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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.)

OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes eljárások egyszerűsítése és
elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/7690. számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 21. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési

képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

I. Rész

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

1. § 

[(1) ]Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés
48. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint
a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban
meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)

,,48. kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése,
továbbá az okmány gyártáshibája, valamint a tároló elem hibás adattartalma vagy nem
megfelelő működése miattl.] kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás].];"
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Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés - Nytv. 7. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Nytv. 7. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

.. (3) Az anyakönyvvezető a nyilvántartást kezelő szerv részére továbbítja az intézetben
született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő
állandó személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges adatokat. Nem kerül hivatalból
kiállításra az állandó személyazonosító igazolvány titkolt terhesség, valamint a szülőnek a
születést megelőzően, vagy azt követően az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása
esetén.

( 4) Az anyakönyvvezető - ha a házasuló hivatalbóli kiállítást megakadályozó
nyilatkozatot nem tesz - végzi az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezést, jogszabályban
meghatározott esetben az [ujjnyomat felvételezést]ujjnyomat-felvételezést. valamint ~
nyilvántartást kezelö szerv részére továbbítja a Magyarországon házasságot kötött magyar
állampolgár hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolványa kiállításához
szükséges adatokat."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (4) bekezdés - Nytv. 9. § (2) bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az Nytv. 9. § (2) bekezdése a következők) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartást kezelő szerv)

,,k) ellátja a 7. § (3) bekezdésében meghatározott újszülött esetén lalaz állandó
személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány kiadásával kapcsolatos hatósági feladatokat."

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (17) bekezdés - Nytv. 21. § gy) pont
Módosítás jellege: módosítás

(17) Az Nytv. 21. §-a a következő gy) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat
jogosultak igényelni:]

,,gy) a lakcím, az értesítési cím, az állampolgárság, a családi állapot, a házasságkötés
vagy .i!_bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye. valamint a nemre vonatkozó adatok
kivételével a vizsgára jelentkező adatainakl.] vagy a lmentesség]vizsgakötelezettség alóli
mentesülés ellenőrzése céljából a Magyar Vöröskereszt;"
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Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (18) bekezdés - Nytv. 21. § m) pont
Módosítás jellege: módosítás

(18) Az Nytv. 21. § m) és n) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat
jogosultak igényelni:]

,,m) a közjegyző

ma) az [állampolgárság)állampolgárságra, a családi [állapotJállapotra, a házasságkötés
vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének [helye)helyére vonatkozó adatok, a
[nem]nemre, és a nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és
idejére vonatkozó adatok kivételével], illetőleg] =-a lakcímadatok vonatkozásában azonban a
történeti adatokat is beleértve (-1= a fizetési meghagyásos eljáráshoz, az európai fizetési
meghagyásos eljáráshoz, a végrehajtási eljáráshoz, az európai uniós jogforráson alapuló
tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti eljáráshozj.],

mb) a nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére
vonatkozó adatok kivételével a hagyatéki eljáráshoz, az európai öröklési bizonyítvány kiállítása
iránti eljáráshoz(;).,_

mc) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló, valamint az Élettársi
Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetésére irányuló polgári nemperes eljáráshoz, továbbá az
[állampolgárság]állampolgárságra, a családi (állapot)állapotra, a házasságkötés vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének (helye)helyére vonatkozó adatok, a (nem]nemre, és
a nyilvántartásból való, az elhalálozáson kívüli kikerülés okára, helyére és idejére vonatkozó
adatok kivételével az egyéb közjegyzői nemperes eljárásokhoz;

n) az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplő személy házasságkötésének,
bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének és halálának az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában való feltüntetése érdekében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara;"

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (19) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(19) Az Nytv. 21. §-a a következő x) és y) ponttal egészül ki:

[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat
jogosultak igényelni:]

,,x) a családi (állapot]állapotra, valamint a házasságkötés [helye)helyére vonatkozó
adatok kivételével a születést anyakönyvező anyakönyvvezető a 7. § (3) bekezdésében
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meghatározo tt újszülött részére hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazo lvánnyal
kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez;

y) a családi lállapot]állapotra, valamint a házasságkötés lhelye]helyére vonatkozó
adatok kivételével az anyakönyvvezető a 7. § (4) bekezdésében meghatározott polgárok részére
hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos kötelezettségei
teljesítéséhez."

