
Sajtóközlemény 
 
Az Igazságügyi Bizottság elfogadta és egyhangúlag támogatta a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2014-es beszámolóját. 
 
 
Az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága 2015. december 8-án, kedden megtartott ülésén 
megtárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
A beszámoló tárgyalása során minden jelen lévő párt képviselője említette valamilyen 
formában a választási eljárással összefüggő adatvédelmi kérdéseket, így a választói 
névjegyzék nyilvánosságának kérdéskörét (a belföldi és a külföldi választói névjegyzékek 
nyilvánosságának eltérő szabályait) a nemzetiségi névjegyzékbe felvett választók 
nyilvántartását, az ajánlóíveken szereplő adatok kezelésének és ellenőrzésének a kérdését, 
illetve a 2015-ös veszprémi időközi választás során folytatott adatkezeléseket (listázás). 
 
Kérdés hangzott el a NAIH Európai Uniós szerepvállalásáról, a kötelezettségszegési eljárás 
utáni helyzetéről. A hatóság aktívan részt vesz az adatvédelmi munkacsoportban és 
alcsoportjaiban, illetve 2016-ban már második alkalommal Magyarországon rendezik az 
európai adatvédelmi konferenciát. A drónokra vonatkozó szabályozás egyik kiindulópontja 
volt a NAIH ajánlása és a Budapesten megrendezett drón-konferencia. 
 
Az ülésen szóba került a NAIH jogszabály véleményező tevékenysége kapcsán az, hogy 
mennyire fogadja meg a jogalkotó a Hatóság észrevételeit, illetve kritikáit, illetve az is, hogy 
hány adatvédelmet, illetve információszabadságot érintő jogszabálytervezetet nem küldenek 
meg az előterjesztők véleményezésre. Erre a kérdésre Áder János köztársasági elnök is 
felhívta a figyelmet, illetve a hatóság monitoring rendszert működtet és hivatalból 
véleményezi a parlamenthez benyújtott törvénytervezeteket. Az alapjogok lényeges tartalmát 
érintő alapvető kérdésekben midig elfogadják a NAIH álláspontját, már az előzetes 
egyeztetések során. 
 
Képviselői kérdés érkezett a biometrikus adatok sportszervezetek általi kezelésének 
feltételeiről és jogszerűségéről. Szóba került továbbá a Hatóság jogkörének kiszélesítése, az 
Alkotmánybíróságnál az utólagos normakontroll kezdeményezésének jövőbeni 
megteremtése is. 
 
Az információszabadsággal és a transzparens állami működéssel kapcsolatban több 
megjegyzés, illetve kritika is elhangzott. A bizottság tagjai érintették a Paks2 beruházás 
adatainak nyilvánosságát, az átfogó, számlaszintű adatigénylések megítélését, a nemzeti 
vagyon kezelésének, illetve a közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
kezelésében lévő, tevékenységükre, működésükre vonatkozó adatok nyilvánosságát, az 
üzleti titkok korlátozott érvényesülését. A minősített adatok védelmének felügyeletével, az 
úgynevezett titokfelügyeleti tevékenységgel kiemelt feladat és felelősség hárul a Hatóságra 
egyrészt az állampolgári jogérvényesítés behatároltsága, másrészt az egyedi és kizárólagos 
jogkörök tényleges gyakorlása miatt. 
 
A képviselők köszönetet mondtak a Hatóság elnökének és munkatársainak az általuk végzett 
munkáért és az információs jogok melletti további határozott és elkötelezett kiállásra 
ösztönözték a NAIH-ot. 
 
A beszámoló a http://naih.hu/files/NAIH-2014-eves-beszamolo-magyar-MR.pdf internet 
oldalon érhető el. 
 
Budapest, 2015. december 8. 


