
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi, civil-
és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága
valamint Külügyi és határon túli magyarok bizottsága (továbbiakban : Külügyi bizottság)
megvitatta az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-
nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és
az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő
továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló, T/1097 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1097/4-6 . számú módosító javaslatokat .

Az Emberi jogi bizottság az ajánlást a 2006. november 6-i ülésén tárgyalja .

Az ajánlásban használt rövidítés :
Lt. : a 16giközlekedésről szóló 1995 . évi XCVII. törvény

T/1097/7.szám
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1 . Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat címének a következő módosítását
javasolja :

"az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási
adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült

Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás
kihirdetéséről , valamint a légi közlekedésről szóló 1995 . évi XCV11 . törvény módosításáról"

Indokolás : Lásd a T/1097/6/1 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . támogatja
- a Külügyi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

2. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdés bevezető
szövegének a következő módosítását javasolja :

"(5) A légi közlekedésről szóló 1995 . évi XCV11. törvény a következő címmel és
27/A . §-sal egészül ki:"

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük . Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást .

A nyelvhelyességi javaslatokat - a szavazás megkönnyítése érdekében - a szokásostól eltérő módon
tesszük közzé az ajánlás végén .

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ . 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni .

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak ajogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé .
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Indokolás : Lásd a T/1097/6/2 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . támogatja
- a Külügyi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

3. Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdésének az elhagyását
j avasolj a :

"[(5) A légiUzlekedésről szóló 1995 . évi XCV11 . törvény a következő címmel és
27/A. §-sal egészül ki :

„A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és
adatszolgáltatási rendelkezések

27/A. § (1) A személyszállítást végző légifuvarozó - az illegális bevándorlás elleni
hatósági intézkedések elősegítése céljából - az utas vagy megbízottja, illetőleg a
személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltató
adatszolgáltatása alapján az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni
vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 6 .
cikke alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányok
végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való részvételéről szóló
megállapodásban részes állam (a továbbiakban együtt : schengeni határátlépési állam)
területére beutazó utas alábbi személyes adatait kezeli :

a) a családi és utónevét;
b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát ;
c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját ;
d) a születési idejét ;
e) a schengeni határátlépési állam területére történő beutazási határátkelőhelyet ;
f) az indulási, a tranzit- és a célállomást .

(2) A légiközlekedés és az utasok védelmének biztosítása céljából az Amerikai Egyesült
Államokba vagy és Kanadába mint célállomásra irányuló vagy onnan induló
személyszállítást végző légi fuvarozó az utasnak az (1) bekezdésben meghatározott
adatain túl az alábbi személyes adatait kezelheti :

a) a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcsolatos adatokat ;
b) a repülőgépen elfoglalt helyére és a poggyászára vonatkozó adatokat ;
c) a szolgáltatás teljesítésére -vonatkozó speciális igényeit ;
d) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nemét.

(3) Az utas az (1)-(2) bekezdésében meghatározott személyes adatokat köteles a
légifuvarozó számára hozzáférhetővé tenni .

(4) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
esetben az ott felsorolt adatokkal együtt az alábbi adatokat kezeli :
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a) a légijárművön szállított utasok létszámát ;
b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet ;
c) a tervezett indulási és - a célállomásra történő - érkezési időt .

(5) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat
a légijármű indulását megelőző 345 . naptól

a) az (1) bekezdés a), d) és f) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott adatok tekintetében - ha az utas ettől eltérő időtartamú adatkezeléshez
nem járult kifejezetten hozzá - a légijármű utolsó célállomáshelyére történő
beérkezésétől számított 60 napig,

b) az (1) bekezdés b)-c) és e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés c)-d) pontjaiban
meghatározott adatok tekintetében a légijármű utolsó célállomáshelyére történő
beérkezésétől számított 24 óráig kezelheti, ennek elteltével az adatokat törölni kell .

(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatok - az utas kezdeményezése
alapján - mindaddig megváltoztathatók, amíg az érintett járatra történő utasfelvételi
eljárás be nem fejeződik .

(7) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1)-(2) és (4) bekezdésben
meghatározott adatokat egyedi adatigénylés alapján az alábbi szerveknek, illetve
személyeknek továbbíthatja:

a) a határforgalom-ellenőrzésért felelős szervnek, amennyiben a személyszállítást végző
légifuvarozó nem valamely schengeni határátlépési állam területéről szállít utasokat a
Magyar Köztársaság területére ;
b) a légiközlekedési hatóságnak ;
c) a légiközlekedés védelméért felelős szerveknek ;
d) az idegenrendészeti hatóságnak ;
e) a vámhatóságnak ;
f) a nyomozó hatóságoknak ;
g) a nemzetbiztonsági szerveknek ;
h) ha annak külön törvényben meghatározott feltételei egyébként fennállnak, az adat
kezelésére feljogosított, a határforgalom-ellenőrzésért, illetve a légiközlekedés és az
utasok védelméért, valamint a terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés megelőzéséért
és az ezek elleni küzdelemért felelős külföldi szerveknek .

