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Módosító javaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján az „elektronikus közszolgáltatásokról” szóló T/6767 .
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

1.A törvényjavaslat 22 . §-ának (1) bekezdése a következ ők szerint változik :

„(1) Az elektronikus közszolgáltatás igénybevételének biztosítása érdekében központi rendszer i
cím, továbbá a központi rendszeren keresztül nyújtott[z] elektronikus közszolgáltatások
igénybevétele során keletkezett iratok elhelyezésére szolgáló elektronikus tárhely ál l
rendelkezésre.”

2. A törvényjavaslat 22 . §-ának (4) bekezdése a következ ők szerint változik:

„(4) A tárhely tartalmához az ügyfélkapu igénybevev ője, valamint [a törvényben meghatározot t
jogosultak férhetnek hozzá] bírói felhatalmazással a bűnüldöző szervek olvasási joggal – külön ,
kezelő i személyzet közrem űködését igénylő , az adatvédelmi szabályok figyelembe vételével
kialakított informatikai eljárás keretében - férhetnek hozzá . ”

Indokolá s

A tárhely alapvetően a központi rendszeren keresztül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, így az
első bekezdés kapcsán a módosítás e pontosítást célozza .



A tárhely alapvetően személyhez rendelt, személyes adatokat tartalmaz . Jelentősen növeli az
adatokkal való visszaélés kockázatát, ha az érintett személyen túl mások is az adatok elérésér e
felhatalmazhatók. Egy ügyvédi megbízásnál sem adja oda a lakáskulcsát valaki az ügyvédnek,
hogy a lakásán vegye át a leveleit, hanem a kézbesítés a meghatalmazottnak történik .
Ertelemszerűen az igazságszolgáltatás számára a banktitokhoz hasonlóan az adatok kiadhatók, d e
ez az adatvédelmi garanciák érdekében nem történhet a normál elérési módon, hanem csak az
adatok olyan közvetett kiolvasásán és helyreállításán, amit a kezel ő személyzet nyom nélkü l
maga elvégezni nem tud .
A törvényjavaslat többi részével, így a 2 . § definíciójával való összhang megteremtése céljábó l
került sor az ötödik bekezdés pontosító javítására .

Budapest, 2008. november 25 .

Dr. Nyitrai Zsol t
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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