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A Házszabály 94. § (1) bekezdése, valamint a 102. §-ának (1) bekezdése alapján „ a
tisztességes eljárás védelmér ől, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról ”
szóló T/11026 . számú törvényjavaslathoz az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i
bizottság a következő

módosító javaslato t
terjeszti elő .

1 . A törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdése a következőképpen módosul :

„2• §

(1) E törvény alkalmazásában a tisztességes eljárás követelményének sérelmét jelent i
annak a személynek, döntéshozó testületnek vagy hatóságnak a magatartása, tevékenysége ,
aki, illetve amely feladatának ellátása, hatáskörének gyakorlása során

a) a teljes körű tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, ide értve a közérdekű
és a közérdekből nyilvánosadatok nyilvánosságára,. [és a közérdekből nyilvános adatok]
közzétételére vonatkozó törvényi kötelezettségeket is ,

b) a mérlegelési vagy méltányossági jogkörével visszaél ,
c) az ügyfél vagy más jogát vagy jogos érdekét a közérdek vagy az ellenérdekű

ügyfél jogának vagy jogos érdekének védelméhez szükséges mértéket meghaladóan
korlátozza,

d) hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, vagy az egyenl ő bánásmód követelményét
másként megsérti, vagy

e) eljárási cselekményt jogszabálysértően végez vagy mulaszt el ,

ha ez a magatartás egyidejűleg az ügyfél vagy harmadik személy javára olyan előny szerzését
célozza vagy eredményezi, amelyhez e magatartás hiányában nem juthatott volna, ide értve



azt is, ha az ügyfél vagy harmadik személy e magatartással másnak okozott hátrány miatt
kerül előnyös helyzetbe."

2. A törvényjavaslat 10 . §-a a következőképpen módosul :

„A tényállás tisztázása

10. §

(1) A Hivatal a vizsgálati eljárása során annak megállapítására, hogy vannak-e
bizonyítási eszközök, és ezek hol találhatók, [adatszerzést végezhet,] felvilágosítást kérhet ,
bárkitő l okiratok és adatok rendelkezésre bocsátását kérheti . A[z] felvilágosítás megadása és
az adatszolgáltatás nem tagadható meg akkor sem, ha az adat üzleti titoknak, banktitoknak ,
értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, biztosítási titoknak min ősül . A vizsgálati eljárá s
szempontjából lényeges államtitkot és szolgálati titkot a Hivatal az e törvényben szabályozot t
vizsgálati eljárásában megismerheti . A vizsgáló és a Hivatal elnöke által megismert titok
megtartására az államtitkokról és a szolgálati titokról szóló törvényi rendelkezések irányadók .

(2) A Hivatal felhívására az ügyfél köteles közölni a tényállás tisztázásához szüksége s
adatokat, ideértve a természetes személyazonosító adatait . Az ügyfél nem köteles a saját, vagy
a vizsgálat tárgyát képez ő eljárásra vonatkozó törvény szerinti hozzátartozója jogsértését
beismerő nyilatkozatot tenni .

(3) A Hivatal – az érintett hozzájárulása vagy kifejezett kérelme hiányában, a
különleges adatok kivételével – a vizsgált magatartással összefüggésben jogosult kezelni a z
ügyfél és az eljárás más résztvev őjének természetes személyazonosító adatait és a vizsgálat i
eljárás e törvényben meghatározott céljával kapcsolatos, 	 a személyes adatok védelmér ől ésa
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII . törvényben meghatározott
feltételeknek megfelelően megismert személyes adatait, amelyek felhasználása az eljárá s
eredményes lefolytatásához szükségesek . Ha a bizonyítási eszköz az eljárás e törvényben
meghatározott céljával össze nem függő személyes adatot is tartalmaz, és az adatok
elkülönítése a bizonyítási eszköz bizonyító erejének sérelme nélkül nem lehetséges, a Hivata l
az ilyen adatot haladéktalanul felismerhetetlenné teszi .

