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Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a hivatalos
iratok elektronikus kézbesítésér ől és az elektronikus tértivevényr ől szóló T/9024. számú
törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi Bizottság a következ ő

módosító javaslato t

terjeszti elő .

1. A törvényjavaslat 1 . §-ának (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) E törvény alkalmazásában hivatalos iratnak kell tekinteni azt az elektronikus okiratot és
egyéb elektronikus adatállományt, amelyet meghatározott eljárásában a bíróság, ügyészsé •
közigazgatási szerv, illetve más hatóság (a továbbiakban együtt : hivatalos szerv) az ügyfél
(fél) részére elektronikusan, joghatás kiváltására alkalmas módon kézbesíttet, továbbá amelye t
a hivatalos szervek eljárásuk során egymásnak küldenek meg, valamint amelyet az ügyfél
(fél) kézbesíttet a hivatalos szerv részére . ”

2. A törvényjavaslat 1 . §-ának (7) bekezdése a következők szerint módosul :

„(7) Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatón keresztül elektronikus aláírással ellátot t
okiratokat is meg lehet küldeni . Külön törvény meghatározott eljárás vonatkozásában —
bizonyos okiratok (kérelmek, beadványok) tekintetében — el őírhatja, hogy az okiratot kötelező
minősített elektronikus aláírással ellátni . ”

3. A törvényjavaslat 2 . §-a a következő (7)-(9) bekezdéssel egészül ki :

„(7) A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kézbesített hivatalos iratban
lévő adatok tárolása kizárólag a kézbesítéshez szükséges ideig történik, akézbesített hivatalos
iratban levő adatokhoz az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató nem férhet hozzá .,
kivéve a (4) bekezdés utolsó mondatában foglalt esetet .

f8) Az Állami Elektronikus Kézbesítési	 Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb5
munkanapon belül elektronikus úton köteles tájékoztatást adni azőt megkereső személy
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számára a központi elektronikus szolgáltató rendszerben kezelt adatairól, az adatkezelé s
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a r á
vonatkozó adatokat, mely hatóság részére és mikor történt továbbítás központi elektroniku s
szolgáltató rendszeren keresztül . A megkereső személy részére a rá vonatkozó adato k
korlátozás nélkül megismeréséért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel .

(9) A természetes személynek a központi elektronikus szolgáltató rendszerben kezel t
személyes adatai helyesbítésére, illetve jogellenesen kezelt adatainak törléséhez való jogát a
személyes adatok védelméről szóló törvény szerint biztosítani kell . "

4. A törvényjavaslat 6 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) A kézbesítési vélelem alapján kézbesítettnek tekintett hivatalos irat annak elhelyezését ő l
számított harminc napig a címzett ideiglenes tárhelyén marad, ahol azt a címzett továbbra i s
átveheti, de a joghatások – ha a kézbesítési vélelem megdöntésére nem kerül sor - a
kézbesítési vélelem beálltához fűződnek. A harminc nap elteltével automatikusan törl ődő, át
nem vett, visszaigazolást igényl ő hivatalos irat tájékoztató adatainak megismerhet őségéta
címzett számára az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató az értesítési tárhelyén a
törléstő l számítottan egy év leteltéig biztosítja.”

5. A törvényjavaslat 7 . §-ának (11) bekezdése a következ ők szerint módosul :

„(11) Meghatározott eljárások tekintetében jogszabály [korlátozhatja vagy] kizárhatja a
papír alapú kézbesítésre való áttérést . ”

6. A törvényjavaslat 8 . §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) [A határidők számítására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a polgári
perrendtartásról szóló 1952 . évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait kell
megfelelően alkalmazni .] A határidők számítására az e §-ban írt szabályokat akkor kell
alkalmazni, ha törvény eltérően nem rendelkezik .”

