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A Költségvetési és pénzügyi bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) és (5) bekezdése és a 102 .
§ (1) bekezdése alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999 . évi
CXXIV. törvény módosításáról szóló T/17338 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő .

A törvényjavaslat következő új 33. §-sal történő kiegészítését javasoljuk (a további
számozások értelemszerű módosításával) :

-33 .§ A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003 . éviLX.törvény 169 .
§-t követően a következő alcímmel és 169/A.§-sal egészül ki :

„A Felügyelet adatkezelése

169/A.§ A Felügyelet jogosult a piacfelügyelete eljárás (Pszty . 11/0 . §) során
feladatának ellátása érdekében az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó

a érték i a sír- ü él- és bankszámlafog alommal a terhelendő és a *óvóírandó számla
számával, tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi
azonosító kódjával valamint

b)az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás
számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás
és egyéb szolgáltatás dátumával

kapcsolatos Ket . szerinti védett adat, illetve személyes adat (családi és utónév, születési
név, születési hely és idő, anyja leánykori családi és utóneve, állampolgársága, lakóhelye,
tartózkodási helye) megismerésére és kezelésére .

(2) Az (1) bekezdésb)pontjában meghatározott adat tekintetében a Felügyelet köteles
valószínűsíteni, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése
szükséges .

(3) Az (1) bekezdésb)pontjában meghatározott adat megismeréséhez az ügyész
előzetes jóváhagyása szükséges. Ha az ügyész jóváhagyásának beszerzése a késedelem
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veszélyével járna, akkor az adatot a Felü-yelet az ügyész jóváhagyása nélkül is megismerheti .
Eyen esetben az adat megismeréséről a tájékoztatást -ami az adatkérés okát és a megismert
adatot részletesen tartalmazza-az ügyésznek három napon belül meg kell küldeni .""

Indokolás

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a piacfelügyelete eljárás során a Felügyeletnek
a jelenleginél szélesebb körű jogosultságra lenne szüksége . Az eszközök biztosítása mellett
ugyanakkor a szükségesség, arányosság követelményének eleget téve megfelelő garanciális
elemeket is rögzíteni kell a személyes adatok kezelésére .

Budapest, 2005 . október 4.
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