(8) Amennyiben a személyszállítást végző légifuvarozó nem valamely schengeni
határátlépési állam területéről szállít utasokat, az (1) bekezdésben, valamint a (4)
bekezdésben meghatározott adatokat - a (7) bekezdés b)-h) pontjában foglaltakon
túlmenően, egyedi adatigénylés alapján - az utasok repülésre történő bejelentkezésének
befejezésétől továbbítja a légijármű célállomása szerinti, schengeni határátlépési állam
határforgalom-ellenőrzésért felelős szervének .

(9) A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az utasokat az adatok
felvételével egyidejűleg egyedileg tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges
adatfeldolgozójáról, a róla kezelt adatokról való tájékozódás és az adatok
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helyesbítésének jogáról, valamint arról, hogy adatait mely szervnek és milyen célból
továbbíthatja.

(10) A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés védelméért felelős szervek
átvehetik és kezelhetik az utasokkal kapcsolatos, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott
adatokat feladataik ellátása céljából. Ezeket az adatokat az átvételüktől számított 24 óra
elteltével törölni kell, kivéve, ha annak kezelésére az adatátvételre jogosult szerv törvény
alap] án továbbra is jogosult .]"

Indokolás : Lásd a T/I097/5 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja
- a Külügyi biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Ékes Ilona képviselő a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdésében a légiközlekedésről
szóló 1995 . évi XCVII. törvény 27/A. §-árvak a következő módosítását javasolja:

/(5) A légiközlekedésről szóló 1995 . évi XCV11 . törvény a következő címmel és 27/A .
§-sal egészül ki :

„A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és
adatszolgáltatási rendelkezések/

"27/A . § [(1) A személyszállítást végző légifuvarozó - az illegális bevándorlás elleni
hatósági intézkedések elősegítése céljából - az utas vagy megbízottja, illetőleg a
személyszállítást végző légifuvarozó megbízásából jegyértékesítést végző szolgáltató
adatszolgáltatása alapján az Európai Unió valamely tagállamának vagy a schengeni
vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv 6 .
cikke alapján az Európai Unió Tanácsával kötött, a schengeni vívmányok
végrehajtásában, alkalmazásában és fejlesztésében való részvételéről szóló
megállapodásban részes állam (a továbbiakban együtt : schengeni határátlépési állam)
területére beutazó utas alábbi személyes adatait kezeli :

a) a családi és utónevét ;
b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát ;
c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját ;
d) a születési idejét ;
e) a schengeni határátlépési állam területére történő beutazási határátkelőhelyet ;
f) az indulási, a tranzit- és a célállomást.]

[(2)] L) A légiközlekedés és az utasok védelmének biztosítása céljából az Amerikai Egyesült
Államokba vagy és Kanadába mint célállomásra irányuló vagy onnan induló személyszállítást
végző légi fuvarozó az utasnak [az (1) bekezdésben meghatározott adatain túl] az alábbi
személyes adatait kezelheti :
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•

	

a családi és utónevét ;
b) az állampolgárságát, illetve hontalan státuszát ;
c) az úti okmány számát, típusát, érvényességének idejét, a kiállító állam kódját ;
d) a születési idejét ;
e) a schengeni határátlépési állam területére történő beutazási határátkelőhelyet ;
f) az indulási, a tranzit- és a célállomást
[a)] g) a helyfoglalással, a menetjegy vásárlásával és a fizetés módjával kapcsolatos adatokat ;
[b)] W a repülőgépen elfoglalt helyére és a poggyászára vonatkozó adatokat ;
[c)] i) a szolgáltatás teljesítésére -vonatkozó speciális igényeit ;
[d)] j.) lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nemét .

[(3)] L2) Az utas az (1)[-(2)] bekezdésében meghatározott személyes adatokat köteles a
légifuvarozó számára hozzáférhetővé tenni .

[(4)] L3) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) [és (2)] bekezdésben
meghatározott esetben az ott felsorolt adatokkal együtt az alábbi adatokat kezeli :

•

	

a légijárművön szállított utasok létszámát ;
b) a repülési tervben feltüntetett hívójelet ;
c) a tervezett indulási és - a célállomásra történő - érkezési időt .

[(5)] L4) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) [és (2)] bekezdés szerinti
adatokat a légijármű indulását megelőző 345 . naptól

• az (1) bekezdés a), d) és f) g) h) pontjaiban, [valamint a (2) bekezdés a)-b) pontjában]
meghatározott adatok tekintetében - ha az utas ettől eltérő időtartamú adatkezeléshez nem
járult kifejezetten hozzá - a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől
számított 60 napig,

b) az (1) bekezdés b)-c) és e) i)1) pontjaiban, [valamint a (2) bekezdés c)-d) pontjaiban]
meghatározott adatok tekintetében a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől
számított 24 óráig kezelheti, ennek elteltével az adatokat törölni kell .

[(6)] L5) Az (1) [és (2)] bekezdésben meghatározott adatok - az utas kezdeményezése
alapján - mindaddig megváltoztathatók, amíg az érintett járatra történő utasfelvételi eljárás be
nem fejeződik .

