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Az Országgyűlés
Önkormányzati és területfejlesztési

bizottsága

Bizottsági módosító javasla t

Kövér László ,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Önkormányzati és területfejlesztési bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és a 102. § (1) bekezdése alapján „az
állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól ”
szóló T/13053 . számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat a következő IV. Fejezettel egészül ki, egyidejűleg a törvényjavaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és a törvényjavaslat önmagára vonatkozó mere v
hivatkozásainak megjelölése megfelel ően változik :

„IV. Felezet

A címalapú nyilvántartások együttműködési képessége

11. A központi címregiszter

14.l;

(1) A címalapú állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének
elősegítésére és az egységes címnyilvántartások működésének biztosítására a külön
törvényben létrehozott központi címregiszter szolgál .

(2) A központi címregiszter olyan, a nyilvántartások közötti együttm űködést elősegítő
központi nyilvántartás, amely adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosíta
címalapú állami és önkormányzati nyilvántartások számára .
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15.

A központi címregiszter részletes eljárási szabályait külön jogszabály állapítja meg . "

Indokolás

Az interoperabilitás megvalósításának egyik alapköve a közigazgatásban kezelt adathátté r
rendbetétele, az adatok megbízhatóságának növelése, így különösen az állami adatbázisokban
kezelt címadatok rendbetétele és a címadatokat kezelő nyilvántartások közötti hatékony
együttműködés megteremtése . Kiemelten fontos, hogy a nyilvántartásokban szerepl ő adatok —
akár egyedileg, akár összességükben — megfelel ően tükrözzék a valóságot, hiszen ezáltal
segítik elő az állami feladatellátást .

A központi címregiszter egy olyan nyilvántartás, amit a jogrendszerben még nem definiál t
módon, de az „etalon” jellemzővel ruházhatunk fel . Ez a minősége szorosan kapcsolódik az
interoperabilitáshoz, ezért indokolt a törvényjavaslatban való elhelyezése. A nyilvántartás
speciális helyzete abból adódik, hogy az állam belső működésének, az egyes címalapú
nyilvántartások együttműködésének zálogául szolgál azzal, hogy hatékony állami „belső”
adatforrást szolgáltat a címalapú nyilvántartások számára .

Jelen javaslat csak keretszabályokat állapít meg, így a központi címregiszter létrehozását csa k
deklarálja, annak tényleges megvalósítását és kialakítását, a hozzá kapcsolódó végrehajtás i
eljárások kidolgozását külön jogszabályokra bízza . A nyilvántartás létrehozása törvényi
szinten kell, hogy megjelenjen az „etalon” jellege miatt . Jelen kerettörvény a részletszabályok
kimunkálására nem szolgálhat, de megteremti a jogrendszerben való elhelyezhet őség alapvető
feltételeit. A központi címregiszter létrehozását és a jogrendbe illesztését szolgál ó
jogszabályok, jogszabály módosítások kidolgozása folyamatban van .

Budapest, 2013 . november 25

Dr. Láng Zsolt
elnök
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