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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

A 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Info tv.) tervezett módosításában a
következő meghatározás szerepel:
„3.§ 3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez
tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre,
az
érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,"
Bejelentő
véleménye
szerint
a
jogszabályban a meghatározás (faji eredet)
csak kizáró megszorítással (mint pl. ahogy
az az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 rendelete (51) bekezdésében
található) engedhető meg, mert alapot
teremthet
fajgyűlölő
személyek
és
csoportok
számára
a
fajelméletük
megerősítésére. Álláspontja szerint ezt el
kellene kerülni, mivel súlyos jogsértésekhez
vezethet. A bejelentő kéri az eredeti
jogszabály
szelleme
követésének
érvényesülését.

lezárt

Az eljárásra jogosult Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) tájékoztatása
szerint a bejelentés nem jogalkotási, hanem jogértelmezési-jogalkalmazási igényt,
javaslatot fogalmaz meg az Info tv. „tervezett módosításával” kapcsolatban. A
bejelentésben szereplő szöveg azonban nem egyezik meg azzal a normaszöveggel,
amelyet az IM 2017 augusztusában közigazgatási és társadalmi egyeztetésre
bocsátott. Az Info tv. 3. § 3. pontjába foglalt különleges adat fogalmát érintő
módosítási javaslatról az IM nem tud. Továbbá jelezték, hogy a bejelentés
címzettjei tartalmilag a jogalkalmazók, nem a jogszabály előkészítését végző IM.
A 2017 augusztusában előterjesztett, jogharmonizációs célú módosítást
tartalmazó előterjesztésben szereplő különleges adat fogalom értelmezési
tartományát meghatározó rendelkezés célja a természetes személyeknek a
személyes adat kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásának biztosítása, továbbá a személyes adatoknak az illetékes hatóság
által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése tekintetében a
természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,
2016. árpilis 27-i (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv
rendelkezéseinek a magyar jogba való átültetésének biztosítása. Az uniós
jogalkotási aktus (37) és (51) preambulum bekezdései tartalmazzák a különleges
adat értelmezésére irányadó kereteket, a magyar jogalkalmazók az Info tv.
alkalmazása során ezen értelmezési kereteket vagy ettől eltérő értelmezést nem
alkalmazhatnak