(4) A Hivatal az ügyfél és az eljárás más résztvevőjének a (3) és a (4) bekezdésben
megjelölt személyes adatait a tisztességes eljárás követelményeit sértő magatartás bizonyítás a
céljából kezelheti . Az adatkezelés határideje az eljárás jogerős befejezésétő l számított két év;
ha a Hivatal döntése ellen jogorvoslati eljárás indult, e határidőt a bíróság jogerő s
határozatának jogerőre emelkedésétől kell számítani .

(6) A vizsgálati eljárásban lefolytatott szemle során a szemlét végző személy eljárás i
jogosultságát az e célból kiállított megbízólevéllel igazolja .

(7) Ha a szemlét végző személy a lefoglalt iratot vagy adathordozót – a használat és a z
elidegenítést jogának megtiltásával – a birtokosának őrizetében hagyja, az iratokat vagy az
adathordozót megőrzésre alkalmas módon vagy külön helyiségben lezárja és lepecsételi .

(8) Az ügyvéd és a közjegyző kivételével a tanú meghallgatható az ügyfélnek a
vizsgálati eljárás szempontjából jelent ős védett adatának minősülő tényről akkor is, ha nem
kapott felmentést a titoktartás alól .



(9) Az eljárás lefolytatására kijelölt személy az eljárását kizáró okként köteles
bejelenteni a Hivatal elnökének, ha olyan ügyben jelölték ki az eljárásra, amelyben saját maga
vagy közeli hozzátartozója az ügyben érintett gazdasági társaságban tulajdoni részesedésse l
rendelkezik; gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet ,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a
társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéz ő vagy képviseleti szervének
tagja . "

3. A törvényjavaslat 15 . §-a a következőképpen módosul

15. § (1) Ha a Hivatal a vizsgálati eljárása során kétséget kizáróan megállapítja, hogy a
bejelentés alaptalan, és erről a bejelentő tudott, vagy a tő le elvárható körültekintés alapján
tudnia kellett volna (a továbbiakban: rosszhiszemű bejelentő), a bejelentő természetes
személyt legalább tízezer, legfeljebb százötvenezer forint, a bejelent ő szervezetet legalább
százezer, legfeljebb ötszázezer forint összegű rendbírsággal sújt[hat]ja . A Hivatal az alaptalan
bejelentésben foglalt adatokat a bírságról szóló döntése foger őre emelkedése id őpontjában
törli .

(2) A Hivatal a bejelentőt a bejelentés megtételekor tájékoztatja az alaptalan bejelenté s
megtételének jogkövetkezményeirő l . Ha a bejelentő a tájékoztatás alapján nyomban feltárja
bejelentése alaptalanságát, vele szemben nem lehet az (1) bekezdés szerint bírságot kiszabni
és Hivatal a bejelentésben foglalt adatokat haladéktalanul törli . "

Indokolá s

A módosító javaslat — az adatvédelmi biztos javaslataival összhangban — a törvényjavasla t

a) 2. (1) bekezdés a) pontjában egyértelművé teszi, hogy a tisztességes eljárá s
követelménye a teljeskörű tájékoztatás körében nemcsak a közérdekű adatokra, hanem
a közérdekbő l nyilvános adatokra is kiterjed ,

b) 10. § (1) bekezdéséből elhagyja az „adatszerzést végezhet” szöveget, anna k
meghatározatlan tartalma miatt, továbbá a 10 . (3) bekezdésében a Hivatal
adatkezelésével összefüggésben utalást helyez el a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározot t
feltételekre ,

c) 15. § (1) és (2) bekezdését kiegészíti a Hivatal azon kötelezettségével, hogy ha az
eljárás során kétséget kizáróan megállapítást nyer, vagy a bejelent ő feltárja a
bejelentése alaptalanságát, a bejelentésben foglalt adatokat törölni kell .

Budapest, 2009 . november 11 .

Balog Zoltán
elnök
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