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Ksncsolódó módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) és 102_ § (1) bekezdése alapján „A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabádyairöt szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról” szóló
T/6688. számú törvényjavaslathoz a következő

Kapcsolódó módosító javaslato t
(kapcsolódva a aT/6688/30, sz, módosító javaslathoz}

terjesztem elő:

A törvényjavaslat 17 . §-a az alábbiak szerint változik :

„17, §

(1) A Ket. a 28 . §-t követően a kővetkező TUA. Fejezettel és 28/A-28/C. §-sal egészül ki:

„lIlA. Fejezet

A kapcsoIattartáts általános szabályai

28/A. (1) A hatóság

a) írásban

cru) postai úton,

ab) telefaxon,

ac) személyesen átadott írat útján,

ad) kezbesitési meghatalmazott útján,

ae) a hatóság kézbesitője útján,

aj) kézbesYtési tigygozadziok útjait ,

ag) hirdetményi úton vagy

ah) az e törvényben meghatározott módon elektronikus úton vagy

b) szóban

az e törvényben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az íkgyféllel .
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(2) Az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell az ügyfél és aha7tőság, valamint a hatóságok
egymással történő kapcsolattartására.

	

.

(3) Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közűt a hatóság a költségtakarékosság és a
hatékonyság szempontjai alapján választ. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság
felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a
kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus
tájékoztatás elérhetőségéről.

(4) Rövid szöveges üzenet útján, elektronikus levélben és telefonon is lehet tájékoztatást kérn i

és teljesíteni vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben kapcsolatot tartaxú . A
hatóság telefonon és elektronikus levélben el őzetesen egyeztetheti az 'ügyféllel az egyes
eljárási cselekmények elvégzésének id őpontját

{5) Életveszéllyel vagy súlyus kárral fenyegető helyzet esetén, valamint törvény rendelkezése
alapján bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél ; a kapcsolattartás
időpontját és módját az iratra fel kell jegyezni.

(6) Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is
alkalmazni kell .

Kapcsolattartás elektronikus úton

288. § (1) írásbeli a kapcsolattartás, ha

a) az ügyfél az iratot ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak ,

b) a hatóság az iratot a központi elektronikus szolgáltató rendszeren
központi rendszer) keresztül küldi meg az ügyfélnek vagy a hatóságuk[.j s

c az ű
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rás + 1 • ló 2001 . évi
elbírtak szerint minősített elektronikus aláírással hitelesített elektronikus dokumentumot jutta t
el a címzetthez. a küldés módjátólfuggetleniil .

(2) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzat i
hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindítását»
irányuló kérelmet benyújtó ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatősággal,
kivéve ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető .

(3) Az ügyfél köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az
adott ügyben vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja.

(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 2 .0. § (6)
bekezdése és a 24 . § (I) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, valamint a hatósá g
döntésének bírrsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárásban.

(5) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli,
továbbá ha az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó
kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett .

(6) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendetkwaése hiányában, ha az ügyfél a számár a
elektronikus úton elküldött irat átvételét ő t munkanapon belül nem igazolja vissza, a hatóság a
továbbiakban más írásbeli formában tart az ügyféllel kapcsolatot.

(7) A hatáság az egyes eljárási cselelanép ek elektronikus végzéséreaz ügyféllel párbeszédes
kas,• 18 . :,
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az ügyfél azonosításához közvetlenjoghatás fűződik.az azonosításhoza központi
elektronikus azonosítási szolgáltatásait kell igénybe venni . Az elektronikus rendszerrel történt

(a továbbiakban:
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ügyfél kéri. illetve ha a jogszabály előírja, a hatóságaz üayfelet írásban értesíti .

Tájékoztatás

28/C. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e fejezetben meghatározott

valamennyi kapcsolattartási formát használhatja tájékoztatáskérés céljából .

(2) A hatóság [ugyanolyan] azügyfél által kért formában köteles tájékoztatni az ügyfelet[,]_
Ha az ügyfél a formáról külön nem rendelkezik . olyan formában kell tájékoztatni . mint

amilyen formában az ügyfél a tájékoztatást kérte.

(3) Ha a tájékoztatás az ügy irataiban lévő adatara vonatkozik, és az ügy-fél az ügy jellege

szerinti és az eljáró hatóság által jogszabály alapján kezelhető adatokkal magát a tájékoztatás

iránti kérelmében azonosította, a tájékoztatást nem lehet megtagadni .

(4) A hatóság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, ha az ügyfél a tájékoztatáskéréshez való

jogát visszaéiésszerően gyakorolja. Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha az utolsó

tájékoztatástól számított őt munkanapon belül olyan eljárási cselekményre került sor ,

amelyben az ügyfél részt vett.”

(2) A Ket. a 28/C. §-t követően a következő alcímmel és 28/D. §-sal egészül

„Hatóságok közötti kapcsolattartá s

28/D. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóságok egymással elektronikus űton
tartanak kapcsolatot .

(2) Önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzati hatóságok akkor kötelesek egymással

elektronikus úton kapcsolatot tartani, ha önkormányzati rendeleteik igy rendelkeznek.

(3) önkormányzati hatósági ügyben az önkormányzati Iratásággat más hatóság elektronikus
úton tart kapcsolatot, ha a. kapcsolattartást az önkormányzati hatóság elekttoníkus úton
kezdeményezte,

(4) A hatóságok nem kötelesek egymással elektronikus úton kapcsolatot tartani, ha az iratok
nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegéb ől adódóan az elektronikus úton
továbbítható irattá való átalakítás aránytalan nehézséggel járna, vagy ha az elektronikus úton
való kapcsolattartás lehetetlen .”

Indokalga

Az elektronikus úton írásban történő kapcsQlattaatasnak kizárólag a központi mtadszeren
keresztül történő értelmezése egy különleges „huugarikum” megoldást eredményezne, amel y
a hatályos jogszabályokkal sincs összhangban. A Pp. a minősített elektronikus aláírással
ellátott dokumentumot — Az Európai Unió direktívájával összhangban — teljes bizonyító
erejűnek ismeri el, e dokumentumot kizárni az írásbeli kapcsolattartásból csak azért, mert nem
a központi rendszeren keresztül kerül továbbításra, felveti a cenzúrázás„ jogosulatlan,
információszerzésre való törekvés gyanúját és veszélyét . Mindenképpen indokolt az ügyfelek
és hatóságok számára az alternatív továbbitási formák alkalmazásának meghagyása, ami a
központi személyes profilképzéssel szemben egy alapvető garanciális elem.
A jogszabályban indokolt az elektronikus kapcsolattartási lehetőségek között az egyre
általánosabban használt párbeszédes rendszer kialakftás lehet őségét is megengedni.
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