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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II.  24.)  OGY  határozat  45.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  egyes  ügyintézési  folyamatok
egyszerűsítéséről szóló  T/5237.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  részletes  vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  (a továbbiakban: Itv.)  Melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

Hatályát veszti az Itv. Melléklet IX. cím I. alcím 10. pontja.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés - Nytv. 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Nytv. 5. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1)  [Elektronikus  technikai  azonosító:  ]Szolgáltatásazonosító:  az  állandó  személyazonosító



igazolvány  tároló  elemén  rögzített,  véletlenszerűen  képzett  egyedi  azonosító  [szám,  amely
miniszteri rendeletben meghatározott szolgáltatások támogatására szolgál]karaktersorozat.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (11) bekezdés - Nytv. 29. § (7) bekezdés h) pont
Módosítás jellege: módosítás

(11) Az Nytv. 29. § (7) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[Az állandó személyazonosító igazolvány – a 29/E. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével –
tároló elemet tartalmaz. A tároló elem tartalmazza]

„h) [az elektronikus technikai azonosítót]a szolgáltatásazonosítót.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (13) bekezdés - Nytv. 29. § új (17) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(13) Az Nytv. 29. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:

„(17) A (18)-(20) bekezdésben meghatározottak szerint a szolgáltatásazonosító kezelésére jogosult
szerv vagy személy valamely jogosultság fennállását elektronikus úton a tároló elem olvasásával,
felhasználói közreműködés – további kódok megadása – nélkül a szolgáltatásazonosítóhoz kötötten
rögzítheti,  a  jogosultság  fennállását  ellenőrizheti,  a  szolgáltatásazonosítót  kizárólag  e  célból
megismerheti.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (13) bekezdés - Nytv. 29. § (18) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(13) Az Nytv. 29. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(18) Ha  az  állandó  személyazonosító  igazolvány  tároló  eleme  nem  vagy  nem  helyesen
tartalmazza a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét, illetve
személyi azonosítóját, abban az esetben a polgár kérelmére

a) az egészségbiztosítási szerv a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a polgár adóazonosító jelét,
c) a nyilvántartás szervei a polgár lakcímét, illetve személyi azonosítóját

a tároló elemen elhelyezi.”]

„(18)  Ha  a  valamely  jogosultságot  nyújtó  szerv  vagy személy az  egységes  elektronikuskártya-
kibocsátási  keretrendszerről  szóló  2014.  évi  LXXXIII.  törvényben  (a  továbbiakban:  Nektv.)
meghatározott  elektronikuskártya-kibocsátási  keretrendszerhez kártyakibocsátóként  csatlakozik,  a

2



szolgáltatásazonosító  tekintetében  a  Nektv.-t,  valamint  a  29/D.  §  alkalmazása  szempontjából  a
Nektv.  5.  §  (1)  bekezdés  b)  pont  ba)  alpontjában  meghatározott  azonosítóra  vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni az e §-ban és a 29/D. §-ban meghatározott eltérésekkel.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (14) bekezdés - Nytv. 29. § új (19)-(20) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(14) Az Nytv. 29. §-a a következő (19)-(20) bekezdéssel egészül ki:

„(19)  Ha  a  valamely  jogosultságot  nyújtó  szerv  vagy  személy  a  Nektv.-ben  meghatározott
elektronikuskártya-kibocsátási  keretrendszerhez  kártyakibocsátóként  nem  csatlakozik,  a
szolgáltatásazonosító  kezelésére  akkor  jogosult,  ha  valamely,  a  miniszter  rendeletében
meghatározott  jogosultság  fennállásának  tényét  a  személyazonosító  igazolvány  jogosultjának
természetes személyazonosító adataihoz hozzárendelten – a személyes adatok kezelésére irányadó
előírások alapján  – kezeli.  A szolgáltatásazonosító  kezelésére  ebben az  esetben,  kizárólag  ezen
jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából – a személyes adatok kezelésére irányadó előírások
szerint – kerülhet sor.