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (21) bekezdés - Nytv. 24. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

,,( 1) A bíróság, az ügyészség és a nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása érdekében
- a rájuk vonatkozó törvényekben meghatározott célok és feltételek teljesülése esetén - a
nyomozó hatóság és az előkészítő eljárást folytató szerv büntetőeljárás lefolytatása céljából, a
rendőrség bűnüldözési tevékenysége ellátásához, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv a
katasztrófavédelmi tervezéshez, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az
utasadatok kockázatelemzéséhez, az állampolgársági ügyekért felelős miniszter és az
állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező adatainak azonosításához, illetve az
Országgyűlési Őrség, a rendőrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatokat ellátó
szerve törvényben meghatározott személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak
ellátásához, valamint [az okmánykibocsátó]a nyilvántartást kezelő szerv által megbízott
megszemélyesítést végző szervezet az állandó személyazonosító igazolvány és a 7. § (3) és (4)
bekezdésében meghatározott hivatalból kiadásra kerülő személyi azonosítóról és lakcímről
szóló hatósági igazolvány megszemélyesítéséhez, kiállításához és a jogszabályban
meghatározott adatok kezeléséhez e törvény felhatalmazása alapján a nyilvántartásba felvett
adatok teljes körének [17. § (2) bekezdés d) pont], továbbá a szabálysértési hatóság a
szabálysértési eljárás, a rendőrség a szabálysértési eljárásról szóló törvény szerinti előkészítő
eljárás lefolytatásához, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés
végrehajtási pártfogó felügyelő, a javítóintézet és a pártfogó felügyelői szolgálat a büntetés
vagy intézkedés végrehajtásának biztosítása érdekében a nyilvántartásba felvett meghatározott
adatok [11. § (1) bekezdés a)-h), 1), m) és p) pont], a büntetés-végrehajtási intézet a befogadás
során az elítélt személyazonosságának az ellenőrzése érdekében a nyilvántartásba felvett
meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a)-h), 1), m), n) és p) pont], valamint az elítélt
kapcsolattartója személyazonosságának az ellenőrzése érdekében a nyilvántartásba felvett
meghatározott adatok [11. § (1) bekezdés a), d), e) és h) pontjlj] igénylésére jogosultak."

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (24) bekezdés - Nytv. 24/F. § (2a) bekezdés
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Módosítás jellege: módosítás

(24) Az Nytv. 24/F. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2a) Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló
törvényben meghatározott [arcképelemzési tevékenységet végző szerv
tevékenységének]arcképelemző tevékenység igénybevételére jogosult szervek, valamint az
automatizált összehasonlítás igénybevételére jogosult szervek a személyazonosság ellenőrzése
céljából a polgár természetes személyazonosító adatai közlésével a 11. § (1) bekezdés q)
pontjában meghatározott adatot igényelhetik a nyilvántartásból."

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (25) bekezdés - Nytv. 24/H. §
Módosítás jellege: módosítás

(25) Az Nytv. ,JV. fejezete a következő 24/H. §-sal egészül ki:

,.24/H. § A nyilvántartást kezelő szerv az útiokmány-nyilvántartás[ és], a közúti
közlekedési nyilvántartás, az egészségbiztosítási szerv, valamint az állami adó- és vámhatóság
részére továbbítja a 7. § (4) bekezdésében meghatározott személyek esetében a hivatalbóli
okmánykiállításhoz szükséges adatokat, továbbá közli az állami adó- és vámhatósággal azt a
tényt, hogy a névváltozásra házasságkötésre tekintettel került sor."

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (26) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(26) Az Nytv. a 28/B. §-át követően a következő alcímmel [és 28/C. §-sal [egészül ki:

.Elhalálozásról történő értesítési szolgáltatás

28/C. § ( 1) A polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás
útján nyilatkozatot tehet, mely alapján a nyilvántartást kezelő szerv - a polgár elhalálozása
esetén - elektronikus úton értesíti a nyilatkozatban megjelölt és az értesítési szolgáltatáshoz
csatlakozott szervet az elhalálozott természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről,
elhalálozása tényéről, helyéről és idejéről.

(2) A polgár nyilatkozata tartalmazza:

a) a természetes személyazonosító adatait, lakcímét,

b) az értesítés küldésére vonatkozó kifejezett kérelmét és

c) az értesítési szolgáltatáshoz csatlakozott szerv megnevezését.
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(3) A polgár a nyilvántartásban tárolt nyilatkozatát elektronikus azonosítást követően
elektronikus kapcsolattartás útján visszavonhatjaj.], [a]A visszavonást követően a nyilatkozatot
haladéktalanul törölni kell.

(4) A nyilvántartást kezelő szerv a nyilatkozatot a polgár elhalálozásának
nyilvántartásba történő bejegyzését követő 5. évet követően törli."

Módosítópont sorszáma: 11. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (28) bekezdés - Nytv. 29. § (13a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

,,(13a) A személyazonosító igazolványt a 7. § (3) és (4) bekezdésében], valamint
jogszabályban] meghatározott esetben hivatalból kell kiadni."

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (31) bekezdés - Nytv. 33/B. § 
Módosítás jellege: módosítás

(31) Az Nytv. VI. fejezete a következő 33/B. §-sal egészül ki:

