsolatban

nyilvánosságra hozott kifogása szerint a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás

részben azzal függ össze, hogy 2012. január 1-jével létrejött a független adatvédelmi biztos i

intézmény helyébe lépő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, amelynek vezet ője

Péterfalvi Attila lett . Jóri András, a 2008-ban megválasztott, az Alaptörvény hatálybalépéséig

hivatalban lévő adatvédelmi ombudsman hatéves megbízatását az Alaptörvény Átmenet i

Rendelkezései id ő előtt megszüntette. A Bizottság hiányolta az átmeneti rendelkezéseket, amelyeke t

2014-ig, vagyis Jóri András ombudsmani megbízatásának lejártáig kellett volna alkalmazni .

Nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy ezeket az átmeneti szabályokat utólag már nem lehe t

megalkotni . Az MSZP T/5690 . számon javaslatot nyújtott be az Alaptörvény módosítására,

amelyben azt indítványozta, hogy az Országgyűlés Jóri András megbízatását egy új jogintézmény ,

az országgyűlési megbízott létrehozásával állítsa helyre . Ezzel orvosolhatta volna a

kormánytöbbségnek a jogalkotási joggal való visszaélését .

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a

köztársasági elnök nevezi ki . Az Európai Alapjogi Ügynökségnek az adatvédelmi hatóságokról

szóló jelentése a függetlenséget veszélyeztet ő tényezőként értékeli azt, ha az adatvédelmi hatóság

vezetőjét olyan módon nevezik ki, hogy abban az Országgyű lésnek nincs döntési joga vagy nem

biztosítottak a szervezet számára a megfelel ő (független) költségvetési források .

A törvényjavaslatban foglalt kényszeredett és helyenként abszurd megoldások helyett valódi é s

lényegi garanciák szükségesek az Információszabadság Hatóság függetlensége érdekében . Ilyen

lehet például a Hatóság költségvetési függetlensége . Az autonóm államigazgatási szervek közü l

csak a Gazdasági Versenyhivatal önálló fejezet a költségvetésben, az Egyenlő Bánásmód Hatóság a

„KIM” fejezet, az Információszabadság Hatóság és a Közbeszerzési Hatóság az „Országgyűlés”

fejezet része . A valódi függetlenség viszont költségvetési függetlenséget is jelent : vagy olyan

formában, hogy a szerv maga állapíthatja meg a költségvetését, vagy úgy, hogy az törvényben

garantált. A benyújtott törvényjavaslat egyiket sem indítványozza, így a Hatóság m űködése

költségvetési eszközökkel továbbra is befolyásolható marad .
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Az MSZP azt indítványozza, hogy valósuljon meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsá g

Hatóság költségvetési függetlensége, és ezáltal az Európai Bizottság kifogásai legalább részben

nyerjenek orvoslást.

Budapest, 2012 . március 19 .

Dr. Lamperth Mónika
MSZP
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