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Az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján A közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló T/10527 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 160. § (2) pontja a következők szerint módosul :

„(2) Az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét - ha az [természetes személy]
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása [, a nem természetes
személy ügyfél képviselőjének minősített elektronikus aláírása] nincs - központi
elektronikus szolgáltató rendszer (a továbbiakban : központi rendszer) biztosítja. A
központi rendszer működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv felelős ."

Indokolás

Az elektronikus aláírás alkalmazásakor indokolatlan a különbségtétel a természetes és a nem
természetes személyek, mint ügyfelek között . Nem indokolható kellően a tervezet azon
rendelkezése, hogy miért követeli meg a minősített elektronikus aláírást a képviselő
tekintetében, ha a természetes személynél erre nincs szükség .

A magyar jogrend főszabályként a hagyományos, papíralapú ügyintézéshez sem követeli meg
a teljes bizonyító erejű magánokiratot. Az elektronikus aláírásról szóló uniós irányelvben
alapelvként szereplő funkcionális ekvivalencia szabálya szerint tehát a fokozott biztonságú
aláírás elegendő .

Továbbá, a tervezet szerint amennyiben a jogi személy képviselőjének nincs minősített
elektronikus aláírása, akkor erre a célra olyan megoldás is alkalmazható - az ügyfélkapu -,
ami még csak nem is rendelkezik az elektronikus aláírás garanciális kellékeivel .
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Módosító javaslat



Mindezek alapján következetlen a megoldás . Egyfelől biztonságot követel meg jogi
személyeknél, másfelől egy megkérdőjelezhető biztonságú megoldást kínál alternatívaként .

Fentiek alapján, tehát azt javasoljuk, hogy minden ügyfél esetén legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírást követeljen meg a jogszabály .

Budapest, 2004 . szeptember 24 .
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