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ELŐTERJESZTÉS 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Küldöttgyűlése részére 

a MISZK informatikai rendszerének adatbiztonsági kérdéseiről 

Indítványozó: Máté István Zsolt küldött 

Az előterjesztés tárgya: MISZK informatikai rendszerének adatbiztonsági kérdései 

Elfogadáshoz szükséges 
szavazati arány: 

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 71. 
§ (8) bekezdése alapján a jelenlévő küldöttek többségének 
támogató szavazata szükséges. 

Az előterjesztés célja, 
indokai: 

Részletes indokolás a határozati javaslatot követően 

Az előterjesztés 
státusza: 

Napirend-kiegészítési javaslat (a küldöttgyűlés dönt a 
napirendre vételről)  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

1. A küldöttgyűlés határozzon arról, hogy a MISZK statisztikai adatszolgáltatást kezelő 

informatikai rendszere rendelkezzen azzal a funkcionalitással, mely lehetővé teszi a 

szakértők számára, hogy saját felhasználói nevükkel és jelszavukkal belépve tételesen 

áttekinthessék (közérthető formában) azt, hogy mely informatikai folyamat, vagy mely 

személy milyen célból, a szakértő melyik személyes adatához fért hozzá.  A határozat 

végrehajtásának ellenőrzése céljából az elnökség bízzon meg egy maximum három fős 

csoportot a funkció implementálásának felügyelete céljából. A csoport munkájáról 

írásban beszámol az elnökségnek, a beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el. 

2. A küldöttgyűlés felhatalmazza az elnökséget hogy az informatikai rendszer 

adatbiztonságát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által elvégzett 

Adatvédelmi Audittal ellenőriztesse és hitelesíttesse. Az adatvédelmi auditnak 

legkésőbb 2017 év decemberében meg kell valósulnia. A küldöttgyűlés megbízza a 

főtitkárt az Adatvédelmi Audit és az arra történő felkészülés pénzügyi forrásainak 

biztosításával. 
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INDOKOLÁS 

1. A MISZK informatikai rendszerében a szakértők személyes adatai és azok között több 

érzékeny adat is megtalálható, melyek az adatszolgáltatás keretei között kerülnek, kerültek a 

Kamarához. Ezen adatok jogszerű kezelése és annak ellenőrizhetősége érdekében szükséges a 

határozati javaslatban szereplő cél kijelölése és megvalósítása. 

2. A MISZK informatikai rendszerének és adatbiztonsági szabályzatainak meg kell felelniük a 

2018.05.25-én hatályba lépő Eu adatvédelmi rendeletnek (GDPR - az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 rendelete). A felkészülés és a feltételek teljesítése érdekében az 

adatbiztonság fizikai, logikai és adminisztratív aspektusait audittal ellenőrizni és a 

megfelelőségét igazolni szükséges. 

Tisztelettel: 

Máté István Zsolt 

elnök 

Informatikai és Hírközlési Szakmai Tagozat 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 

 

informatikus mérnök 

okl. kommunikáció és médiaszakértő 

igazságügyi informatikai szakértő (IRM 007760) 

országos informatikai szakmai szakértő (IHM 100104-5) 

informatikai infrastruktúra szakértő (NJSZT 2770/08/13) 

informatikai beruházás beszerzés szakértő (NJSZT 2694/02/13) 

 


