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Kapcsolódó módosító iavaslat

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján — kapcsolódva a T/11626/1 . számú módosító
javaslathoz — „a belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes
törvények módosításáról” szóló T/11626. számú törvényjavaslathoz a következ ő

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 4. §-a az alábbiak szerint módosul :

»4• §

A Szolgtv. 41 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„41 . § (1) Az 1MI-rendszerben részt vev ő , a Kormány rendeletében meghatározott hatóság
az általa törvény alapján kezelt adatok és nyilvántartások tekintetében a más EGT-álla m
illetékes hatósága általi megkeresésben foglalt kérdések megválaszolása érdekében jogosul t
az EGT-állam illetékes hatósága által közölt, az el őtte folyó eljárásban a tevékenység
megkezdése vagy folytatása feltételeinek fennállását igazoló adatok ellen őrzésére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés érdekében a hatóság jogosult a bűnügyi nyilvántartó
szervtől arra a tényre vonatkozó adatot igényelni, hogy a bűntettesek nyilvántartásában vagy a
hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában
kezel-e az EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyez ő adatokat, és jogosult
ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni .

(3) A hatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés érdekében jogosult más magyar
hatóságtól arra vonatkozó tényadatot igényelni, hogy az általa vezetett nyilvántartásokba n
kezel-e az EGT-állam illetékes hatósága által közölt adatokkal egyez ő adatokat, és jogosul t
ezt az adatot az ellenőrzés időtartamáig kezelni a következ ők tekintetében:

a) engedélyhez vagy más feltételhez kötött tevékenység folytatása esetén az érintet t
rendelkezik-e a szükséges engedéllyel, feltételekkel ,

b) az érintett nem áll-e az ellenőrzéssel érintett tevékenység folytatását megtiltó vagy a
tevékenységet meghatározott ideig vagy mértékben korlátozó jogerős hatósági határozat vagy
jogszabályban kötelezően elő írt valamely szervezethez tartozás esetén az ilyen szervezet álta l
kiszabott jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt,



c) az érintettnek nem áll-e fenn [magyarországi] lejárt köztartozása, vagy
d) az érintett nem áll-e csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás vagy más jogutód

nélküli megszüntetési eljárás hatálya alatt .
(4) A hatóság a (2) és a (3) bekezdés alapján, valamint a tevékenység ellenőrzése céljából

általa kezelt más adatokból levont következtetéseiről és az ezeket megalapozó adatokról a
másik EGT-állam illetékes hatóságát a megkeresésben feltett kérdésekre válaszolva, az ahho z
szükséges körben és mértékben tájékoztatja.

(5) A hatóság az e §-ban meghatározott adatokat más célra nem használhatja fel ,
adatállományban nem rögzítheti és más szervnek nem továbbíthatja .'

INDOKOLÁS

A kapcsolódó módosító javaslat pontosítja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének é s
folytatásának általános szabályairól szóló 2009 . évi LXXVI . törvény 41 . § (3) bekezdését. A

T/11626/1 . számú módosító javaslat kapcsán egyértelművé szükséges tenni, hogy a bels ő
piaci információs (IMI) rendszerben egy magyar hatósághoz érkezett megkeresés
megválaszolása érdekében a hatóság jogosult arra, hogy más magyar hatóságtól - az által
kezelt adatok és nyilvántartások tekintetében - információt kérjen bels ő jogsegély formájában.

A kapcsolódó módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a vonatkozó bekezdés csak a
magyar hatóságok közötti bels ő jogsegélyt szabályozza, nem vonatkozik az IMI rendszere n
keresztül határon átnyúló ügyekben lebonyolított nemzetközi jogsegélyre .

Budapest, 2013. szeptember 11 .

(Fidesz - Magy. Polgári Szövetség)
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