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Módosító iavasla t

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 következő

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 3 . §-ának (1) bekezdése a következ ők szerint változik :

„(1) Elektronikus közigazgatási	 közszolgáltatás (a továbbiakban : elektronikus
közszolgáltatás) [az e törvény által szabályozott módon, törvényben elektronikus úto n

nyújtott szolgáltatások biztosítására kötelezettek, illet őleg elektronikus úton

szolgáltatást nyújtó egyéb szervezetek hatósági vagy egyéb tevékenységének, hatóság i

nyilvántartásból történ ő adatszolgáltatásának,] a	 közigazgatási	 hatóságok	 által
alaptevékenységük részeként elektronikus eszközökön – elsősorbana központi elektroniku s
szolgáltató rendszer (a továbbiakban : központi rendszer) [igénybevételével, elektroniku s

úton történő végzése] alapszolgáltatásaira épül ő szakrendszerek igénybevételével – nyújtott
nyilvánosan elérhető szolgáltatás .”

Indokolá s

A rendelkezés egyik problémája, hogy nem tudjuk, kik az "elektronikus úton nyújtot t
szolgáltatások biztosítására kötelezettek" (szolgáltatás nyújtására kötelezettek), és ebbő l az első
fordulatból még nem derül ki, hogy a hatósági vagy más közhatalmi ügyintézést folytat ó
szervekre is "közszolgáltatást" nyújtanak-e . Ugyanígy nem lehet tudni, hogy az "egyéb
tevékenység" mit is takarhat . Emiatt lényegében önmagára mutat vissza a meghatározás .

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ



A központi rendszer alapszolgáltatásai nem lehetnek kizárólagosak! Lehetőséget kell adni arra,
hogy más a közigazgatáson belüli innováció, vagy a piaci szektorban létrejövő alapszolgáltatások
is lehetőséget kapjanak az elektronikus közszolgáltatások megvalósításában .

Rendkívül fontos, hogy a központi rendszer csak alapszolgáltatásokat nyújtson . Szakigazgatás i
tevékenységeket, az adott igazgatási ágazatnak, illetve az általa létrehozott szakrendszernek kel l
ellátnia .

A törvényjavaslat tartalmilag csak a közigazgatási szolgáltatások feltételrendszerével foglalkozik ,
az elektronikusan nyújtható egyéb szolgáltatások közszolgáltatásként történ ő nyújtására való
kiterjesztése jelent ős jogbizonytalanságot eredményez . A törvényjavaslat szövegét annak való s
terjedelmére, a közigazgatás elektronikusan nyújtott szolgáltatásainak e jellegre tekintette l
meghatározható specifikus szabályaira kell pontosítani .

Budapest, 2008 . november 25 .

Dr. Nyitrai Zsol t
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Molnár Béla
Kereszténydemokrata Néppárt
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