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Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján az egyes, az
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló T/10906 . számú
törvényjavaslathoz (a továbbiakban: törvényjavaslat) a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

»1• §

(1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 . évi CXL .
törvény (a továbbiakban : Ket .) 28/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Az iratkezelési rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatáshoz csatlakozott hatóság írásban e
szolgáltatás igénybevételével is kapcsolatot tarthat más hatósággal . ”

(2) A Ket . 28/B . §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(la) Az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a kormányablakkal, kivéve ha az a z
adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhet ő .'

2. A törvényjavaslat 12 . §-a a következők szerint módosul :

„12. §

(1) A Ket. 169/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

A kormán ablak az 1 bekezdés szerinti el'árásokban o osult az ü2a irtott •agyél által ben
alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési



szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabál y
rendelkezései szerint, a kormányablak általi ügyintézésre irányadó jogszabályban meghatározot t
eltérésekkel ."

A Ket. 169/A. § (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Jogszabályban kijelölt szervezet az ügyfél számára az alábbi hatósági szolgáltatásokat
biztosíthatja :
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatásból a beadvány elektronikus
irattá alakítását a vonatkozó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint, a z
elektronikus irat hatóság nevében történő átvételét és - amennyiben ennek informatikai feltétele i
adottak - annak a hatóság informatikai rendszerében történ ő elhelyezését, továbbá ügyintézési
lehetőség biztosítását más hatóságok hatáskörébe tartozó, az ügyfél számára elektroniku s
ügyintézési szolgáltatás keretében intézhető eljárásokban, jogszabályban meghatározott módon ,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást, valamint
c) a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatást . ”

(3) A Ket. 169/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5) Jogszabályban arra feljogosított hatósom országos telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amel y
jogszabályban meghatározottak szerin t
a) az ügyfél számára jogszabályban meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárások
tekintetében ügyintézési lehet őséget biztosít, valamint
b) tájékoztatást	 ad	 a jogszabályban meghatározott, más hatóságok hatáskörébe tartozó
eljárásokról . '

3. A törvényjavaslat 30 . §-a a következők szerint módosul :

„30 . §

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 . évi LXXXIV . törvény (a továbbiakban :
Kknyt.) 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„23 . § A nyilvántartó a 9. § (2) bekezdésében megjelölt adatokról a járműazonosító adatok
kivételével szolgáltat adatot, ha az érintett személy a személyes adatainak szolgáltatásá t
megtiltotta.”

(2) A Kknyt. 24. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A nyilvántartó a külön törvényben vagy a polgár ügyintézési rendelkezésében meghatározot t
szervek számára, a személyazonosító jel helyébe lép ő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló törvény, illetve a polgár ügyintézési rendelkezése alapjá n
a) a polgár természetes személyazonosító adatai alapján a polgár vezetői engedélye
okmányazonosítója titkosított kapcsolati kódjának, illetve



b) a polgár vezet ői engedélyének okmányazonosítója alapján a személyiadat- é s
lakcímnyilvántartásban szerepl ő természetes személyazonosító adatok
továbbítására jogosult .
(7) A nyilvántartó a vezetői engedély kiadásáról szóló döntését követ ően a vezetői engedély
okmány megszemélyesítésével egyidej űleg a vezetői engedély okmányazonosítója alapján
kapcsolati kódot képez, majd a titkosított kapcsolati kódot annak típusmegjelölésével a külö n
törvény szerinti összerendelési nyilvántartásnak az összerendelési bejegyzés újabb kapcsolat i
kóddal történő kiegészítése céljából átadja."

(3) A Kknyt . III. fejezete a következő alcímmel és 27/D . §-sal egészül ki :

„Automatizált keresés az engedély-nyilvántartásban

27/D. § (1) A nyilvántartó, mint nemzeti kapcsolattartó pont a vezet ő i engedély kiállításához,
pótlásához, megújításához vagy cseréjéhez szükséges ellenőrzés céljából történő adati én lés
teljesítéséhez biztosítja az Európai Unió más tagállamának kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontj a
részére a 8 . & (1) bekezdésa)pontaa)-ag)alpontjaiban és a 8 .	 (1) bekezdésb)pontjában
meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést .
(2) A nyilvántartó a közlekedési igazgatási hatóság által egyedi ügyben igényelt adatlekérdezé s
esetén – az adatlekérdezést igénylő közlekedési igazgatási hatóság által meghatározott személ y
vezetési jogosultságával összefüggő és vezetői engedélyére vonatkozó adatok tekintetében –a
Vezetői Engedélyek Európai Uniós Hálózata (RESPER) szoftveralkalmazásának igénybevételével ,
közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez az Európai Unió más tagállama
nemzeti vezető i engedély nyilvántartási adatállományaiban .
(3) A nyilvántartó az automatizált keresés eredményér ől az adatigénylő közlekedési igazgatási
hatóságot haladéktalanul értesíti . ”

(12) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999 . évi LXXXIV . törvény 43 . &-a helyébea
következő rendelkezés lép :