,,33/B. § (1) A nyilvántartást kezelő szerv a nyilvántartásban kezelt adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése,
sérülése vagy megsemmisülése elleni védelem, illetve az adatkezelés jogszerűségének
ellenőrzése céljából az elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével a
nyilvántartás számára adatközlésre kötelezett szervekről, a nyilvántartásban adatkezelést végző
szervekről, illetve közvetlen adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervekről és a
közvetlen adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult szervek nevében hozzáférésre
felhatalmazott felhasználókról jogosultsági nyilvántartást vezet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza [a nyilvántartást kezelő szerv,
az adatközlésre kötelezettek, továbbá a közvetlen hozzáférési jogosultsággal adatátvételre
vagy adatigénylésre jogosult szervekJaz ott meghatározott szervek

a) megnevezését

b) székhelyét, levelezési címét,

c) elektronikus levélcímét, telefonszámát,

d) [a szerv ]nevében hozzáférésre felhatalmazott személy

da) családi és utónevét,

db) születési családi nevét és utónevét,
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dc) anyja nevét,

dd) születési helyét, idejét,

de) szervezeti egységét,

df) hozzáférési jogosultságának típusát, terjedelmét és jogalapját

dg) hozzáférési jogosultsága keletkezésének és törlésének tényét, időpontját,

dh) felhasználónevét,

di) hivatali kapcsolattartásra használható elektronikus levélcímét.

(3) Az adatközlésre kötelezett, a nyilvántartásban adatkezelést végző, illetve abból
közvetlen adatátvételre vagy adatigénylésre jogosult személy hozzáférési jogosultsága
határozott idejű, amelynek időtartama két év. A hozzáférési jogosultság - a meghatározott
időtartam lejártával - a jogosultságot kérő szerv kérelme alapján kerül megújításra.

(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban kezelt személyes adatokat a felhasználó
utolsó jogosultságának törlésétöl számított tíz évig kell megőrizni.

(5) A közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek a felhasználóiknak az (1)
bekezdés szerinti nyilvántartásba történő felvételét a nyilvántartást kezelő szervnél közvetlen
hozzáférési jogosultság iránti kérelem benyújtásával kezdeményezik. A közvetlen hozzáférési
jogosultság iránti kérelem tartalmazza a (2) bekezdés a)-c) pontjában, valamint d) pont da)-df)
és di) alpontjában meghatározott adatokat, valamint a szerv nevében hozzáférésre
felhatalmazott személyi azonosítóját. A nyilvántartást kezelő szerv a kérelem alapján a
személyiadat- és lakcímnyilvántartásban történő azonosítás céljából az adatszolgáltatás
igénybevételéhez, e cél megvalósulásához szükséges ideig lkezelheti]kezeli az érintett
kérelemben megadott személyi azonosítóját. A (2) bekezdésben meghatározott adatokban
bekövetkezett változásokról a közvetlen hozzáférési jogosultsággal rendelkező szervek az
adatváltozást követő három munkanapon belül elektronikus úton értesítik a nyilvántartást
kezelő szervet.

(6) Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése céljából az ( 1) bekezdés szennu
nyilvántartásban kezelt adatok teljes körét a nyilvántartást kezelő szervtől a szakmai
felügyeletet ellátó miniszter, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
valamint a hozzáférési jogosultságot kérő szerv jogosult igényelni."

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (33) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(33) Az Nytv. 34. §-a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki:
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.. (6) A polgár kérelme személyesen. ügyintézői közreműködés nélkül történő
benyújtására elektronikus ügyintézési pontot vehet igénybe. Az elektronikus ügyintézési pontot
a nyilvántartást kezelő szerv működteti. A nyilvántartást kezelő szerv ebben az esetben írásban
tart kapcsolatot a polgárral.

(7) A kérelem benyújtásakor a polgár - a vezetői engedély kivételével -
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványával azonosítja magát.

(8) A nyilvántartást kezelő szerv az elektronikus ügyintézési ponton történő
személyazonosítás. valamint a kérelem kitöltése céljából a polgár természetes
személyazonosító adatait és lakcímét szolgáltatja."

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (34) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(34) Az Nytv. 34. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

.. (7) A kérelem benyújtásakor a polgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványával azonosítja magát.··

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (35) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(35) Az Nytv. 34. §-a a következő (9) és ( 10) bekezdéssel egészül ki:

.. (9) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv - a (6) bekezdés szerinti
esetben - a polgár személyazonosságának ellenőrzése céljából az arcképelemzési
nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 12/B. §
ában meghatározott szolgáltatást igénybe veheti.

(10) A nyilvántartást kezelő szerv a (6) bekezdésben foglaltak tekintetében elektronikus
azonosítási szolgáltatást végző szervnek minősül."

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (35) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(35) Az Nytv. 34. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
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.. (9) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv - a ( 6) bekezdés szerinti
esetben - a polgár személyazonosságának ellenőrzése céljából az arcképelemzési
nyilvántartásról és az arc képelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII. törvény 12/A. §
ában meghatározott szolgáltatást igénybe veheti.

(l 0) A nyilvántartást kezelő szerv a (6) bekezdésben foglaltak tekintetében elektronikus
azonosítási szolgáltatást végző szervnek minősül."'

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (33) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(33)100 Az Nytv. 36. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) Az állandó személyazonosító [igazolványtJigazolvány kiállításáról, valamint a 7.
§ (3) bekezdésében meghatározott újszülött és a 7. § (4) bekezdésében meghatározott polgárok
részére hivatalból kiadásra kerülő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
[igazolványtJigazolvány kiállításáról [az okmánykibocsátóJa nyilvántartást kezelő szerv
[által megbízottja megszemélyesítést végző szervezet [állítja kiJútján gondoskodik."'

