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Írásbeli választ igényl ő kérdés
Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani

Pintér Sándor belügyminiszter részére

„Mi történik az adatainkkal?” címmel.

Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által vezetett minisztérium a "belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények
módosításáról" szóló ún . "saláta-törvénytervezetben" számos olyan törvénymódosítás t
kezdeményez, ami a polgárok személyi adatainak adattartalmára és adatkezelésére irányul . A
kereskedelemről szóló 2005 . évi CLXIV törvény módosításának minisztériumi tervezet e
szerint a kereskedelmi nyilvántartások a jövőben az alábbi rendelkezésekkel egészülnek ki : a
szálláshely-szolgáltató az igénybevétel kezdetekkor köteles a személyi adatok rögzítésére,
valamint a személyi okmányok másolatára. A nemzetbiztonsági szolgálatok pedig a
szálláshely-szolgáltató által rögzített adatokból adatszolgáltatást kérhetnek, ráadásul az ehhe z
szükséges műszaki rendszert a szálláshely-szolgáltatónak kell kiépítenie a terveze t
értelmében. Tekintettel arra, hogy a tervezet miniszteri indoklása számos problémára nem tér
ki, kérem, hogy az alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni :

1. A jogszabálytervezet elkészültét megel őzően egyeztettek-e az érintett szakmai
szervezetekkel ?

2. A szálláshely-szolgáltatóknak milyen időtartamra szól az adatkezelési kötelezettségük,
lesz-e határidő az adatkezelés vonatkozásában ?

3. Készült-e hatástanulmány illetve vizsgálat, hogy mennyibe kerül a szálláshely -
szolgáltatóknak az erre alkalmas műszaki berendezés kialakítása?

4. Az elmúlt hetek magánadat-kiszivárgásainak botrányai után, joggal merül fel a kérdés ,
hogy alkalmaznak-e titkosítási eszközöket a személyes okmányok fénymásolatát illetően?

országgyűlési képviselő



5. Mi támasztja alá az adatkezelés szükségességét, különös tekintettel arra, hogy a
szálláshely-szolgáltatóknál az okmánymásolatok biztonságos őrzése, így az azokkal való
visszaélések kiküszöbölése nyilvánvalóan nem biztosítható ?

Együttműködését és válaszát ezúton is köszönöm.

Üdvözlettel :

Budapest, 2017 . augusztus 7 .

Tisztelettel,

Dr. Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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