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Az egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról szóló törvény 
véleményezésre megküldött tervezetéhez a következő észrevételt teszem: 
 

A törvény 4. számú melléklete módosítja az Nftv. 3. számú, a nyilvántartott adatokról és az 
adattovábbításokról szóló mellékletét. A nevezett melléklet a célhoz kötött személyes 
adatkezelés követelményének megfelelően rögzíti, hogy mely adatok mely szerveknek, 
milyen célból továbbíthatók. Ez alól egy kivétel van: a nemzetbiztonsági szolgálatok 
számára történő adattovábbítások esetében nincs utalás az adatok kezelésének céljára, 
hanem mindenütt az csak szerepel, hogy valamennyi adat továbbítható. A célhoz kötött 
adatkezelés alkotmányos követelménye a nemzetbiztonsági szolgálatokra is vonatkozik, 
ezért javasolom a kifogásolt részeket olyan értelemben módosítani, miszerint a 
nemzetbiztonsági szolgálatok az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges 
adatokat igényelhessék. E javaslat a törvény 5. és 6. mellékletében szabályozott, a 
nemzetbiztonsági szolgálatok számára teljesítendő adattovábbításokra is vonatkozik. 
Meglátásom szerint a javasolt módosítás érdemben nem fogja korlátozni a 
nemzetbiztonsági szolgálatok törvényen alapuló adatigényének teljesítését, de megelőzheti 
a szükséges mértéket meghaladó adatigénylési gyakorlat kialakulását. 

 
 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szló 
kormányrendelet tervezet 2. §-a a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös 
feltételei között rendelkezik a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez való hozzájárulásról. A 
kifogástalan életvitel ellenőrzése során adatot gyűjtenek az érintettről, ezért az ellenőrzés csak 
annyiban fogadható el, amennyiben az adatkezelés törvényen alapul. 
 
 



 

  

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet és az Oktatási Hivatalról szóló 
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló kormányrendelet véleményezésre 
megküldött tervezetét a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok nyilvánossága 
szempontjából nem kifogásolom. 
 
 
Budapest, 2015. április „                      ” 
 
 

Üdvözlettel:   
 
 

Dr. Péterfalvi Attila 
elnök 

c. egyetemi tanár 
 