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

5.§

(1) A Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény (a továbbiakban: 1993. évi XL.
törvény) 2. §-a a következő [(la)- (lc)J(la) és (lb) bekezdéssel egészül ki:

.,(1 a) A Vöröskereszt az (1) bekezdés e) pontjában foglalt. elsősegélynyújtás oktatással
kapcsolatos feladatai keretében végzi a közúti járművezetők, járművezető-jelöltek (a
továbbiakban együtt: járművezetők) elsősegélynyújtás oktatását, kizárólagos vizsgáztatását,
valamint megállapítja - a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a vizsgakötelezettség alóli
mentesülést.

(1 b) A Vöröskereszt a [közúti [járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek
megszerzéséről vagy a közúti elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettség alóli mentesüléséről -
igazolás kiállítása céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) a járművezető

aa) családi és utónevét. születési családi és utónevét,
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ab) születési helyét,

ac) születési idejét valamint

ad) anyja születési családi és utónevét;

b) a Vöröskereszt vizsgabizottsága

ba) előtt tett sikeres vizsga időpontját,

bb) által kiállított, az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító
vizsgaigazolás sorszámát (Vöröskereszt nyilvántartási száma); vagy

e) a [közúti [járművezetők elsősegély-nyújtási vizsgakötelezettsége alóli mentesülés
esetén

ca) a mentesülést megalapozó igazolást kiadó megnevezését

eb) a mentesülési igazolás sorszámát és kiadási dátumát.t'j.]

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (3) bekezdés - 1993. évi XL. törvény 2/A. § 
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1993. évi XL. törvény a következő 2/A. §-sal egészül ki:

,,2/A. § (1) A 2. § (1 b) bekezdés b) és e) [alpontja )pontja szerinti adatok tekintetében a
nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(2) A nyilvántartás alapján a járművezető-jelölt - kérésére - igazolást kap arról. hogy
az előírt elsősegély nyújtási ismeretekkel rendelkezik.

(3) A Vöröskereszt elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet
~2. § (lb) bekezdésében foglalt [adatairól)adatokról."

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. és 7. § 
Módosítás jellege: módosítás

6. §

[(l) )A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény] (a továbbiakban: Rtv.) 29. § (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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,,(4) A személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott a
személyazonosság megállapítása céljából feltartóztatható, a személyazonosság
megállapításának sikertelensége esetén - ha a személyazonosság megállapítása más
módon nem biztosítható vagy hitelt érdemlően nem bizonyítható - a személyazonosság
megállapítása céljából az igazoltatottról fényképfelvétel készíthető, az igazoltatottól
ujjnyomat vehető, továbbá a külső testi jegyek észlelés és mérés alapján rögzíthetők."

(2) Az Rtv . 29. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

,,(4a) A (4) bekezdés szerint készített fényképfelvételt az erre a célra
rendszeresített eszköz alkalmazásával az arcképelemzési nyilvántartásról és az
arcképelemző rendszerről szóló törvényben szabályozott automatizált összehasonlít ás
igénybevételével, az ott meghatározott szabályoknak megfelelően - személyazonosság
megállapítása céljából - a helyszínen ellenőrizni lehet.

(4b) Ha az igazoltatott személy személyazonosságának megállapítása a helyszínen
sikertelen, akkor az igazolta to tt előállí tható a további adategyeztetés érdekében."

(3) Az Rtv . 42. § (6) bekezdés a) pontja a következő af) alponttal egészül ki:

[A(z)
(1), (2), (5) és (Se) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel, ill etve az abban

szereplő személyes adati

,,at) az érintett személy személyazonosságának megállapítása érdekében,"

(használható fel.)

7.§

Az Rtv.

a)] 6/A. § (4) bekezdés b) pontjában az ..állami vezető" szövegrész helyébe a ,.politikai
felsővezető, közigazgatási államtitkár. helyettes államtitkár" szöveg(,

b) 7. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában a ,,központi államigazgatási szervekről,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról" szövegrész helyébe a
,,kormányzati igazgatásról" szöveg, a ,,politikai vezetőnek" szövegrész helyébe a
,,politikai felsővezetőnek" szöveg,

c) 7/B. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,határrendészeti szabálysértést" szövegrész helyébe
a ,,tiltott határátlépés szabálysértést, határrendészeti szabálysértést" szöveg,

d) 29/A. § (1) bekezdésében a ,,29. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a ,,29. § (4) és
(4a) bekezdésében szöveg,

e) 97. § h) pontjában az ,,előzetesen letartóztatott" szövegrész helyébe a ,,letartóztatott"
szöveg]

lép.
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Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

8.§

Hatályát veszti az Rtv.

b) 7. § (1) bekezdés b) pont be) alpontjában az ,,_,_az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi
hatóság, az állampolgársági ügyekben eljáró szerv" szövegrész,

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (1) bekezdés -1996. évi XX. törvény 14. § 
Módosítás jellege: módosítás

14. § 

(1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: 1996. évi XX. törvény) 14. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:

,,14. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a
fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény szerinti belföldi gyermek természetes
személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét, továbbá ha a Magyarországon élő
magyar állampolgár új szülött - a titkolt terhesség, valamint a szülőnek az újszülött
örökbefogadásához adott hozzájárulás esete kivételével - intézetben született, ezt a tényt közli
az állami adóhatósággal. Az állami adóhatóság a belföldi gyermek részére az adóigazolvány
kiállításáról hivatalból gondoskodik.