(20)  A  szolgáltatásazonosító  alkalmazásával  ellenőrzött  egyes  jogosultságokat  tartalmazó
nyilvántartások egymással való összekapcsolásához a szolgáltatásazonosító nem használható fel, a
szolgáltatásazonosító személyazonosításra történő felhasználása tilos.”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § új (14) bekezdés - Nytv. 29. § új (21) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(14) Az Nytv. 29. §-a a következő (21) bekezdéssel egészül ki:

„(21) Ha az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme nem vagy nem helyesen tartalmazza
a  polgár  társadalombiztosítási  azonosító  jelét,  adóazonosító  jelét,  lakcímét,  illetve  személyi
azonosítóját, abban az esetben a polgár kérelmére

a) az egészségbiztosítási szerv a polgár társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a polgár adóazonosító jelét,
c) a nyilvántartás szervei a polgár lakcímét, illetve személyi azonosítóját

a tároló elemen elhelyezi.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (14) bekezdés - Nytv. 47. § (2) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(14) Az Nytv. 47. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A miniszter felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben szabályozza)

„f)  azon  jogosultságok  körét,  amelyek  ellenőrzésére  az  állandó  személyazonosító  igazolvány
tároló  elemén  elhelyezett  [elektronikus  technikai  azonosító  felhasználását,  kezelését  és
tárolását]szolgáltatásazonosító felhasználható.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

Az  Nytv.  29/D.  §  (1)  bekezdésében  az  „Az  állandó  személyazonosító  igazolvány az  egységes
elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
Nektv.)” szövegrész helyébe az „A Nektv.” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Utv. 24. § (1) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Utv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatkezelő szerv az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:
f)  az  úti  okmány  elvesztésére,  eltulajdonítására,  [megsemmisülésre]megsemmisülésére,
megrongálódására, találására, cseréjére, pótlására, visszaadására, leadására, elvételére, valamint
érvénytelenségére vonatkozó adatokat,”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Utv. 24. § (1) bekezdés n) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Utv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatkezelő szerv az útiokmány-nyilvántartásban kezeli:
n)  az  okmány kézbesítésének,  illetve  átvételének idejét,  [helye]helyét,  az  átvevő nevét  és  az
átvételkor bemutatott okmány azonosítóját,”
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Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (7) bekezdés c) pont
Módosítás jellege: módosítás

(7) A Bnytv.
c) 30/E.  [§-ban ]§ zárószövegrészében  a „76. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „76. §
(1a) bekezdésben” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) bekezdés - E-ügyintézési tv. 22. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az E-ügyintézési tv. 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az
a) önkormányzati  adóhatóság  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  az  (1)  bekezdés  e)  pontja
szerinti rendelkezést csak természetes személy vagy egyéni vállalkozó ügyfél tehet,
b) állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben – ide nem értve az állami adó-,
és  vámhatóság  nyomozóhatósági  feladatait  –  az  (1)  bekezdés  e)  pontja  szerinti
rendelkezésnek nincs helye.”]

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (10) bekezdés - E-ügyintézési tv. 108. § (6d) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Az E-ügyintézési tv. 108. § (6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6d) 2020. december 31-ig természetes személy vagy egyéni vállalkozó sem tehet a rendelkezési
nyilvántartásba [önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben ]adóügyekben a 22.
§ (1) bekezdés e) pontja szerinti rendelkezést.”

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

23. §

(1) Ez a törvény – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel –  [a kihirdetését követő 30.
napon ]2019. július 1-jén lép hatályba.
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(2) [A 3]Az 1-2. §, [(1) és (2) ]a 3. § (1)-(6) bekezdése, [a ]3. § [(3) bekezdés b) pontja](10), (11),
(13)-(15), (17) és [a ](18) bekezdése, 4. §, 5. § (1) és (2) bekezdése, 6-[18]23. §, [2019. július 1-jén
]24. § (1)-(8) bekezdése, 24. § (10)-(11) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) A [2]3. § (7), (9), (12), [(13)](16) és [(16)](19) bekezdése, valamint [a 3]az 5. § (3) bekezdés a)
pontja 2019. szeptember 30-án lép hatályba.

(4) A [2]3. § (8) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. Az [illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) ]Itv. Melléklet IX. cím I.
alcím 7. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Illetékmentes)
„d) az úti okmány cseréje, amennyiben az úti okmány tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan
tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat, illetve az nem működik,”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: elhagyás

[1. Hatályát veszti az Itv. Melléklet IX. cím I. alcím 10. pontja.]