Indokolá s

1. A törvény személyi hatályának megállapításánál pótlásra került az ügyészség felsorolás a
tekintettel arra, hogy az ügyészség is aktív szerepl ője lehet a hivatalos eljárásokban az
elektronikus iratküldésnek .

2. Az állampolgárok jogbiztonságát és az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatób a
vetett bizalmát erősíti az a szabály, amely kimondja, hogy az okiratokra elektronikus aláírá s
akkor is elhelyezhető , ha az egyébként nem kötelező (ez lehet akár minősített elektroniku s
aláírás is). Ezt a törvényjavaslat eredetileg is lehet ővé tette, a módosítás azonban
egyértelművé teszi. A ki nem hirdetett törvénynek az a rendelkezése azonban nem változik ,
amely szerint a minősített elektronikus aláírást törvény kötelez ővé tehet.

3. A törvénybe beépülnek olyan adatvédelmi rendelkezések is, melyek egy része már ma is –
szabályzat szintjén – vonatkozik az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatóra. E
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szabályok törvényi szintre történő emelése azonban erősíti az állampolgárok, illetve a
központi rendszert használó más személyek bizalmát a rendszer működésében.

4. A ki nem hirdetett törvény szerint a harminc napig tárolt hivatalos iratok automatikusan
törlésre kerülnek. Ezt szükségesnek mutatkozik kiegészíteni azzal, hogy egy éven keresztül –
bár maga az irat már nem található meg a tárhelyen — a küldemény tájékoztató adatai továbbr a
is láthatóak legyenek a címzett számára, amennyiben a kézbesítési vélelem beállt . Ha ugyani s
netán a címzett bármi miatt harminc napnál hosszabb id őn keresztül nem ellenőrzi a tárhelyét,
egyáltalán nem is értesül arról, hogy számára küldemény érkezett.

5. A törvényjavaslat 7 . (3) bekezdése kimondja, hogy ha „a természetes személy a hivatalo s
iratait elektronikus úton kézbesítteti, indokolt kérelmében adott eljárás során egy alkalommal
kérheti a papír alapú kézbesítésre való áttérést” . Ezért indokolatlan ugyanezen § (7)
bekezdésében a korlátozásról rendelkezni, mivel az egy alkalom korlátozása egyenlő a
kizárással . Tehát a módosító javaslat fölösleges szöveget hagy el a törvény szövegéb ől .

6. A köztársasági elnök véleménye szerint nehezen értelmezhető a törvénynek az a
rendelkezése, hogy az elektronikus iratok kézbesítésére és az elektronikus tértivevényre
vonatkozóan a határidők számítására a Pp. szabályait kell megfelel ően alkalmazni ,
meghatározott kivételekkel (8 . §). A törvény 1 . § (1) bekezdése alapján ugyanis a törvén y
rendelkezéseit kell alkalmazni a hivatalos iratok bármilyen hivatalos eljárásban történ ő
kézbesítése esetén, tehát a büntet ő és a közigazgatási, illetve más hatósági ügyekben is . Nem
világos azonban, hogy az ezekre az eljárásokra vonatkozó törvényekben (Be ., a közigazgatás i
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL. törvény, stb .) lévő ,
a határidő számítására vonatkozó rendelkezések miként érvényesülnek a törvény 8 . §-a
fényében .

A köztársasági elnök által felvetettek alapján a szóban forgó rendelkezés pontosításra kerü l
olyan módon, hogy a törvény az adott eljárási szabályokra vonatkozó, külön törvényekben
meghatározott eljárási határid ők alkalmazását teszi fő szabállyá azzal a kiegészítéssel, hog y
az elektronikus kézbesítés sajátosságaiból adódó határidő-számítási normákat is figyelemb e
kell venni, ha egyébként abban a vonatkozásban az eljárási jogszabály nem ír el ő eltérő
határidő-számítási módot. Tekintettel ezek kiegészít ő voltára, ez nem okozhat gondot a
különböző eljárások vonatkozásában.

Budapest, 2009 . június „
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