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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – az  egyes ügyintézési folyamatok
egyszerűsítéséről szóló  T/5237.  számú  törvényjavaslathoz az  alábbi  összegző  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
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.)
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meghatározott  elektronikuskártya-kibocsátási  keretrendszerhez kártyakibocsátóként  csatlakozik,  a
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
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
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 "Az állandó személyazonosító igazolvány 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 ]§ záró szövegrészében a „76. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „76. §
(1a) [bekezdésben”]bekezdésében” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (2) 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 ]Az 1-2. §, a 3. § [(1) ](1)-(6), (10), (11), (13)-(15), (17) és [(2)](18) bekezdése, a [3]4. §, [(3)
bekezdés b) pontja]az 5. § (1) és (2) bekezdése, a [4]6-[18]23. §, [2019. július 1-jén ]a 24. § (1)-
(8), (10) és (11) bekezdése, valamint az 1. melléklet e törvény kihirdetését 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. Lásd a T/5237/2/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
2. Lásd a T/5237/2/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3-7.,  9. Lásd  a  T/5237/2/3-7.,  9.  számú  részletes  vitát  lezáró  bizottsági  módosító  javaslat
indokolását.
8. Lásd a T/5237/2/8. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
10. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
pontosítás, hogy a szövegcserés rendelkezés külön §-ban kerüljön meghatározásra. A szövegcserét
úgy szükséges  megfogalmazni,  hogy csak az érintett  törvény rövid megnevezése szerepeljen az
adott rendelkezésben.
11. Lásd a T/5237/2/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
12. Lásd a T/5237/2/12. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
13. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben meghatározottak szerinti
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pontosítás. 
14-15. Lásd a T/5237/2/14-15. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
16. A hatálybalépés pontosítása. 
17. Lásd a T/5237/2/17. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
18. Lásd a T/5237/2/18. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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