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv ( 1)
bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján- a titkolt terhesség, valamint a szülőnek az újszülött
örökbefogadásához adott hozzájárulás esete kivételével - az intézetben született,
Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó
személyazonosító igazolvány tároló elemén az adóazonosító jel elhelyezése, továbbá az
adóigazolvány kiállítása céljából az állami adóhatóság az adatok átadását követően 8 órán belül
gondoskodik a gyermek adóazonosító jelének képzéséről és az állandó személyazonosító
igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére történő megküldéséről[, valamint az
adóigazolvány hivatalból történő kiadásáról]."

Módosítópont sorszáma: 23.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (4) bekezdés -1996. évi XX. törvény 21. § (7) és
(7a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(4) Az 1996. évi XX. törvény 21. § (7) és (7a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(7) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv az
újszülött családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát és nemét,
lakcímét, valamint ha a Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött intézetben született,
ennek tényét közli a kincstárral a TAJ szám képzésével és nyilvántartásával kapcsolatos,
valamint az anyasági támogatás és a családi pótlék hivatalból történő megállapításával
összefüggő feladatok ellátása céljából.

(7a) A Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére (a (7b) bekezdés
kivételével ]az egészségbiztosítási szerv a kincstár adatátadása alapján a TAJ-számot
tartalmazó hatósági igazolványt hivatalból állítja ki."

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az 1996. évi XX. törvény 21. §-a a következő (7b) és (7c) bekezdéssel egészül ki:

.,(7b) (A kincstár az]Amennyiben az újszülött - a titkolt terhesség. valamint a szülőnek
az újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulás esete kivételével - intézetben született,
Magyarországon élő magyar állampolgár, (újszülött] a kincstár a (7) bekezdésben
meghatározott adatainak átadását követően haladéktalanul TAJ számot képez, és erről adatot
szolgáltat az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv részére. Az egészségbiztosítási
nyilvántartásokat vezető szerv az adatok átadását követő 8 órán belül gondoskodik az intézetben
született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő
állandó személyazonosító igazolvány tároló elemén a TAJ szám elhelyezése céljából a TAJ
számnak, valamint a hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány
adatainak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző szervezet részére
történő megküldéséről.]" 1 

(7c) Az egészségbiztosítási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt
hivatalból állítja ki a Magyarországon házasságot kötött magyar állampolgár részére,
amennyiben a polgár a házasságkötést követően a korábban viselt nevétől eltérő házassági nevet
visel. Az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezető szerv a házasságkötésből eredő
névváltozásra vonatkozó, a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve általi adatszolgáltatást
követően gondoskodik a hivatalból kiállításra kerülő TAJ számot tartalmazó hatósági
igazolvány adatainak az állandó személyazonosító igazolvány megszemélyesítését végző
szervezet részére történő megküldésről. .,

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (6) bekezdés - 1996. évi XX. törvény 37. § (1)
bekezdés k) pont
Módosítás jellege: módosítás
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(6) Az 1996. évi XX. törvény 37. § ( 1) bekezdése a következők) ponttal egészül ki:

(A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve - kapcsolati kód alkalmazásával -
köteles rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni:)

..k) a kincstárnak és az egészségbiztosítási nyilvántartásokat vezetö szervnek la
jogszabályokban]jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a polgár elhalálozásának
tényéről, helyéről és idejéről."

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 14. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(7) Az 1996. évi XX. törvény ,,Felhatalmazó rendelkezések" című alcíme a következő
40/B. §-sal egészül ki:

,,40/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) jelölje ki az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár
újszülött részére a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány és az adóigazolvány
hivatalbóli kibocsátását és megszemélyesítését végző hatóságot,

b) jelölje ki a magyar állampolgár Magyarországon létrejött házasságkötéssel
megváltozó családi nevével vagy utónevével kiállított TAJ számot tartalmazó hatósági
igazolvány és adóigazolvány hivatalbóli kibocsátását és megszemélyesítését végző
szervet."]

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (2) bekezdés -1997. évi XLVII. törvény 35/A. §
(2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az 1997. évi XLVII. törvény 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,35/A. § (1) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv működtetőként ellátja az
EESZT mint az egészségügyi ellátóhálózat informatikai rendszereinek együttműködését
biztosító, az e törvényben vagy e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri
rendeletben meghatározott központi elektronikus szolgáltatásokat megvalósító
egészségügyi ágazati informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) A működtető az (1) bekezdésben meghatározottakon túl biztosítja a törvényben
meghatározott egyéb, az EESZT útján történő adattovábbítási szolgáltatásokat."]

