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Az Országgy űlé s
Gazdasági és informatikai bizottsága

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és 102 .§-ának (1) bekezdése alapján a gazdasági és
informatikai bizottság „az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról”
szóló T/3505. számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 48 . §-a a következőképpen változik :

„48. §

Az Eht . 155. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközl ő végberendezésén csak az
érintett felhasználó, vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő –
tájékoztatását követő [előzetes] hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárol t
adathoz hozzáférni .”

Indokolás

A törvényjavaslat 48 .§-a a 2009/136/EK irányelvnek való megfelelés érdekében módosítaná
az elektronikus hírközlésről szóló törvényt akképpen, hogy a felhasználó, illetve el őfizető
előzetes hozzájárulása alapján lenne lehetséges elektronikus hírközl ő végberendezésen adato t
tárolni, illetve az ott tárolt adathoz hozzáférni .
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Az Európai Bizottság álláspontja szerint azonban az irányelv el őzetes hozzájárulási
kötelezettséget nem ír elő , összhangban a Bizottság korábbi, 2002/58/EK irányelvet módosít ó
2009/1361EK irányelvével, illetve a tagállamok által alkalmazott joggyakorlattal .

Fenti tárgyban az Európai Bizottság 2009 . május 28-án kelt tájékoztató levelében i s
megerősítette ezt az álláspontját, mely szerint a módosított 2002/58/EK irányelv 5 . cikk (3)
bekezdésének alkalmazása szempontjából az el őfizető illetve felhasználó hozzájárulása nem
kell, hogy előzetes legyen. A Bizottság álláspontja szerint az átláthatóság és hozzájárulá s
kombinációja az, mely az elektronikus hírközlési rendszert kell, hogy jellemezze, és ez ne m
jelent egyet az előzetes hozzájárulással . Ezzel összhangban a hivatkozott irányelv
preambuluma elismeri, hogy a felhasználó a böngész ő vagy egyéb alkalmazás megfelelő
beállításainak használatával is kifejezheti az adatkezeléshez való hozzájárulási szándékát .

Budapest, 2011 . június 29 .

R gán Antal
elnök
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