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Kapcsolódó módosító íavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés EInőke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . § (1) és 102_ (1) bekezdése alapján „A közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 'XX. törvény módosításáról” szóló

T/6688. számú törvényjavaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a T/6688/5. sz. módosító javaslathoz)

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8. §-a az alábbiak szerint változik :

A Ket. 17. §-át megelőző alcfm helyébe a következő alcím, egyidejűleg a 17. helyébe a

következő rendelkezés lép:

„Adatkezelés

17. £ (1) A hatósági eljárás tartama alatt — különösen az iratokba való betekinté s

engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a. döntésnek hirdetményi úton

való közlésénél — a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatá s

gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne keröljön nyilvánosságra, ne

juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

(2) A hatóság az eljárása során jogosult a tenGnészvtes személy ügyfél és az eljárás egyéb

résztvevője azonosítása céljából

a) nevének,

b) születési nevének,

c) születési idejének,

d) születési helyének,

e) anyja nevének,

je)J}) lakcímének, valamint

Cfjjgl külön törvényben vagy — törvény felhatalmazása alapján, az abban magLtatározott
körben — helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának
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kezelésre.
(3) A hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésáe .

(4) A hatóság az eljárása során — jogszabályban meghatározott módon és körben — jogosult a z
eljárás lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére .

(5) A hatóság az eljárás során a . személyes adatot és a védett adatot — az ugyanazon ügyben

folyó, e törvényben szabályozott eljárások kivételével — csak akkor továbbíthatja más
szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult ."

Ixtdakrr lás

A személyek egyértelmű azonosításához a név, születési adatok és lakcím önmagában nem
elegendő, a jelenlegi kázigazgetv gi gyakorlatbasa általánosan elterjedt az anyja neve adat
felhasználása . Erre az elektronikus ügyintézésnek is szüksége van, mivel jelenleg ezt
felhasználja az azonosság ellenőrzéséhez. Emiatt célszerű ennek az adatnak a kezelésére is
megadni a felllatalms'	 t.

Budapest, 2008, november 28_

Dr.

	

trai Zsolt
Fidesz — Magyar Polgári Szövetsé g
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