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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mely állami szerveknek kerülhetnek továbbításra az 
okmányirodákban készített arcképmás-felvételek?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A folyó év január 15-én megjelent Magyar Közlönyben kihirdetésre került „az arcképmás felvétel
készítése  során  egységes  informatikai  és  irodatechnikai  eszközök  alkalmazásával  összefüggő
módosításáról” szóló 1/2019. (I. 15.) MvM rendelete egyes rendelet. A jogszabály módosítja „az
okmányirodák  működésének  személyi  és  technikai  feltételeiről  szóló”  58/1999.  (XII.  30.)  BM
rendeletet, az 1. § szerint a következőképpen:

„A  közigazgatási  informatika  infrastrukturális  megvalósíthatóságának  biztosításáért  felelős
miniszter az okmányirodákban készített arcképmás felvételeknek más állami szervek eljárásában
való felhasználhatóságának biztosítása céljából az arcképmás-felvételezés követelményeit, valamint
az  okmányiroda  feladatai  ellátása  során  alkalmazható  technikai  eszközöket  módszertani
útmutatóban jeleníti meg.”

A hivatkozott rendelkezés vonatkozásában az alábbi kérdések szerint várom Tisztelt Miniszter Úr
válaszát.

I.  Pontosan  mely  „más  állami  szervek”  kaphatják  meg  okmányirodákban  készített
arcképmás felvételeket?

II.  Az  alkalmazható  technikai  eszközökre  vonatkozó  módszertani  útmutató  mikor  kerül
kiadmányozásra, illetve miképpen lesz a nyilvánosság számára megismerhető?

Amint  az  a  fentebbi  jogszabályi  idézetből  kétséget  kizárólag  megállapítható,  az  arcképmás-
felvételezés követelményeit,  a miniszter módszertani útmutatóban jeleníti meg. Ezzel szemben a



58/1999. (XII. 30.) BM rendeletet 4. §-a akként fogalmaz, hogy az „az eszközök és alkalmazások
üzemeltetését  a  NISZ Nemzeti  Infokommunikációs  Szolgáltató  Zrt.  (a  továbbiakban:  NISZ Zrt.)
szakmai iránymutatása alapján kell biztosítani”

III. Mi az oka annak, hogy az eszközök és alkalmazások üzemeltetésére vonatkozó szakmai
iránymutatás  felelőse,  illetve  a  módszertani  útmutató  kiadmányozójának  személye
(miniszter) elválik egymástól?

Az 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése eredetileg akként rendelkezett, hogy „az
okmányirodában a jogszabályok által  meghatározott  feladatok ellátásához igazodó létszámú, de
legalább  három  fő  -  külön  jogszabályban  meghatározott  képesítéssel  rendelkező  -
kormánytisztviselőt (a továbbiakban: okmányirodai ügyintéző) kell foglalkoztatni.”

Ez a rendelkezés a jelen módosítással teljes körűen hatályon kívül helyezésre kerül, ugyanakkor az
új  rendelkezés  szerinti  módszertani  útmutató  csupán az  „arcképmás-felvételezés  követelményeit,
valamint az okmányiroda feladatai ellátása során alkalmazható technikai eszközöket” határozhatja
majd meg.

IV.  Várható-e,  hogy az  új  szabályozás  következtében  létszámleépítésekre  –  és  ezzel  az
ügymenetekben minden bizonnyal fennakadásokra – kerül sor, avagy milyen rendelkezések
biztosítják  a  jövőben  a  „legalább  három  fő  -  külön  jogszabályban  meghatározott
képesítéssel rendelkező – kormánytisztviselő” további foglalkoztatását?

Várom érdemi válaszát!

Budapest, 2019. január 16.
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