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Magyar Zoltán
országgyűlési képviselő

Képvísclfü önálló indítvánv

Kövér László úrnak,
Az Országgyűlés elnökének

Helvbcn

Tisztelt Elnök Ür! 

Mellékelten - az Országgyűlésről szóló törvény 28. § (4) bekezdése alapján - benyújtom ,,a 
hazai horgászok tarthatatlan helyzetének megoldásáról" szóló határozati javaslatot.

A javaslat indokolását mellékelten csatolom.

A javaslat olyan kodifikációs megoldást tartalmaz, amelvnek szerkesztésére a Parlexben
alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget.

Budapest, 2019. április
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Zoltáfl

országgyűlési képviselő
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)



... /2019. ( ... ) ()GY határozat

a hazai horgászok tarthatatlan helyzetének megoldásáról

Az Országgyűlés - a hazai horgásztársadalmat érintő jogtalan és felesleges adatszolgáltatási
kötelezettség feloldásáról, valamint az őket sújtó indokolatlan anyagi. továbbá bürokratikus
terhekkel összefüggésben - a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt hogy dolgozza ki a hazai horgászat jogszabályi és
intézményi reformját, annak érdekében, hogy

megszűnjön a horgászokat érintő, teljes mértékben elfogadhatatlan és indokolatlan
adatbekérés! kötelezettség;
megakadályozza a Magyar Országos Horgász Szövetséget (továbbiakban: MOHOSZ)
abban, hogy a jövőben is jogalap nélkül kezelje az állampolgárok adatait;
elinduljon egy országos haltclepítési és élőhclyfejlcsztési program;
a jövőben ne kerüljön sor a hazai horgászok hátrányos megkülönböztetésére a külföldi
horgászokkal szemben;
csökkenjenek a horgászokat sújtó felesleges korlátozások;
haladéktalanul lehetővé váljon a MOHOSZ polirikamentesítésc:
a hazai és EU-s források nagyobb arányban jelenjenek meg az ágazatban.

,.., Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy intézkedjen a MOHOSZ szakmai és anyagi
ellenőrzési rendszerének szigorításáról. annak érdekében, hogy az országos vezetése a
jövőben átlátható és szárnonkérhető formában működhessen.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



Indokolás

A MOi IOSZ törvényes működésének helyreállítása, és a jövőbeni hatékonv működése
érdekében szükséges a határozati javaslat elfogadása, tekintettel arra. hogy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által megállapításra került hogy a MOHOSZ
jogalap nélkül kezelt adóazonosító jeleket, illetve jogszabálysértést követett el. amikor az
adóigazolványokról másolatot kért be, készített. Ezen levél alább olvasható.

Ugyszán1: NP.,!H/2019/1673i
Üqyintézö

Tisztelt Uram!

/\ Nemzeli Adatvédelmi és tntormac.oszabadsáq Hatósaghoz (a tovilbt)laktnm Hatóság) érkezett
levelében a Magyar Országos Horgász. Szövetség (székhely· 1124 Budapest. Koromprn utca 17 . a
továbbiakban: MOHOSZ) adóigazolvány masotast gyakorlatára vonatkozóan kérte a Hatóság
tanácsat.

/, Hatósag tájékoztat;a Ont arról, hogy azonos tárgyban 20,8 szeptember b-én Hatosáqnoz érkezett
panasz alapján az általános adatveccírru rendelet' (a továbbiakoan GDPR) 57. cikk (1) bekezdés f)
pontja2, valamint az információs önrendetkczcs: joqro: és az 1nformác1észabadságról szélo 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban tnfotv) 52. § (1) bekezdé:;? alapján vizsgalat indul\.

A vizsgálat során a Hatóság megállapitolta. hogy a rv10HOSZ nem jogosult az adóazonosttc Jel
kezelésére, így értelemszerűen az adóiqazolványok lernasolásám. vagy a másolatok elektronücus
úton történő bekérésére sem.A tent.eket osszefoqlalva az érvényes adatkezelési 1ogalap hiánya m.att
a MOHOSZ adatkezelése az adóazonosító jelek tekintetében a GDPH 6. cikkébe és a
szernetyazonosito jel helyébe lépö azonosítésr módokról és az azonositó kódok használatáról szóló
1996. év, XX törvény (a továbbiakban· Szaz.tv.) 7 §-aba ütközik.

1\z okrncnyok masoiasa és 1 évig történő rnegőrzés(:: készletező JellegLJ ctdatgyüitésnek rrunő sut és
serti a GDPR 5. cikke (1) bekezoesenek e) pontját

Fentieket összefoglalva tehát a MOHOSZ Jogalap netkul kezelte az aooazonosito 1e1eket. illetve
Jogszaba!ysórtési követett el, amikor ad()igazo!vónyokxól masotatot kért be, illetve készített

rv11nderre tekinh,ttc! G Hatósáo az áttatanos adatvédelrn, rendelet 58 cikk (2) bekezdés b) és cl) pontja.
valamint az Inrotv 5'3. § (1) b-:,kezdése alapján felszól,totta a MOHOSZ-t az alébbiahra
í. vizsgálJa fclúl adalkozelési gyakorlaté! és alakítsa azt át a GDF'R és a Szaz. tv rendelkGzéseinek
rnegfelelöen.
2 szüntesse rneq az adóazonositó jel bekerosi okrnényrnáso!at készítési és bekérési gyakodat8t,
helyette más azo;1ositási módot alkalmazzon
'.:\ sernrnisitse meg mindazokat az okmányrnasoiatckat. továbbá torolje azon adóazonosító jelei<.et
nyitvántartasaiból, amelyekhez eddig - jOqalap nélkül - hozzajutott
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Az lntotv. 56. § (2) bEá,ezdúse érte!rnéb0n a iv10HOSZ-nak - egyc:tértése eseten - haladektatanut 
meg kell tenrue 2 jelen felszólításban meQJelőlt szükséges 1ntézkedésekE:t. és a megtett
intézkedéseiről. illetve - egynt nem értése esetén - allaspontjáról a felszólítás kézhezveteletől
számított harminc napon belül írásban köteles tájekoztatm a Hatóságot.

A.z lnfotv 58. § (1) bekezdés értelmében. ha a felszólítás alapján a Jogsérelem orvostasara, iHetve a 
joqserclem közvetlen veszélyének megszüntetésére nern került sor, a Hatósag a tájekoztatasi
hatandö le1artál koveto harminc napon belut dönt a szukseqes lováöl,1 intézkedések megtételéröi

Amennyiben a MOHOSZ a fenti t·,atá1ídön bell!i eleget tesz a telazólitásnak, akkor a líatosaq le fog1a
zárni a vizsgálatot

Budapest, 2019 április .,
Üdvözlettel

dr Balogh Gyongy:
főosztályvezető

Adatvédelrni Főosztály
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