
t̀

iw
1

,'

sl ivatal a

Úrke ett : 2011
MÁRC

2
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján Magyarország Alaptörvénye cím ű , T/2627.

számú törvényjavaslathoz az alábbi

m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat Szabadság és felelősség XXIV. cikke az alábbiak szerint módosul :

„XXIV. cikk

(1) Az állam működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, a
közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenl őség előmozdítása érdekében törekszik az
új műszaki megoldások és a tudomány eredményei alkalmazására .

(2) a) Az informatikának a demokratizmus megerősödését, kiszélesítését kell szolgálnia é s
nem lehet eszköze a kiváltságok, szellemi és gazdasági monopóliumok kialakulásának .

b)Az informatikához kapcsolódó eszközök és alkalmazások használatát, forgalmazását a z
állam nem korlátozhatja.

(3) Magyarország minden állampolgára számára jogot biztosít ,

a) az elektronikus ügyintézésre ,

b) az elektronikus ügyintézéshez szükséges ismeretek elsajátítására ,

c) ingyenes ügysegédi hálózat igénybevételére, amennyiben egyedül nem képesek igénybe
venni az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat .



(4) Az államilag támogatott távoktatási rendszerek elérésére is alkalmas állampolgári levelez ő
rendszer kialakításáról,valamennyi háztartásban elérhet ővé tételérő l, az Ügyfélkapuról (vag y
annak törvénymódosítással is deklarált jogutódjáról) és a hozzá tartozó tárhelyről,az
állampolgárságot igazoló nyilvántartó rendszerek fenntartásáról, 	 és	 az	 állampolgári
azonosítók ingyenes kiosztásáról az állampolgár születésének pillanatától Magyarország
kormánya gondoskodik .

(5)	 A személyes adatok védelméről az állampolgár és az állam közötti ügyintézés során ,
elektronikus kommunikációt biztosító tárhelyek biztonságáról Magyarország kormány a
gondoskodik."

INDOKOLÁS

Egy nemzeti alkotmányból a XXI . században nem hiányozhat egy részletes hírközlési-

informatikai fejezet . Hazánk fejlődése nagymértékben függ ennek a területnek a

megerősödésétő l, az olcsóbb, hatékonyabb állam működése érdekében pedig elengedhetetlen

a javasolt kiegészítés elfogadása. A módosítás jelentős lépést tesz az esélyegyenl őség

megerősítése irányába, hiszen a közszolgáltatásokhoz, e-közigazgatáshoz való hozzáféré s

kevésbé függne attól, hogy földrajzilag, illetve településtípus szerint hol lakik az állampolgár .

Az informatikai rendszerek erősödésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet kel l

fordítanunk az adataink védelmére annak érdekében, hogy az állami ügyintézés sorá n

személyes adataink ne kerülhessenek illetéktelen kézbe. Magyarország minden állampolgára

számára születése pillanatától biztosítsunk az elektronikus ügyintézéshez szükséges azonosít ó
kódokat, állampolgári e-mail címet! Az állampolgár nagykorúságáig az állampolgári e-mai l

címének, azonosítójának kezelésének joga és kötelessége a szülő t/gyámot terheli .

Budapest, 2011 . március 25 .

Ivády Gábor

független képviselő
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