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ALKOTMÁNY- ÉS IGAZSÁGÜGYI
BIZOTTSÁG

Dr. Szili Katalin asszony részére
az Országgyűlés elnöke

Helyben

~9 i NNAtaia

Irományszám : -T-1 ~ 63o ~-1,- t-
Érkezett : 2005 JúN 2 7

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi Bizottság a Házszabály 107 . § (1) bekezdése
alapján az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/16302/22 . számú egységes javaslathoz a következő

zárószavazás előtti módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A bizottság az egységes javaslat 1 . §-ának a következő módosítását javasolja :

»1 • §

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996 . évi LXXV. törvény a következő 3/A . §-szal
egészül ki :

Zárószavazás előtti módosító javaslat

,,3/A. §

(1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi
felügyelősége [a továbbiakban: megyei (fővárosi) felügyelőség] az építőipari
kivitelezési tevékenységet folytató foglalkoztatók munkaügyi ellenőrzése céljából az
építésügyi hatóság által - külön [jogszabály] törvény szerint - [rendelkezésre
bocsátott] továbbított, (2) bekezdésben leírt adatokat is felhasználhatja .
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a megyei (fővárosi) felügyelőség az
építőipari kivitelezési tevékenységek megkezdésének bejelentéssel történő
adatszolgáltatásából származó következő adatokat használhatja fel :

[a)az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), adóazonosító száma,]
j [b)] az építési helyszín címe, helyrajzi száma,
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b) [c)] a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye),
[adóazonosító száma,] kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély,
cégbírósági bejegyzés) külön jogszabály szerinti igazolása, továbbá
e [d)]a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe
(székhelye), [adóazonosító száma,] jogosultságának igazolása.""

2. A bizottság az egységes javaslat 3 . §-ának a következő módosítását javasolja:

„3. §

(1) Az Étv. 58. § (4) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő szöveg lép :

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartások, valamint az építési napló [a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 .
évi LX111. törvény rendelkezéseinek megfelelően] az alábbi személyes adatokat
tartalmazhatják :"

[(2) Az Étv. 58. § (4) bekezdése kiegészül a következő d) ponttal :

„d) adóazonosító szám, amelyet elkülönítetten kell kezelni és annak
megismerésére csak a törvényben feljogosított hatóságok jogosultak."]

(2) Az Étv. 58. §-a a következő (7)-[9]- é)0 bekezdésekkel egészül ki :

„(7) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott [értékhatárt meghaladó
kivitelezési érték feletti] építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével
összefüggésben [külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettség alapján] az
építtető a következő személyes adatok szolgáltatására köteles az építési (létesítési)
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező elsőfokú építésügyi hatósághoz :

a) az építtető neve (elnevezése), címe (székhelye), [adóazonosító száma,]
b) az építési helyszín címe, helyrajzi száma,
c) a kivitelező (vállalkozó) neve (elnevezése), címe (székhelye), [adóazonosító
száma,] kivitelezési jogosultságának (vállalkozói engedély, cégbírósági bejegyzés)
külön jogszabály szerinti igazolása, továbbá
d) a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr neve, címe (székhelye),
[adóazonosító száma], jogosultságának igazolása .

(8) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység
végzése jogszerűségének ellenőrzése céljából a (4) és (7) bekezdésben megjelölt
adatokat a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 3 évig kezelheti és
azok-külön törvényben megállapított-körét az ott meghatározott hatóságoknak
továbbíthatja .

(9) A közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési
tevékenység, illetve külön jogszabályban meghatározott [értékhatárt meghaladó
kivitelezési érték feletti] építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével és
folytatásával összefüggésben [külön jogszabályban előírt kötelezettség alapján,] az
építőipari kivitelezési tevékenység végzése jogszerűségének ellenőrzése céljából a
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felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr a következő személyes [adatok]
adatainak [szolgáltatására, valamint] az építési naplóban történő rögzítésére köteles :

a) név, lakcím (székhely)
[b) adóazonosító szám,]
[c)]b) jogosultság külön jogszabály szerinti igazolása .

(10) Az építésfelügyeleti hatóság az építésügyi hatóság által továbbított (4) és (7)
bekezdésekben megjelölt adatokról nyilvántartást vezet .""

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja, hogy a Kormány eleget tegyen az építőipari tevékenység kifehérítése,
a közteherviseléssel kapcsolatos alkotmányos és törvényi követelmények érvényesítésének,
ugyanakkor jelen módosító indítvány megteremti annak adatvédelmi törvénnyel való
összhangját is a személyes adatok védelméhez és a feketemunka visszaszorításához fűződő
érdekek közötti egyensúly biztosítása révén .

Budapest, 2005 . június 27 .

Dr. Vastagh Pál
elnök
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