Indokolás

1. Rövidítés bevezetése szükséges, hogy a következő §-ban ne kelljen a törvény teljes címét kiírni. 
2. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
pontosítás, hogy a hatályon kívül helyező rendelkezés külön §-ban kerüljön meghatározásra. 
3-7., 9. Bármely véletlenszerű szám és/vagy betűsor technológiailag felhasználható azonosítóként
számítástechnikai  rendszerekkel  összefüggő  fejlesztésekhez,  ha  az  egyedisége  biztosított,
amennyiben  az  azonosítót  egy  jogosultsághoz  (pl.:  érvényes  vonaljegy)  rendelik  egy mögöttes
nyilvántartásban.
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a
továbbiakban:  NEK-törvény)  alapján  kialakított  jogi,  és  technológiai  rendszer  (a  továbbiakban:
NEK-rendszer)  képes  arra,  hogy  több  jogosultság  együttes  kezelhetőségét  biztosítsa.  Ennek
feltétele, hogy az érintett jogosultsági nyilvántartások kezelője kártyakibocsátóként csatlakozzon a
NEK-rendszerhez.
A  NEK-rendszer  használatához  az  elektronikus  személyazonosító  igazolványon  (eSZIG-en)
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elhelyezett ún. „NEK-azonosítót” definiálja a NEK-törvény és a polgárok személyi adatainak és
lakcímének  nyilvántartásáról  szóló  1992.  évi  LXVI.  törvény.
Mivel  a  „NEK-azonosító”  az  okmányszámra  visszavezethető  módon  került  legenerálásra,  nem
véletlenszerű  szám,  így  annak  elérhetősége  korlátozott,  PIN  kóddal  védett.
A PIN kód beütésének kötelezettsége a felhasználhatóság gyakorlati  lehetőségeit  értelemszerűen
szűkíti;  számos  potenciális  felhasználási  területen  nem alkalmazható  (pl.  közösségi  közlekedés
során).
Erre figyelemmel indokolt egy olyan, véletlenszerű, az érintett személyhez semmiféle módon nem
kötődő, kizárólag az okmányon elhelyezett technikai azonosító szám bevezetése, mely – mintegy
tokenként – gyorsan és könnyen alkalmazható módon képes biztosítani törvényben meghatározott
egyes  szolgáltatásokhoz való  hozzáférés  lehetőségét,  illetve  a  munkáltató  által  felhasználható  a
munkaköri  feladatokból  adódó  feladatok  ellátására.
Ehhez  biztosítani  kell  e  technikai  azonosító  –  a  módosító  javaslat  szóhasználata  szerint:
szolgáltatásazonosító  –  kezelésének  jogalapját  és  célhoz  kötöttségét,  valamint  felhasználásának
garanciális  elemeit.
A  módosító  javaslat  alapján  lehetőség  van  arra,  hogy  a  szolgáltatásazonosító  egyaránt
felhasználható legyen a NEK rendszer keretein belül – azaz osztja a „NEK azonosító” sorsát - (de
PIN-kód használata nélkül), valamint a módosítás arra is lehetőséget nyújt, hogy arra önállóan is
felépíthető  legyen  funkció  a  NEK  rendszer  használata  nélkül.
A  szolgáltatásazonosító  alapvető  jellemzője,  hogy  véletlenszerűen  kerül  legenerálásra  és  a
személyiadat-  és  lakcímnyilvántartás  nem  tartalmazza,  így  az  elektronikus  személyazonosító
igazolvány birtoklása,  vagy az adat  megadása nélkül  semmiféleképpen nem lehet  következtetni
belőle  a  tulajdonos  személyére.
A jelenlegi  „NEK-azonosítóhoz”  képest  a  fő  eltérés  a  véletlenszerűség:  a  „NEK-azonosító”  az
okmányszámból került létrehozásra, a szolgáltatásazonosító egyedileg generált és a rendszer csupán
azt  biztosítja,  hogy  ne  fordulhasson  elő  egyezőség.
Más, az elektronikus személyazonosító igazolványon elhelyezett azonosító számokhoz képest (pl.
okmányszám)  az  a  lényegi  különbség,  hogy  nincs  mögötte  országos  alapnyilvántartás,  amely
minden  esetben  összeköti  a  személyazonosító  igazolvánnyal  vagy  a  tulajdonos  személyével.
Mindebből következik az is, hogy a szolgáltatásazonosító nem kíséri el a felhasználót élete végéig:
minden alkalommal, amikor új okmány kiállítására kerül sor, a szolgáltatásazonosító megváltozik.
A NEK rendszerbe illesztett szolgáltatásokra való felhasználása esetén alkalmazása megegyezik a
„NEK-azonosítóval”,  és  a  NEK-törvényben  lefektetett  adatvédelmi  garanciák  esetében  is  teljes
körűen  érvényesülnek.
Az önálló – NEK rendszeren kívüli – felhasználása esetén valamennyi esetben egyedileg kell  a
szolgáltatás nyújtójának referencia adatbázisban biztosítania a felhasználás lehetőségét azzal, hogy
az  adatkezelés  jogalapjának  minden  esetben  egyedileg  fenn  kell  állnia.
