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Bizottsági ajánlás általános vitához

A Magyar Országgyűlés
Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságána k

ajánlás a

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános
szabályairól szóló törvényjavaslathoz (T/13053 . szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyű lés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága — mint kijelölt bizottság — Az

állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános

szabályairól szóló törvényjavaslatot (T/13o53 . szám) a 2013. november 18-ai ülésén

megtárgyalta és ahhoz az Ogytv . 15 .§ (3) bekezdése alapján, valamint HHSZ 95 . § (2)

bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlását nyújtja be.

A bizottság meghallgatta az el őterjesztő képviseletében és Igazságügyi Minisztériu m

főosztályvezetőjének Rátai Balázs úrnak a szóbeli kiegészítését és azt 12 igen, 2 nem, 3

tartózkodás szavazattal általános vitára ajánlotta .

A bizottság kisebbségi véleménye szóban hangzik el előadói megosztva:

Gúr Nándor (MSZP)

dr. Nemény András (MSZP)

A bizottság többsége támogatta a törvényjavaslatot és álláspontját az alábbiak szerint fejt i

ki :

A törvényjavaslat elsődlegesen, az együttműködő képesség elérése céljából fogalmazza

meg, hogy a közigazgatás megújulásának egyik feltétele a közigazgatásban kezel t

adatháttér rendezése, az adtok megbízhatóságának növelése, a jogosult hozzáférések

biztosítása. Ehhez szükséges a nyilvántartások igazgatásszervezési értelemben vett

normalizálása, illetve az egyes adatok (adatkörök) egyértelm ű felelősének kijelölése. Az

együttműködés

	

képességének

	

kapcsán

	

jelenik

	

meg

	

az

	

adatbázisok



összekapcsolhatóságának az elvárása is . Az összerendelési nyilvántartás ennek

szellemében teremti meg, és biztosítja a továbbiakban a főbb nyilvántartások egymás

között kommunikációját, betartva az adatok védelmére vonatkozó el őírásokat .

A törvényjavaslat - a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny nyilvántartások és a bels ő
nyilvántartások kivételével – valamennyi nyilvántartás tekintetében alapelvi szinte n

megfogalmazott célok elérésre érdekében a következ ő konkrét intézkedéseket vezeti be :

o A szabályozás legfontosabb eleme, hogy előírja a nyilvántartások elektronikus

információs rendszerbe történő vezetését. Tekintettel arra, hogy a szabályozás

hatálybalépésekor lesznek még olyan nyilvántartások, amelyek nem felelnek meg az

előírásoknak, pl . excel táblázat szolgál a nyilvántartás informatikai környezetéül, ezért

az átmeneti rendelkezések közé beépítésre került egy halasztó hatály, amely lehet őséget

teremet a kötelezettségek teljesítésére való felkészülésre . Kiemeli továbbá, hogy a

közigazgatás által már nyilvántartásba vett adat tekintetében főszabályként senkit nem

lehet adatszolgáltatásra vagy adatigazolásra kötelezni .

o A szabályozás lehetőséget teremet az adatokhoz való hozzájutás adatkapcsolat i

módjainak megválasztására is . Az adatkapcsolati módok egységes fogalmaként

bevezetésre kerül az adatkapcsolat-szolgáltatás, amely olyan szolgáltatás, amelyne k

keretében a nyilvántartó lehet ővé teszi az adatok átvételét egyszerű adatátvétel vagy

automatikus adatátvétel útján . A cél, hogy az adatkapcsolat megvalósuljon, de azt, hogy

milyen módon valósítják meg konkrétan a szereplők, arra választási lehetőséget hagy,

azonban az adatátadás formáinak meghatározása során az automatikus adatátvéte l

elsődlegességét hangsúlyozza . Ezen túlmenően pedig lehetőséget teremet egy speciáli s

adateltérési felület használatára is .

o A nyilvántartások megbízhatóságának javítása érdekében a törvényjavaslat

meghatározza továbbá a nyilvántartásból származó adatok szinkronizálásának el őírását,

továbbá a szabályozási koncepció része az is, hogy ha valamely hatóság megállapítja ,

hogy az általa és más hatóság által is nyilvántartott adat helytelen, köteles az t

haladéktalanul jelezni az eredetileg nyilvántartó hatóság felé .

o Az állami és önkormányzat által nyilvántartott adattok dokumentáltsága é s

transzparenciája kapcsán új elemként jelenik meg az adatkapcsolat-szolgáltatás i

szabályzat készítésének, aktualizálásának és bejelentésének előírása valamenny i

nyilvántartás tekintetében .



o Felállításra kerül a nyilvántartások regisztere, amely meghatározott adatok tekintetébe n

bárki számára, regisztráció nélkül hozzáférhető módon tartalmazza a nyilvántartások

adatait és az együttműködés szempontjából lényeges jellemzőket .

Budapest, 2013 . november 18 .
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