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az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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

módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 6 . §-a új (4) bekezdéssel egészül ki és az utána következő bekezdések
számozása értelemszerűen változik .

„(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján csatlakozásra kötelezett szervezetek kötelesek hivatali kaput
létesíteni, az így létrehozott hivatali kapu biztosítja a számukra küldött, illetve általuk küldöt t
elektronikus iratokhoz való naplózott, bizonyító erej ű hozzáférést . Amennyiben a központi
rendszer üzemzavar miatt, vagy más okból nem áll rendelkezésre, és az elvégzend ő feladat ezt
nélkülözhetetlenné teszi, jogosultak a feladat megoldásához más kapcsolattartási formá t
igénybe venni .

[(4)] Azok a költségvetési szervek, amelyek törvény alapján nem kötelezettek arra, hog y
központi rendszerhez csatlakozzanak jogosultak a központi rendszeren keresztül
szolgáltatásaikat az ügyfeleik számára elérhetővé tenni, és egymással, illetve más a
rendszerben részt vevő szervezetekkel a rendszeren keresztül kapcsolatot tartani .

[(5)] f A központi rendszerhez való csatlakozásra törvény alapján kötelezett, vagy arr a
feljogosított szervekkel szemben a központi rendszert szolgáltatási kötelezettség terheli, a
szerződéskötést, illetve a szolgáltatást csak a külön jogszabályban foglalt biztonsági feltétele k
hiánya alapján tagadhatja meg, vagy korlátozhatja. A csatlakozás a rendelkezésre álló
kapacitás tervezhetősége érdekében időben ütemezetten is megvalósítható, illetve fejlesztések
megvalósításához köthető .
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[(6)] (7) A központi rendszerhez szerződés alapján csatlakozhat az a szerv vagy szervezet,
amely szolgáltatásait a központi rendszeren kívánja nyújtani . Ha a szerz ődésből más nem
következik, a csatlakozásért és a kapcsolattartás biztosításáért díjat kell fizetni .

[(7)] 0) A [(6)] L7) bekezdés hatálya alá tartozó szerv vagy szervezet részére biztosítot t

szolgáltatás nem korlátozhatja a csatlakozási kötelezettség vagy törvényben előírt jogosultság
alapján biztosított szolgáltatások nyújtását . A központi rendszer a [(6)] bekezdésben
foglalt szerződései teljesítésével kapcsolatban nem hivatkozhat elháríthatatlan küls ő okként a
szolgáltatásnyújtási kötelezettség alá tartozó igény változására."

Indokolás

A javaslat két szempontból pontosítja az eredeti szöveget . Egyrészt rögzíti, hogy milyen
módon kell a kapcsolódásra kötelezett szervezeteknek a központi rendszerrel kapcsolato t
létesíteni, illetve, ez a kapcsolat mit biztosít számukra.

A másik oldalon viszont garanciaként — hogy ne válhassanak cselekményeikben a
központi rendszer rendelkezésre állásának kiszolgáltatottá — lehetőséget biztosít arra, hogy a
központi rendszer rendelkezésre nem állása (üzemzavara, karbantartása stb .) esetén legyen
lehetőségük halaszthatatlan üzenetváltásaikat más úton (futárral, telefaxon stb .) lebonyolítani .

Budapest, 2009 . április 29 .

Podolák György
elnök
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