A  módosító  javaslat  ehhez  az  alábbi  garanciális  szabályokat  rögzít:
a)  csak az az adatkezelő jogosult  a  szolgáltatásazonosítónak a  kezelésére -  valamely miniszteri
rendeletben  meghatározott  jogosultság  fennállásának  az  ellenőrzése  érdekében  -,  amelyet  a
szolgáltatásazonosítóhoz hozzárendelet természetes személyes adatok kezelésére irányadó előírások
egyébként  feljogosítanak,
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b) kifejezetten megtiltja, hogy az egyes jogosultságokat tartalmazó nyilvántartások egymással való
összekapcsolásához a szolgáltatásazonosító kerüljön felhasználásra, illetve a szolgáltatásazonosító
személyazonosításra  történő  felhasználása  is  tilos.
A módosító javaslat kiterjed az Nytv-nek a T/5237. számú törvényjavaslattal meg nem nyitott 29. §
(17)  bekezdésére  is,  illetve  további  új  bekezdésekkel  egészíti  ki  a  29.  §-t.
Az  Nytv.  29.  §-ának  új  bekezdésekkel  való  kiegészítése  azért  szükséges,  mert  a  szabályozás
összhangja csak így biztosítható. Az Nytv. egyébként már megnyitott 5. § (1) bekezdésében, mint
értelmező  rendelkezés  meghatározásra  kerül  a  tároló  elemen  található  szolgáltatásazonosító
fogalma.  A szolgáltatásazonosítóra  vonatkozó normatív  tartalom azonban nem helyezhető  el  az
értelmező rendelkezésbe, ezért a 29. §- nak - amely egyébként is meghatározza, hogy a tároló elem
mit tartalmaz - a kiegészítése szükséges új, a normatív tartalmat meghatározó bekezdésekkel. A
törvényjavaslat kiegészítése az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat 42. § b) pontja alapján lehetséges.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Ha  az  eSzemélyi  tároló  eleme  nem  vagy  nem  megfelelően  tartalmazza  a  polgár
társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét, lakcímét vagy személyi azonosítóját, úgy a
feladatkörével érintett hatóság gondoskodik az adatoknak az eSzemélyin való rögzítéséről.
10. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
pontosítás, hogy a szövegcserés rendelkezés külön §-ban kerüljön meghatározásra. 
11. Nyelvhelyességi pontosítás. 
12. Nyelvhelyességi pontosítás. 
13. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
pontosítás. 
14-15. Az  E-ügyintézési  tv.  22.  §-a  szabályozza  az  elektronikus  ügyintézés  során  az  ügyfél
képviseleti  jogát.  A  képviselettel  kapcsolatos  jognyilatkozatok  megtételére  a  Rendelkezési
Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY) van lehetőség [E-ügyintézési tv. 22. § (1) bekezdés  e)
pontja].  A Nemzeti  Adó-  és  Vámhivatal  külön  képviseleti  nyilvántartással  rendelkezik,  ez  az
Egységes Képviseleti Nyilvántartás (a továbbiakban: EKNYI), amely az adóeljárási folyamatokba
szervesen  illesztett,  jól  működő  rendszer.  Az  E-ügyintézési  tv.  22.  §  (9)  bekezdése  alapján
adóügyekben a gazdálkodó szervezetek az RNY-ben nem tehetnek képviseleti meghatalmazást, e
célból  az EKNYI-t  kötelesek használni.  Az E-  ügyintézési  tv.  108.  §  (6d)  bekezdése alapján a
természetes személyek és az egyéni vállalkozók 2019. június 30-ig tartó átmeneti ideig szintén az
EKNYI-ben tehetnek képviselettel  kapcsolatos  nyilatkozatot,  2019.  július  1-től  azonban már  az
RNY-t lennének kötelesek használni. Az EKNYI közel 15 szakrendszerrel van összeköttetésben,
ezért fejlesztési szempontból nem oldható meg, illetve vállalhatatlanul magas költségekkel járna
annak kialakítása, hogy az RNY 2019. június 30-át követően átvegye az EKNYI összes funkcióját.
Ezért a dátum módosítása szükséges 2020. december 31-re. Nem szükséges megkülönböztetni az
önkormányzati és az állami adóhatósági eljárásokat, hanem összességében adóügyekre vonatkozóan
kell meghatározni, hogy 2020. december 31. után természetes személy vagy egyéni vállalkozó már
tehet az RNY-ben jognyilatkozatot. 
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
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16. A hatályba lépés pontosítása. 
17. Kodifikációs pontosítás. 
18. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
helyesbítés,  a  melléklet  helyett  a  normaszövegben  szükséges  a  hatályon  kívül  helyezést
megjeleníteni. 
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