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Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

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 16 . §-ának (2)-(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(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 adatellenőrzés céljából adatot igényelhet a
központi nyilvántartótól .] Az ügyfélkapu létesítését kérő személynek egyidejűleg közölnie
kell elektronikus levélcímét is, 	 amely nélkül ügyfélkapu nem létesíthet ő .

(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.

(4) Az ügyfélkaput létrehozó szerv – amennyiben az nem a kormány által adatkezelésre
kijelölt szervezet (a továbbiakban adatkezelésre kijelölt szervezet) – továbbítja az ügyfélkapu t
létesítő által megadott adatokat, továbbá felhasználói nevét és jelszavát az adatkezelésr e
kijelölt szerv részére, amely az igénybevevő ügyfélkapus azonosítása céljából kezeli az
adatokat . Az ügyfélkaput létrehozó szerv – amennyiben az nem maga az adatkezelésre kijelöl t
szervezet – az adattovábbítást követően az adatokat [haladéktalanul] véglegesen és
visszaállíthatatlanul törli saját nyilvántartásából .
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(5) Az adatkezelésre kijelölt szervezet az azonosításhoz szükséges adatellen őrzés,	 valaminta
kezelt adatok aktualizálása, adatváltozások korrekcióját szolgáló kapcsolatfelvétel céljából
név, születési név, anyja neve, születési hely és id ő adatok megadásával –adatot igényelhet a
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, 	 illetve	 a	 központi	 idegenrendészeti
nyilvántartásból ."

Indokolás

Az indítvány dr . Nyitrai Zsolt (Fidesz) és Molnár Béla (KDNP) T/6767/33 . számú

módosító javaslata alapján pontosítja az ügyfélkapu létesítésének szabályait . Egyértelműsíti,
hogy az ügyfélkapu létesítéséhez szükség van e-mail címre . Ugyanakkor a személyiadat- és
lakcímnyilvántartással való adategyeztetés kétszer szerepelt a szakaszban, ezért az els ő
előfordulást törölni javasoljuk.

Amennyiben a regisztrációs szerv maga nem az adatkezel ő , akkor a regisztrált adatokat a
továbbítás után saját nyilvántartásából haladéktalanul törölnie kell .

Mivel az ügyfélkapu használói között nem csak magyar állampolgárok vannak, íg y
elengedhetetlen velük kapcsolatban a központi idegenrendészeti nyilvántartás felhasználása az
azonosításhoz, illetve az adatok ellenőrzéséhez. Az egyértelműség érdekében itt rögzítjük ,

hogy mely adatokat kell megadni a központi nyilvántartásoknak az adategyeztetéshez, illetve ,
hogy milyen célok érdekében van lehetőség adatigénylésre .

Budapest, 2009 . április 29 .

Podolák Gyö,gy
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