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A lelkiismereti
k6z6ssegek

es vallasszabadsag
jogallasar61

velemenyezesre

sz616

jogar61, valamint
2011.

evi

az egyhazak,

CCVI.

t6rveny

vallasfelekezetek

m6dosftasar61

es vallasi

sz616

t6rveny

megkuld6tt tervezetehez a k6vetkez6 eszreveteleket teszem:

A tervezet 2011.evi CCVI. t6rveny (a tovabbiakban

Ehtv.) III. fejezetet m6dosftja. Itt az Ehtv. 15. §

(3)

esetekben

bekezdese

szerint

az

ott

meghatarozott

a

bejegyzett

nyilvantartasba vett egyhazkent t6rten6 regisztraci6t kizarja, ha
nemzetbiztonsagi
kockazat
meruit
fel.
A
nemzetbiztonsagi

egyhazkent

vagy

a kerelmez6vel szemben
kockazat
fennallasanak

megallapftasahoz
vagy a nemzetbiztonsagi
kockazat
kizarasahoz
minden bizonnyal
a
kerelmez6re, illetve a kerelmez6t kepvisel6 szemelyekre vonatkoz6 informaci6gyujtes szukseges,
amelyet t6rvenyi szinten szukseges szabalyozni,
ezert a tervezetet
kizarasat
elkeszftese

kiegeszfteni

megalapoz6

hiszen az alapvet6 jogokat erinthet. Javasolom

azzal, hogy a nemzetbiztonsagi

informaci6k

mely nemzetbiztonsagi

6sszegyujtese
szolgalat

es

feladat-

a

kockazat

megallapftasat

nemzetbiztonsagi

es hatask6rebe

vagy

szakvelemeny

tartozik.

Az esetleges

nemzetbiztonsagi kockazatra vonatkoz6 informaci6k min6sftett adatot erinthetnek, ugyanakkor a
jogorvoslat szempontjab61 is lenyegesek, ezert ezert a t6rvenyben indokolt lenne e szempontok
figyelembe vetelevel szabalyozni az ezen informaci6k hozzaferhet6seget.
Az Ehtv. tervezett 25. §-a ertelmeben a bejegyzett egyhaz es a nyilvantartasba
altala gyakorolt vallasi tevekenyseghez

kapcsol6d6

kezeli azzal, hogy az adatok tovabbftasahoz
eseten a leszarmaz6ja

-

hozzajarulasa

megfelel6, mert auton6miaval

szemelyes

es nyilvanossagra

szukseges.

vett egyhaz az

adatot a bels6 szabalya szerint
hozatalahoz

E szabalyozasi

az erintett - halala

konstrukci6

lenyegeben

ruhazza fel az egyhazakat a szemelyes adatok kezeleset i1let6en,

amely azonban az adatok tovabbitasat es nyilvanossagra hozatalat illetoen erintettek informaci6s
onrendelkezesi jogaval osszhangban gyakorolhat6. Az erintett informaci6s onrendelkezesi joganak
maradektalan ervenyesulese

erdekeben javasolom a tervezetet

kiegesziteni azzal,

hogy a

bejegyzett egyhaz es a nyilvantartasba vett egyhaz az erintett keresere tajekoztatja ot az adatok
kezelesere vonatkoz6 szabalyokr61, tovabba keresere torli a szemelyes adatat.

Budapest, 2015. okt6ber
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