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Módosító javaslat

Dr. Szili Katali n
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16 . §- a a következők szerint változik :

„16. §

(1) Az ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel a polgárok személyi adatainak é s

lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (a továbbiakban : központi

nyilvántartó) vagy a körzetközponti feladatokat ellátó jegyz ő által működtetett

okmányirodában vagy kormányrendeletben meghatározott más szervnél, valamin t

kormányrendeletben meghatározottak	 szerint minősített elektronikus aláírással ellátot t

kérelemmel vagy egyéb hiteles azonosításra alkalmas elektronikus úton kezdeményezhet ő .

Az ügyfélkapu létesítésére jogosult szerv az elő tte személyesen eljáró személynek felajánlj a

az ügyfélkapu létesítését, amelyet a szerv kérelemre haladéktalanul létrehoz .

(2) Az ügyfélkapu létesítését kérő személynek személyazonosságát igazolnia kell, és a

természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát meg kell adnia . Az ügyfélkaput

létrehozó szerv az azonosításhoz szükséges adatellen őrzés céljából adatot igényelhet a

központi nyilvántartótól . Az ügyfélkapu létesítését kér ő személynek egyidejű leg közölnie

kell elektronikus levélcímét is, 	 amely nélkül ügyfélkapu nem létesíthető .

(3) Az ügyfélkapun keresztül a szolgáltatást nyújtó szervezettel kapcsolatba lép ő személytő l

az ügyfélkapus azonosításon túl más azonosító nem kérhető , ez azonban nem érinti a

szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, jogszabályban meghatározott adatok átadásána k

kötelezettségét.
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(4) Az ügyfélkaput létrehozó szerv – amennyiben az nem a kormány által adatkezelésr e

kijelölt szervezet (a továbbiakban adatkezelésre kijelölt szervezet) – továbbítja a z
ügyfélkaput létesítő által megadott adatokat, továbbá felhasználói nevét és jelszavát az

adatkezelésre kijelölt szerv részére, amely az igénybevev ő ügyfélkapus azonosítása céljábó l

kezeli az adatokat. Az ügyfélkaput létrehozó szerv – amennyiben az nem maga a z

adatkezelésre kijelölt szervezet – az adattovábbítást követ ően az adatokat [haladéktalanul]

végelegesen és visszaállíthatatlanultörli saját nyilvántartásából .

(5) Az adatkezelésre kijelölt szervezet az azonosításhoz szükséges adatellenőrzés céljábó l

adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból .

(6) Az adatkezelésre kijelölt szervezet az azonosítási tevékenység során az adatokat

kizárólag személyazonosításra és a jogosult adatkezel ők által megküldött természetes

személyazonosító adatokkal való egyezés vagy eltérés megállapítására[, valamint az

elektronikus közszolgáltatáshoz szükséges üzenetek továbbítására] használhatja fel .

(7) Sikeres azonosítás esetén az adatkezelésre kijelölt szerv az elektronikus közszolgáltatás t

nyújtó adatkezelésre jogosult szerv számára az azonosított személy nevét, elektronikus

levélcímét, valamint a szerv számára képzett [ügyfélazonosító] kódot továbbíthatja.

(8) A 6. § (6) bekezdése alapján nyújtott szolgáltatás esetén személyes adat csak a

szolgáltatást igénybevevő személy egyedi kifejezett, 	 teljes bizonyító erejű magánokiratb a
foglalt írásbeli hozzájárulása alapján adható át .

(9) Az igénybevevő képviseletében természetes személy az ügyfélkapu használatával akko r

járhat el, ha a képviseleti jogosultságát igazolta ."

Indokolá s

Az azonosítás ürügyén nem lehet az adatvédelmi jogszabályokat megkerülni . Az azonosításna k
nincs köze az üzenetek továbbításához, az adatellen őrzési jogosultság mellett az adatok más célú
felhasználásának engedélyezése (például az állam által ezzel elérhetővé váló név-ügyfélkapu
egyértelmű hozzárendelés név fel ő l is) nem fogadható el . Ugyan erre tesz kísérletet a szerv
számára képzett ügyfélazonosító bevezetése is, ami szintén megteremti az adatok központ i
monitorozásának lehetőségét, amivel a jogszabály túllépne az eddig követett alkotmányosság i
határokon .

A szerv nem az ügyfél adatait törli, ehhez nincs is joga, hanem azokat csak saját nyilvántartásábó l
távolítja el a fentiekben részletezett módon . Az elektronikus korban is meg kell követelni a



hozzájárulások írásbeliségét a kés őbbi letagadhatatlanság miatt . Itt az elektronikus iratnak mé g
nincs értelme, hiszen az ügyfélkapu létrehozása el őtti tevékenységrő l van szó .

Budapest, 2008 . november 25 .
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Dr. Nyitrai Zsol t
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Molnár Béla
Kereszténydemokrata Néppárt
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