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Tárgy: Tájékoztatás a biometrikus beiéptetési rendszerről

Tisztelt Alkotmánybíró Úrhölgy!

Engedje meg, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban: EMMI) a

biometrikus beléptetési rendszerrel kapcsolatban érkezett levelére - az EMMI Szervezeti és

Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás 146. ~ (1) bekezdés hj pontja

alapján - az alábbi tájékoztatást nyújtsam.

A sportról szóló 2004. évi L törvény (a továbbiakban: Stv.) módosításáról szóló TIl56.

számú törvén)javaslat képviselői önálló indítványként került előkészítésre és benyújtásra, a

törvényjavaslat tervezetével kapcsolatos előkészítés, szabályozási koncepció, szakmai

háttértanulmányok megalapozásának időszakában az EMMI előzetesen nem került bevonásra. A

törvény javaslatot az Országgyűléshez történt benyújtást követően az EMMI Sportért Felelős

Államtitkársága szakértői szinten, a törvényjavaslat parlamenti tárgyalási szakaszában az

igazságügyért felelős tárcával együtt véleményezte, de hivatalos tárca- vagy kOffi1ányálláspont nem

került kialakításra a tárgyban.
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Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat előkészítésében a fentiek alapján az EMMI nem

vett részt, a biometrikus beléptetési rendszerrel kapcsolatos szakmai szempontrendszer, illetve az

adattárolással és -továbbítással kapcsolatos informatikai feltételekre vonatkozó esetleges szakértői

vélemény nem áll az EMMI rendelkezésére. Nem áll rendelkezésünkre továbbá információ annak

ellenőrzéséről sem, hogya beléptetési rendszerhez kapcsolódó adatok tárolása a jogszabályoknak

megfelelően történt-e.

A biometrikus beléptetési rendszer bevezetése, kötelezővé tétele és az erre vonatkozó

nyilvántartás tekintetében az egyes országos sportági szakszövetségek rendelkeznek hatáskörrel az

Stv. 22. S (1) bekezdés í) pontja alapján. A labdarúgás sportág tekintetében e feladatot a Magyar

Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) látja el. Az MLSZ-től a beléptető rendszerrel

kapcsolatos korábbi állampolgári megkereséssel összefiiggésben kért információk értelmében az

Alapszabály 22. ~. (4) bekezdés d) pontja szerint az MLSZ elnökségének feladata a sportág szakmai

irányítása, működésének biztosítása. Az MLSZ 127/2014. (06. 26.) számú elnökségi határozata a

2014/2015 versenyévadban az NB-l bajnoki mérkőzéseire és egyes Magyar Kupa-mérkőzésekre

vonatkozóan kötelezővé tette a szurkolói kártya bevezetését, majd a 98/2015. (07. Ol.) számú

elnökségi határozat e rendelkezéseket felfiiggesztette és a szurkolói kártya alkalmazásáról történő

döntést az érintett sportszervezetek hatáskörébe utalta. Az utóbb hivatkozott elnökségi határozat

értelmében a sportszervezetek e döntésükről az MLSZ-t, a szurkolókat és a sportrendezvény helye

szerint illetékes rendőrkapitányságot értesíteni kötelesek.

Budapest, 2015. augusztus i~
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