
Magyar Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és
vallásügyi bizottsága

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

üiés Hivatala

Irományszám : -T I A -4 9 cP %9

trkezett : 2005 NOV 2 2.

Bizottsági módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottság a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről szóló 1995 . évi LXVI. törvény módosításáról rendelkező T/17968 . számú
törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 8 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

,,,,(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg[ :

a)] az elektronikus aláírásról szóló 2001 . évi XXXV. törvény 11 . §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre
változik :
„(4) A hitelesítés-szolgáltató az elektronikus aláírás alkalmazásával elektronikus ügyintézést
végző közigazgatási szerv megkeresésére - az aláírást alkalmazó személy azonosító adatainak
ellenőrzése céljából - adategyeztetést végez és az adatok egyezéséről, vagy az eltérés tényéről
a megkereső hatóságot tájékoztatja ."
[b) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001 . évi CVI11. törvény 17. §-a (2)
bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
[Felhatalmazást kap az informatikai és hírközlési miniszter, hogy az érintett miniszterekkel
egyetértésben - a kormányzati informatika vonatkozásában a Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszterrel együttesen - rendeletben szabályozza .1
„b) a digitális archiválás, valamint - a közfeladatot ellátó szervek kivételével - az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus
iratkezelés szabályait,"]"



Indokolás :

A törölni javasolt felhatalmazó rendelkezés ellentmondásban áll az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001 . évi CVIII. törvény módosításáról készült T/18212 . számú
törvényjavaslat 13 . § (2) bekezdésével, amely szerint a fenti felhatalmazás csupán a digitális
archiválás szabályainak megalkotására terjed ki . A módosító javaslat a két törvényjavaslat
között fennálló koherencia-zavart kívánja megszüntetni .

Budapest, 2005 . november 21 .
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