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A magánélet védelméről szóló törvényjavaslat
(T/706. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. §
( 1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során- a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján-megtárgyalta ajelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az általa megfogalmazott módosítási
javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2018. július 10. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük.)

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/706/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

(1) A magánélet tiszteletben tartásához való jog része, különösen a névviseléshez való jog, a
személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és ajó hírnév védelme.,_
kivéve ami a közéleti szereplőnek a közügyek szabad vitatásának körén belül esik.

T/706/3/1-3 sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/706/3/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az otthon tiszteletben tartásához való jog sérelmét jelenti különösen mások otthonába való
jogosulatlan behatolás, vagy egyéb súlyosan sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan
beavatkozás.

T/706/3/1-3 sz.

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 4.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Módosítópont: T/706/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Ptk. 2:44. §
Módosítás jellege: módosítás
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16. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi jogának védelme]

(1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi
jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül
korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának ~
szükségtelen mértékű sérelmével.

(2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy
magatartással szemben az (1) bekezdés szerinti tűrési kötelezettség nem terheli [nem közéleti
szereplővel azonos védelem illeti meg]."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)
Módosítópont: T/706/3/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Ptk. 2:44. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,2:44. § [Közéleti szereplő személyiségi jogának védelme]

(1) A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi
jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül
korlátozhatja[; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának
sérelmével]."

T/706/3/1-3 sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 1., 2. és 4.

Megjegyzés: A módosító indítvány jogtechnikai szempontból pontosításra került.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

3


