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Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/9288 . számon előterjesztett, A foglalkoztatással összefüggő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
március 23-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 jelenlévő képviselőjének és az
adatvédelmi biztosnak a benyújtott törvényjavaslathoz fűzött szóbeli kiegészítését,
illetve észrevételeit .

Az adatvédelmi biztos elmondta, hogy a törvényjavaslat előkészítésének kezdeti
időszakában kiváló volt az együttműködés az Előterjesztő és az adatvédelmi biztos
között, olyannyira, hogy a készülő, 2003 . évről szóló beszámolójában tervezte ezt
feltüntetni. Az adatvédelmi biztos azonban jelezte, hogy csak a törvényjavaslat
benyújtását követően értesült arról, hogy a törvényjavaslat a távmunkát is érinti, melyet
utólag véleményezni kíván. Jelezte továbbá, hogy még az államtitkári egyeztetések
megkezdése előtt levélben fordult megfogalmazott aggályaival a Miniszterelnöki
Hivatalt vezető miniszterhez, tekintettel arra, hogy véleménye szerint az Egységes
Munkaügyi Nyilvántartásba olyan adatkörök kerültek be a parlamenti szakaszban,
amelyeknek semmi köze a jogszabályban meghatározott célokhoz . Az alkotmányossági
aggályok alapvetően három adatkör (munkaidő, munkabér, szakképzettség)
vonatkozásában merülhetnek fel . Riasztó példaként az adatvédelmi biztos a Kanadai
Egységes Foglalkoztatási Nyilvántartás kiváltotta vitára hívta fel a figyelmet .

Bizottsági ajánlás,
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A bizottság többsége megnyugvással vette tudomásul, hogy az alkotmányossági
aggályok módosító indítványokkal még kiküszöbölhetőek az adatvédelmi biztos
véleménye szerint is, és az Előterjesztő képviselője is készséget mutat a további
egyeztetésre. Szerintük ugyan nem merülnek fel alkotmányossági aggályok az említett
három adatkör vonatkozásában és van közük a jogszabályban meghatározott célhoz,
másrészt megítélésük szerint a vonatkozó adatok nem azonosítható módon szerepelnek .

A bizottság többsége támogatja az új alternatívát jelentő, távmunkára vonatkozó
szabályozás bevezetését és a kapcsolódó törvények (MT; Ktv; Foglalkoztatási törvény,
stb.) szükséges módosítását is, bízva abban, hogy az alkotmányos aggályok elhárulnak .

A kisebbségi vélemény képviselői az alkotmányos kételyek alapján nem
támogatják a tervezett módosításokat .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (10i, 4n, 2t)

A bizottság többségi előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)
A bizottság kisebbségi előadója az általános vitában : Schmidt Ferenc (FIDESZ)

Budapest, 2004 . március 24.

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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