Módosítópont sorszáma: 28.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1(3)]ill Az 1997. évi XLVII. törvény 35/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1997. évi XLVII. törvény 35/B. §-a a következő (1412.) bekezdéssel egészül ki:

.. ([4]2.) Törvényben meghatározott esetben [Az]az EESZT útján! törvényben
meghatározott esetben], a 4. § szerinti célból az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, az
EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére is továbbítható adat."

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (4) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1(4)]ill Az 1997. évi XLVII. törvény 111/A. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 3 1. 
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § (4) bekezdés-1997. évi XLVII. törvény 35/0. § 
Módosítás jellege: módosítás

(4) Az 1997. évi XLVII. törvény Ili/A. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:

..Az egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem csatlakozott szerv részére történő
adattovábbítás

135/0. §]35/P. § A 4. § (2) bekezdés j) pontja szerinti célból, törvényben vagy
kormányrendeletben kijelölt, egészségügyi ellátó hálózaton kívüli, EESZT-hez nem
csatlakozott szerv részére az EESZT-n keresztül továbbítja

a) a közúti járművezetők és járművezető-jelöltek egészségi alkalmassági vizsgálatát
végző egészségügyi szolgáltató a vizsgálat eredményét,

b) a halál okát megállapító orvos vagy a kórbonctani vizsgálatot, hatósági vagy
igazságügyi boncolást végző intézmény az egészségügyi törvény szerinti halottvizsgálati
bizonyítványt elektronikus dokumentumként,

c) az egészségügyi szolgáltató az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szerinti adatokat
az ott meghatározottak szerint.''
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Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (1) bekezdés - Utv. 21/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18.§

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) a következő 21/D.
§-sal egészül ki:

,,21/D. § (1) Hivatalból történik az 5 vagy 10 éves érvényességi idővel kiállított. érvényes
magánútlevéllel rendelkező polgár részére a magánútlevél kiállítása, ha házasságkötésére
irányuló szándéka bejelentésekor a házasságkötést követően viselni kívánt. a korábbitól eltérő
házassági név viselésére vonatkozó szándékáról nyilatkozik, és a hivatalbóli okmánykiállítást
megakadályozó nyilatkozatot nem tesz.

(2) A magánútlevél kiállítására csak abban az esetben kerülhet sor az (1) bekezdés szerinti
hivatalbóli eljárás keretében, ha a magánútlevél lejárat szerinti érvényessége a házasságkötésre
irányuló szándék bejelentésekor és a házasság megkötésének napján is fennáll.

(3) Ha a házasságkötési szándék bejelentését követően a magánútlevél érvénytelenítésre kerül,
akkor az (1) bekezdés szerinti eljárásban magánútlevél nem állítható ki.

(4) A magánútlevél kiállításához szükséges arcképmás, aláírás és ujjnyomat adatokat az
anyakönyvvezető veszi fel, a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv továbbítja az
okmány előállításához szükséges adatokat.

(5) Az ( 1) bekezdés szerint hivatalból kiállításra kerülő okmány érvényességi ideje megegyezik
a korábbi okmány érvényességi idejével, de legalább 5 év."

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (2) bekezdés - Utv. 26. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Utv. 26. § (1) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Az útlevélhatóság, a járási hivatal, valamint a konzuli szolgálat közigazgatási hatósági
jogkört gyakorló konzuli tisztviselője a kérelmező személyi és lakcímadatai azonosításához,
illetve utazási jogosultsága megállapításához adatokat vehet át)

.,d) közvetlenül vagy az adatkezelő szerv útján a vezetői engedély tekintetében a közúti
közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából a közúti közlekedési nyilvántartásról
szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pont aa)-ad) alpontjában, továbbá a 8. §
( 1) bekezdés b) pontba) és bb) alpontjában foglalt adatokat."
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Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § (3) bekezdés és új (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

[(3) Az Utv 27. §-a a következő (le) és (1 f) bekezdéssel egészül ki:

,,(le) Az adatkezelő szerv a közölt okmányazonosító adat alapján, az érintett
családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési
családi és utónevét átadhatja a természetes személy személyazonosságának ellenőrzése
céljából a video technológián keresztül történő személyazonosítást végző szervezet
részére.

(lf) Az adatkezelő szerv a közölt természetes személyazonosító adatok alapján, az
érintett úti okmánya érvényességének tényére és kiállítás szerinti érvényességi idejére
vonatkozó adatokat átadhatja a házasságkötés miatt hivatalból történő okmánykiállításra
való jogosultság megállapítása céljából az anyakönyvvezető részére."!

(3) Az Utv. 27. §-a a következő (le) bekezdéssel egészül ki:

.. (1 e) Az adatkezelő szerv az elektronikus ügyintézési ponton történő személyazonosítás
céljából a polgár útiokmány-nyilvántartásban szereplő. az azonosításhoz szükséges természetes
személyazonosító adatait szolgáltatja."

(4) Az Utv. 27. §-a a következő (1 t) és (1 g) bekezdéssel egészül ki:

..(lf) Az adatkezelő szerv a közölt okmányazonosító adat alapján, az érintett családi és
utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és
utónevét átadja a természetes személy személyazonosságának ellenőrzése céljából a
videotechnológián keresztül történő személyazonosítást végző szervezet részére.

