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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 :

1. A törvényjavaslat 10 . §-a új (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) A központi rendszerhez csatlakozásra kötelezett, 	 illetve csatlakozott szervezetek
szervezeti	 és	 működési	 szabályzatukban	 kötelezhetik	 a	 hiteles	 elektronikus
dokumentumforgalomban részt vevő dolgozóikat ügyfélkapu létesítésére . Ezen dolgozóka
hivatali kapu létesítéséhez szükséges ügyfélkapu azonosítóikat a szervezet hivatali kap u
kezelőnek kijelölt dolgozójának át kell adniuk, aki az adatokat kizárólag a hivatali kap u
létesítéséhez használhatja fel, és a hivatali kapu használatára való jogosultság megszűnésekor
– ide értve az ügyfélkapu megszüntetését – haladéktalanul törölnie kell . A szervezeta
kiadmányozási jogosultság nyilvántartására vonatkozó szabályozás szerint kezeli a hivatali
kapu hozzáférésre jogosultak adatait . A hivatali kapu nyilvántartás kezelésére val ó
jogosultság megszűnésekor a kezelt adatok a kijelölt új kezel őnek átadhatók, új kezel ő
hiányában valamennyi adatot törölni kell a hivatali kapu nyilvántartásából .”

2. A törvényjavaslat 17 . §-a új (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) A központi rendszer működtetője jogosult a hivatali kapuk kezelésére jogosult személyek
ügyfélkapu azonosítóinak kezelésére a hivatali kapuhoz történ ő hozzárendelés biztosítása
érdekében. A hivatali kapuhoz rendelés megszüntetésekor az adatokat a hivatali kap u
nyilvántartásából törölni kell, azonban a hozzárendelés kezd ő és befejező időpontjával együtt
a hivatali kaput használó szervezet iratkezelési szabályzatában a kiadmányozási jog
nyilvántartására vonatkozó szabályok szerint meg kellőrizni . "
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3. A törvényjavaslat 22 . §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) Egy természetes vagy jogi személyhez, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezethez több ügyfélkapu, illetve ehhez kapcsolódó központi rendszeri cím é s
elektronikus tárhely tartozhat . A második és minden további központi rendszeri cím é s
elektronikus tárhely létesítése, illetve a külön jogszabályban meghatározott alanyi jogú
elektronikus tárhely méretet meghaladó tárkapacitás külön jogszabályban meghatározott
szolgáltatási díj ellenében történik. A 10.	 (4) bekezdése alapján ügyfélkapu nyitására
kötelezetteknek a kötelez őn túli első ügyfélkapu-nyitása is díjmentes . "

Indokolás

Az indítvány Márfai Péter T/6767/65. és T/6767/66 . számú módosító javaslatához
kapcsolódva pontosító jellegű . Egyértelművé teszi, hogy a hivatali kapu kezelésében részt
vevő személyek esetében kizárólag a kapu kezeléséért felel ős személy – mint kapcsolattartó –
ügyfélkapu azonosítóinak nyilvántartása történik a központi rendszerben, az is csak addig,
amíg ő a kapcsolattartó . Maga a személy nyilvántartása kezelési jog megszűnését követően is
biztosított, azonban már nem a központi rendszerben, hanem az iratkezelési szabályok szerin t
az őt feljogosító szervezet irattárában, mint a szervezet képviseletére a központi rendszerre l
szemben feljogosított személy.

Hasonló a helyzet az adott szervezet képviseletére jogosult személyek esetében is, itt a
kiadmányozási jogosultság nyilvántartásának szabályait kell alkalmazni . Ezzel egyértelműen
egy adattakarékos, ugyanakkor az osztott adatkezelés elvét követő nyilvántartás jön létre ,
amely azonban lehet ővé teszi utólag is a hivatalos irat kiküldőjének, fogadójának
azonosítását, jogosultságának tisztázását .

Mivel a hivatalok, illetve közszolgáltatók kapcsolattartással megbízott dolgozói számár a
az ügyfélkapu létesítése a hivatali feladat részeként kötelezettség, a bizalom meger ősítése
érdekében számukra ingyenesen lehet őséget javasolunk biztosítani egy további ügyfélkap u
nyitására, hogy ne kelljen ugyanazon a kapun intézniük a magánügyeiket (bár ez való s
kockázatot nem jelent) .

Budapest, 2009 . április 29 .

Podolák György
elnök
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