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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/9127 . számon előterjesztett, Egyes pénzügyi tárgyú törvények
jogharmonizációs célú módosítóról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
március 17-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött, szóbeli kiegészítéseit . A bizottság többsége támogatja az egyes pénzügyi tárgyú
törvények jogharmonizációs célú módosításait, illetve azoknak a vonatkozó közösségi
joganyaghoz való igazítását. A bizottság többsége támogatja az adózás rendjéről szóló
törvény és az SZJA törvény irányadó tanácsi irányelveknek megfelelő kiegészítéseit is .

A bizottság feladat- és hatásköréből adódóan kérdés hangzott el az
Előterjesztőhöz arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi biztossal történt-e egyeztetés,
illetve milyen fontosabb változásokat terveznek a jelenleg hatályos szabályozáshoz
képest. A bizottság többsége elfogadta az Előterjesztő válaszát, mely szerint az európai
uniós irányelv átültetése nem jelent jelentős változást, és az alapvető adatvédelmi
garanciák nem sérülnek, és megfelelő számítástechnikai védelmi rendszer épül ki . A
bizottság megnyugtatással vette tudomásul azt is, hogy a törvényjavaslat bírja az
adatvédelmi biztos támogatását is .

A bizottság többsége ugyancsak támogatja a társadalombiztosítási és pénztári
törvények törvényjavaslat szerinti tervezett módosítását is, amely Magyarországnak az
Európai Unióhoz való csatlakozását követően összhangot kíván teremteni a személyek
szabad áramlására vonatkozó közösségi előírásokkal . E vélemény szerint a tervezett
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módosítás alkalmas lesz a magyar kötelező kétpilléres nyugdíjrendszer alapelveinek és
az uniós egyenlő elbánás elvének összehangolására .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, On, 2t)

A bizottság nem kíván előadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2004 . március 17 .
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Donáth László
a bizottság alelnöke


	page 1
	page 2

