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A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése, valamint 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a z
elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslathoz a bizottság az alább i

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 4 . §-a új (2) bekezdéssel egészül ki és az utána következ ő bekezdések
számozása értelemszer űen változik :

„(2) A központi rendszeren továbbított adatokból személyi profil (felhasználói szokáso k
elemzése, közvetlen személyes adatokhoz és érdemi ügyadatokhoz való hozzáférés) ne m
képezhető . Ennek betartását a központi rendszer üzemeltet ője technikai megoldással
biztosítja .

[(Z)] (3) Az elektronikus közszolgáltatások fejlesztése során biztosítani kell, hogy a[z állami
források felhasználásával] költségvetési vagy EU forrásokból létrehozott szoftverek, eljárási
rendek, illetve más immateriális javak korlátlan felhasználási jogával az állam rendelkezzen ,
és a fejlesztések eredményei minden közigazgatási és közfeladatot ellátó szerv számára külön
térítés nélkül hozzáférhetőek legyenek.

[(3)] ( Az elektronikus közszolgáltatások működésének elősegítése a közigazgatás minden
szervének, illetve minden elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezetnek kötelezettsége ,
amely kötelezettséget az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően,
egymással együttműködve, összehangoltan kötelesek megvalósítani .”
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Indokolás

A javaslat dr . Nyitrai Zsolt és Molnár Béla T/6767/50 . számú módosító javaslatáho z
kapcsolódva újabb garanciális elem beépítésére tesz javaslatot . Rögzíti, hogy a Központ i
rendszerben olyan kommunikációs modellt kell kialakítani, ami lehetetlenné teszi, hogy a z
egyes igénybevevők kapcsolatait átfogóan át lehessen tekinteni, azaz felhasználói profilt
lehessen képezni .

A (3) bekezdés módosítása a források megjelölésének pontosítását szolgálja, hog y
egyértelművé váljon: valamennyi költségvetési forrásból létrehozott szoftver a z

államigazgatás és a közszolgáltatás egészét is szolgálja, ne lehessen ugyanazt többször eladn i
az államnak .

Budapest, 2009 . április 29 .
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