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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - a magánélet védelméről szóló T/706. számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § 
Módosítás jellege: módosítás

1. §

[Az állam tiszteletben tartja és védi az egyén magánéletét, családi életét, otthonát és a
kapcsolattartását (a továbbiakban együtt: magánélethez való jog).]Mindenkinek joga van
ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását (a továbbiakban együtt:
magánélethez való jog) tiszteletben tartsák.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A közéleti szereplő magán- és családi életét, valamint otthonát [a közügyek szabad
vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben] a közéleti szereplőnek
nem minősülő személlyel azonos védelem illeti meg.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8. §
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(1) A magánélet tiszteletben tartásához való jog [része] célja, különösen a névviseléshez való
jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév
védelme.

(2) A magánélet tiszteletben tartásához való jog megsértését jelentheti [különösen] az egyén
által különösen a magánélettel kapcsolatban megőrizni kívánt személyes adattal, titokkal,
képmással, hangfelvétellel való visszaélés, vagy a becsület és a jó hírnév megsértése.

(3) Az interneten kizárólag magáncélból közölt személyes adat - a kötelező adatkezelés eseteit
kivéve - az érintett egyértelmű hozzájárulásával használható fel.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A családi élet tiszteletben tartásához való Jog az egyént és családtagját együtt is
megilleti[illeti meg].

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

10. §

(1) [Mindenkinek joga van otthonának nyugalmához.] Az állam jogi védelemben részesíti
az otthon nyugalmát. Az otthon nyugalma biztosítja a magán és családi élet kibontakozását,
továbbá a magánszféra szabad és teljes megélését. Ennek tiszteletben tartása érdekében
mindenkinek az otthonát mint magánéletének, családi életének színterét fokozott védelem illeti
meg.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § 
Módosítás jellege: kiegészítés

16. §

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

,,2:44. § [Közéleti szereplő személyiségijogának 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.

(2) A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy
magatartással szemben a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg.
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(3) Nem minősül közügynek a közéleti szereplő magán- vagy családi életével kapcsolatos
tevékenység, illetve adat:"

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 7.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra
1. 7. § (3) bekezdés biztosító [a] magán-

2. 10. § (1) bekezdés magán: és

3. 10. § (3) bekezdés birtokvédelmi[-], szomszédjogi[-],

INDOKOLÁS

1. A módosító javaslat az Alaptörvénnyel való egyértelműbb megfeleltetés miatt szükséges.

2. A módosító javaslat alapján a jogalkotó egyértelművé teszi, hogy a közéleti szereplő

magán- és családi életét, valamint otthonát a közéleti szereplőknek nem minősülő

állampolgárokkal azonos védelem illeti meg, összhangban az Alaptörvény hetedik

módosításával.

3. Az első két bekezdés a Ptk.-val való szorosabb összhang miatt szükséges módosítás. A

módosító javaslat (3) bekezdése a magánszféra interneten történő fokozott védelmét

nevesíti. Napjainkban többször előfordul, hogy személyes, magánszférába tartozó,

kizárólag magáncélból, tehát bárki által nem hozzáférhető módon internetre feltöltött

adatokkal visszaélnek. A javaslat egyértelművé teszi, hogy erre csak az érintett egyértelmű

hozzájárulásával kerülhet sor. Az egyértelmű hozzájárulás alatt olyan kifejezett

hozzájárulást kell érteni, amely egyértelmű megerősítő cselekedetet feltétez, ami az

interneten számos formában is megvalósulhat, viszont abból következtethető, hogy az

érintett a felhasználhatóság megfelelő tájékoztatást követően önkéntesen valósul meg.

Hangsúlyozandó, hogy ahogy a benyújtott törvényjavaslat részletes indokolása a 8. §

egészére vonatkozóan kiemeli, úgy a módosítás következtében továbbra is érvényesül e

körben a törvény azon alapelve, miszerint a magánélethez való jog lényege, hogy azt -
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külön törvényben meghatározott kivételekkel - az egyén akarata ellenére mások ne
sérthessék meg, így az egyén hozzájárulásától független adatkezelésre a kötelezhető -
törvényben, nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettségben, vagy az európai unió
kötelező jogi aktusában- kerülhet kizárólag sor, minden más esetben az érintett egyértelmű
hozzájárulása szükséges.

4. Szövegpontosítás, a normatartalmat egyértelműbbé tevő rendelkezés.
5. A módosító javaslat az Alaptörvénnyel való egyértelműbb megfeleltetés miatt szükséges.
6. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a közéleti szereplők magánélete nem lehet közügy,

ezzel is egyértelművé téve a módosítással a jogalkotó szándékát.
7. Lásd a T/706/4/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2018. július 12.

Tisztelettel:
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