(1 g) Az adatkezelő szerv a közölt természetes személyazonosító adatok alapján, az
érintett úti okmánya érvényességének tényére és kiállítás szerinti érvényességi idejére
vonatkozó adatokat átadja a házasságkötés miatt hivatalból történő okmánykiállításra való
jogosultság megállapítása céljából az anyakönyvvezető részére.'·

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés - 1999. évi XLIII. törvény 24. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20.§

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 1999. évi
XLIII. törvény) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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.. (1) Halottat csak [külön ]jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló
halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati
bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni, vagy elektronikus
dokumentumként megküldeni. Az elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra
minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati bizonyítvány egy
[papír alapú,]papíralapú vagy elektronikus példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa
gondoskodik."

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (2) bekezdés - 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1999. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Ha a halottvizsgálati bizonyítvány szerint a holttest hamvasztható, a hamvasztást
az ország területén működő bármely hamvasztóüzemben el lehet végezni. A hamvaszthatóságot
tanúsító halottvizsgálati bizonyítványról az üzem másolatot készitvel.] vagy a halottvizsgálati
bizonyítvány elektronikus példányát az üzem a nyilvántartáshoz csatolva megőrzi."

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés -1999. évi LXXXIV. törvény 4/A. §-
4/D. § 
Módosítás jellege: módosítás

22.§

(1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban:
1999. évi LXXXIV. törvény) a következő 4/A-4/E. §-sal egészül ki:

,,4/A. § (1) [Magyarországon szerzett kJ Kategóriára vonatkozó vezetési jogosultság
[és a] Magyarországon történő megszerzése, valamint magyar vezetői engedély érvényességi
idejének meghosszabbítása esetén a nyilvántartó hivatalból, [automatikusan]az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti automatikus
döntéshozatali eljárásban bejegyzi a járművezetési jogosultságot az engedély-nyilvántartásba,
ha a járművezető a vezetői engedély kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette.

(2) Az ( 1) bekezdésben meghatározott esetekben a nyilvántartó hivatalból gondoskodik
a vezetői engedélynek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus döntéshozatali eljárás útján történő (a
továbbiakban: automatikus} kiállításáról, ha a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást
megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

(3) A nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást kezelő szerv által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a
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vezetői engedély automatikus kiállítás útján történő cseréjéről, ha a járművezető a vezetői
engedély kiállításához szükséges összes feltételt teljesítette, továbbá az anyakönyvvezetőnél a
vezetői engedély automatikus kiállításához szükséges nyilatkozatokat megtette és a hivatalbóli
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

4/B. § Ha a vezetői engedély 4/A. §-ban foglaltak szerinti automatikus kiállítása
valamely jogszabályi feltétel hiánya miatt akadályba ütközik, arról a nyilvántartó értesíti az
ügyfelet.

4/C. § A nyilvántartó házasságkötésből eredő névváltozás esetén, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartást kezelő szerv által továbbított adatok alapján hivatalból gondoskodik a
forgalmi engedély és törzskönyv automatikus kiállítás útján történő cseréjéről, ha az okmány
jogosultja a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tesz.

4/D. § A !NyilvántartóJnyilvántartó a 4/A. [és 4/C. §-okbanJ§-ban foglalt esetekben
hivatalból gondoskodik az okmányok kiállításáról, ha [az okmány jogosultja a hivatalbóli
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatát visszavonta, továbbá vezetői engedély
esetében akkor is, ha] a hivatalbóli okmánykiállítás akadálya elhárult.

4/E. § A vezetői [engedélyt]engedély és a [törzskönyvet]törzskönyv, valamint a
[hivatalból kiállításra kerülő! forgalmi [engedélyt]engedély hivatalbóli kiállításáról [az
okmánykibocsátóJa nyilvántartó [által megbízottja megszemélyesítést végző szervezet
(állítja ki]útján gondoskodik.''

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (3) bekezdés - 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §
(3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

.. (3) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a Magyarországon házasságot
kötött magyar állampolgár esetén továbbítja a [NyilvántartóJnyilvántartó részére a vezetői
engedély, törzskönyv, forgalmi engedély házasságkötésből eredő névváltozás miatti,
hivatalbóli I okmánycseréjéhez Jcseréjéhez szükséges adatokat."

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § új (5) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(5) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (la) bekezdéssel egészül ki:

,,(1 a) Az ügyfél vezetői engedély elektronikus pótlása iránti kérelme személyesen,
ügyintézői közbeavatkozás nélkül történő benyújtására elektronikus ügyintézési pontot vehet
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igénybe. A közlekedési igazgatási hatóság ebben az esetben írásban tart kapcsolatot az
ügyféllel."