[(7)] L6) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1)[-(2)] és [(4)]	bekezdésben
meghatározott adatokat egyedi adatigénylés alapján az alábbi szerveknek, illetve
személyeknek továbbíthatja :

a) a határforgalom-ellenőrzésért felelős szervnek, amennyiben a személyszállítást végző
légifuvarozó nem valamely schengeni határátlépési állam területéről szállít utasokat a Magyar
Köztársaság területére ;
b) a légiközlekedési hatóságnak ;
c) a légiközlekedés védelméért felelős szerveknek ;
d) az idegenrendészeti hatóságnak;
e) a vámhatóságnak ;
f) a nyomozó hatóságoknak ;
g) a nemzetbiztonsági szerveknek;
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h) ha annak külön törvényben meghatározott feltételei egyébként fennállnak, az adat
kezelésére feljogosított, a határforgalom-ellenőrzésért, illetve a légiközlekedés és az utasok
védelméért, valamint a terrorizmus és a határon átnyúló bűnözés megelőzéséért és az ezek
elleni küzdelemért felelős külföldi szerveknek .

[(8)] (7) Amennyiben a személyszállítást végző légifuvarozó nem valamely schengeni
határátlépési állam területéről szállít utasokat, az (1) bekezdésben, valamint a [(4)j	 3)
bekezdésben meghatározott adatokat - a [(7)] (6) bekezdés b)-h) pontjában foglaltakon
túlmenően, egyedi adatigénylés alapján - az utasok repülésre történő bejelentkezésének
befejezésétől továbbítja a légijármű célállomása szerinti, schengeni határátlépési állam
határforgalom-ellenőrzésért felelős szervének .

[(9)]	 A személyszállítást végző légifuvarozó köteles az utasokat az adatok
felvételével egyidejűleg egyedileg tájékoztatni az adatok kezelőjéről és az esetleges
adatfeldolgozójáról, a róla kezelt adatokról való tájékozódás és az adatok helyesbítésének
jogáról, valamint arról, hogy adatait mely szervnek és milyen célból továbbíthatja .

[(10)]	 A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés védelméért felelős szervek
átvehetik és kezelhetik az utasokkal kapcsolatos, az (1)[-(3)] (22,) bekezdésben meghatározott
adatokat feladataik ellátása céljából. Ezeket az adatokat az átvételüktől számított 24 óra
elteltével törölni kell, kivéve, ha annak kezelésére az adatátvételre jogosult szerv törvény
alapján továbbra is jogosult .""

Indokolás : Lásd a T/1097/4 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . nem támogatja
- az Európai ügyek biz . nem támogatja
- a Külügyi biz. támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdésében az Lt. 27/A.
§ (5) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(5) A légiközlekedésről szóló 1995 . évi XCV11 . törvény a következő címmel és 27/A .
§-sal egészül ki :

„A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és
adatszolgáltatási rendelkezések/

"(5) A személyszállítást végző légifuvarozó az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat a
légijármű indulását megelőző 345 . naptól

a) az (1) bekezdés a), d) és f) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott adatok tekintetében - ha az utas ettől eltérő időtartamú adatkezeléshez nem
járult kifejezetten hozzá - a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől
számított 60 napig,
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b) az (1) bekezdés b)-c) és e) pontjaiban, valamint a (2) bekezdés c)-d) pontjaiban
meghatározott adatok tekintetében a légijármű utolsó célállomáshelyére történő beérkezésétől
számított 24 óráig kezelheti, továbbíthatja, ha az adattovábbítás törvényi feltételei az adatot
igénylőnél fennállnak, ennek elteltével az adatokat törölni kell ."

Indokolás : Lásd a T/1097/6/3 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . támogatja
- a Külügyi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

6. Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 5 . § (5) bekezdésében az Lt. 27/A .
§ (10) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolja :

/(5) A légiközlekedésről szóló 1995 . évi XCV1l. törvény a következő címmel és 27/A .
§-sal egészül ki :

„A személyszállítást végző légifuvarozókra vonatkozó adatkezelési és
adatszolgáltatási rendelkezések/

"(10) A légiközlekedési hatóság és a légiközlekedés védelméért felelős szervek
átvehetik és kezelhetik az utasokkal kapcsolatos, az (1)-(3) bekezdésben meghatározott
adatokat , ha az a feladataik ellátása céljából elengedhetetlenül szükséges . Ezeket az adatokat
az átvételüktől számított 24 óra elteltével törölni kell, kivéve, ha annak kezelésére az
adatátvételre jogosult szerv törvény alapján továbbra is jogosult ."

Indokolás : Lásd a T/1097/6/4 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Európai ügyek biz . támogatja
- a Külügyi biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Budapest, 2006 . november 2 .

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.,
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Dr. Eörsi Mátyás s.k.,
az Európai ügyek

bizottságának elnöke

Balog Zoltán s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Németh Zsolt s.k.,
a Külügyi és határon túli magyarok

bizottságának elnöke
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