„43. & (1) E törvény
a) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS 	 II)	 létrehozásáról,
működtetéséről és használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36 ., 38-39. és 45-49 .
Cikkének ,
b) 19. § (1) bekezdés i) pontja, 27/A . &-a, 32 .	 (5)-(8) bekezdése és a 32/A . &-a
ba)a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló ,
határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanács i
határozatnak,
bb)a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló ,
határokon	 átnyúló	 együttműködés megerősítéséről	 szóló	 2008/615/IB	 tanácsi	 határozat
végrehajtásáról szóló, 2008 . június 23-i, 2008/616/IB tanácsi határozatnak,
bc)az egyrészről az Európai Unió, másrészrő l Izland és Norvégia között a különösen a terrorizmu s
és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttm űködés
megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat, valamint a különösen a terrorizmus és a
határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés
megerősítéséről szóló 2008/615/IB tanácsi határozat végrehajtásáról szóló, 2008/616/IB tanács i
határozat és melléklete egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodásnak az Európai
Unió nevében történő aláírásáról és e me álla . odás e . es rendelkezéseinek idei ! lene s
alkalmazásáról szóló, 2009 . szeptember 21-i, 2009/1023/IB tanácsi határozatnak, továbbá



c) 27/B-27/C. &-a, 32.	 (5)-(8) bekezdése és 32/A. §-a a közúti közlekedésbiztonságo t
veszélyeztet ő közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének
elősegítésérő l szóló, 2011 . október 25-i, 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4 . és 7 .
Cikkének, valamint I . Mellékletének ,
d) 27/D. §-a a vezetői engedélyekrő l szóló, 2006. december 20-ai 2006/126/EK európai parlament i
és tanácsi irányelv 7 . cikk (5) bekezdésének
való megfelelést szolgálja .

(2) E törvény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról ,
működtetéséről és használatáról szóló, 2007/533/IB tanácsi határozat 36 ., 38-39. és 45-49. cikkének
átültetését szolgálja .

(3) E törvény
a) a járművek forgalmi engedélyének kiadására hatáskörrel rendelkez ő tagállami szolgálatoknaka
Schengeni Információs Rendszer második generációjához (SIS II) való hozzáférésér ől szóló ,
1986/2006/EK rendeletnek, továbbá
b) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról ,
működtetéséről és használatáról szóló, 1987/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet 31-34 .
cikkének
végrehajtását szolgálja.'

INDOKOLÁS

1. A kormányablak összetett rendszer, ezért az általános szabályokon túl itt szükséges külö n
szabályozni az elektronikus út igénybevehetőségének lehetőségét .

2. A kormányablak is használ szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, tehát ezekne k
meg kell jelennie a törvény szövegében is . A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala (a továbbiakban : KEKKH) üzemelteti az országos telefonos ügyfélszolgálatot .
Ahhoz, hogy a KEKKH olyan hatóságok számára is tudja nyújtani a telefonos ügyfélszolgálatát ,
akik nem tartoznak a jelen törvény hatálya alá, mint jogszabályban kijelölt szolgáltatóna k
törvényben kell meghatározni azokat az ügycsoportokat, amikben a telefonos ügyfélszolgála t
használata megengedett, így más jogszabályok be tudnak utalni erre a jogszabályhelyre .

3. Az Európai Parlament és Tanács vezetői engedélyekrő l szóló, 2006 . december 20-i 2006/126/EK
irányelvének (a továbbiakban : Irányelv) 7. cikk (5) bekezdése szerint :
a) Senki nem rendelkezhet egynél több vezetői engedéllyel .
b) A tagállam megtagadja a vezetői engedély kiállítását, amennyiben megállapítja, hogy a
kérelmező már rendelkezik vezető i engedéllyel .
c) A tagállamok megteszik a b) pont szerinti szükséges intézkedéseket . Amennyiben alapos a
gyanú, hogy a kérelmez ő már rendelkezik másik vezetői engedéllyel, a vezet ői engedély
kiállításához, pótlásához, megújításához vagy cseréjéhez ellenőrzést kell végezni a többi
tagállamnál .
d) A b) pont szerinti ellenőrzések megkönnyítése érdekében a tagállamok igénybe veszik a vezetői
engedélyek európai uniós hálózatát, amint e hálózat működőképes lesz .
A vezető i engedélyt kiállító tagállamok – a 2 . cikk sérelme nélkül – kell ő körültekintéssel járnak el
annak biztosítása érdekében, hogy az adott személy megfeleljen az e cikk (1) bekezdésébe n
megállapított követelményeknek, és nemzeti rendelkezéseiket alkalmazzák a járművezetési



jogosultság megszüntetésére, illetve visszavonására, amennyiben megállapításra kerül, hogy a
vezető i engedélyt a követelményeknek való megfelelés nélkül állították ki .

Az Irányelvben a fentiek szerint megfogalmazott adatcsere technikai megvalósítása az EUCARI S
RESPER rendszerén keresztül fog megvalósulni . Az EUCARIS nemzeti kapcsolattartó pontja a
KEKKH Központi Hivatal . Az Irányelvben megfogalmazott automatizált adatcsere biztosításáho z
szükséges nemzeti rendelkezések megalkotása a végrehajtás szempontjából elengedhetetlen .

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011 . (XII . 28.) Korm. rendelet 19. (6) bekezdése rendelkezik arról ,
hogy kétség esetén a Hivatal közreműködésével a vezetői engedély kiállításához, pótlásához vagy
cseréjéhez a kiadó EGT-állam hatóságának megkeresése útján ellen őrzést kell végezni .

A (11) bekezdésben foglaltak szerint indokolt a Kknyt . 43 . §-sa teljes szövegének ismétel t
megállapítása, valamint a 2006/126/EK irányelv 7 . cikk (5) bekezdésére való hivatkozással történ ő
kiegészítése .

A Kknyt. 43 . szövegének ismételt megállapítását jogalkotási technikai probléma feloldás a
indokolja, ugyanis a 2012. évi CLXX. törvény 7. § (3) bekezdésével megállapított
Kknyt. 43 . § szövege és a 2012 . évi CLXXXI. törvény 54. § (17) bekezdése által megállapított
Kknyt. 43 . § (2) és (3) bekezdése ellentmondóan került elfogadásra és kihirdetésre. A Kknyt . 43. §-
ának a jogalkotói szándék szerinti megállapítása e szakasz szövegének ismételt megállapítását é s
kihirdetését igényli .

Budapest, 2013 . május 21 .

Dr. Cser-Palkovics András
elnök
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