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § új (6) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(6) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 6. §-a a következő (1 b) bekezdéssel egészül ki:

,Jl b) A nyilvántartó az elektronikus ügyintézési ponton történő személyazonosítás
céljából a járművezető engedély-nyilvántartásban szereplő. az azonosításhoz szükséges
természetes személyazonosító adatait szolgáltatja:·

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) bekezdés h) pontja a következő hd) alponttal
egészül ki:

l(A nyilvántartót értesíti: h) a vizsgaközpont elektronikusan]I

(A nyilvántartót értesíti:
a vizsgaközpont elektronikusan)

.Jid) a járművezető 8. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjában meghatározott,
járművezetői képzés és vizsgáztatás folyamatában tett nyilatkozatairóll.],"

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (2) bekezdése a következő [h)IU ponttal egészül ki:

(A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:)

,,[h)]U [az okmánykibocsátó]a nyilvántartó által megbízott megszemélyesítést végző
szervezet a vezetői engedély, törzskönyv és hivatalból kiállításra kerülő forgalmi engedély
megszemélyesítéséhez, kiállításához és la ]jogszabályban meghatározott adatok kezeléséhez a
nyilvántartásból az okmányra kerülő adatokat ingyenesen:'
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Módosítópont sorszáma: 43.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 26. § 
Módosítás jellege: módosítás

26.§

A 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bekezdés b) [pont be) alpontjában]pontjában, valamint
~18/D. § (2) bekezdés b) [pont be) alpontjában ]pontjában a ,,kiszabott közérdekű" szövegrész
helyébe a ,,kiszabott elzárás, közérdekű" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 44.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (13) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

(A kiutaló)

,.a) az (1) és a (7) bekezdés szerint kapott adatok alapján a beérkezést követő 8
munkanapon belül életkezdési letéti számlát nyit amelyen az első utalási összeget a gyermek
születésének napjától. valamint a belföldi gyermek jogosultsága esetén - ha Start-számlával
nem rendelkezik - a második utalási összeget a hetedik életéve betöltésének napjától. és a
harmadik utalási összeget a tizennegyedik életéve betöltésének napjától - a 9/8. § szerinti
adatszolgáltatás alapján, visszamenőlegesen - nyilvántartja mindaddig, amíg a szülő, vagy a
szülő egyetértő nyilatkozata alapján - 16. életévének betöltését követően - a gyermek azt Start
számlára nem helyezi. vagy ameddig a (18) bekezdés szerinti jogosultsággal a jogosult nem éL

[,,]b) amennyiben a gyermek nem születéskor kerül e törvény hatálya alá, az első utalási
összeget a gyermek születési évének megfelelő összeggel és az adott évi kamatokkal növelve
utólag veszi nyilvántartásba azzal, hogy második és harmadik utalási összegre a gyermek
visszamenőlegesen nem jogosult."

Módosítópont sorszáma: 45.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (5) bekezdés -At. 61. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az At. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) Intézetben történt születés esetén az egészségügyi szolgáltató =-az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Téren [útján[és az EAK rendszeren keresztül haladéktalanul - az
illetékes anyakönyvvezető felé

a) bejelenti - az 1. mellékletben meghatározott adatok megküldésével - a születést,
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b) továbbítja a hivatalos statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben
meghatározott, intézetben rögzített születési statisztikai adatokat,[ és)

e) továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött
- kivéve titkolt terhesség, valamint a szülőnek a születést megelőzően, vagy azt követően az
újszülött örökbefogadásához adott hozzájárulása esetén - hivatalból kiadásra kerülő állandó
személyazonosító igazolványához szükséges adatokat, [és !valamint

d) továbbítja a másik szülő hozzájárulását a gyermek állandó személyazonosító
igazolványának kiadásához,"

[az EAK rendszeren keresztül az illetékes anyakönyvvezető felé."]

Módosítópont sorszáma: 46.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (8) bekezdés - At. 82. § (la)-(ld) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az At. 82. §-a a következő (la)-(ld) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) [Az EAK rendszer]A nyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti értesítéssel
egyidejűleg továbbítja az intézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár
újszülött részére hivatalból kiadásra kerülő állandó személyazonosító igazolvány kiállításához
szükséges adatokat a személyiadat- és Iakcímnyilvántartásnak], kivéve az újszülött választott
utónevének anyakönyvezhetőségével kapcsolatban fennálló akadály esetén 1. 

( 1 b) [Az EAK rendszer[A nyilvántartó szerv a házasságkötés bejegyzését követően -
ha hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett a házasuló - a hivatalból
kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiállításához
szükséges arcképmást, aláírást, valamint - jogszabályban meghatározott esetben - az
ujjnyomatot haladéktalanul továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.

(le) [Az EAK rendszer [A nyilvántartó szerv az arcképmás, az aláírás, illetve az
ujjnyomat adatot annak továbbításáig vagy az (ld) [pontban]bekezdésben meghatározott törlés
időpontjáig kezeli. Adattovábbítás kizárólag a személyiadat- és lakcímnyilvántartás részére
teljesíthető.

(ld) [Az EAK rendszer]A nyilvántartó szerv [az (la) pontban fennálló akadály
esetén és ]a 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, valamint ha a hivatalból kiadásra
kerülő állandó személyazonosító igazolvány kiadásának akadálya van, haladéktalanul törli a
hivatalból kiállításra kerülő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
kiállításához felvételezett arcképmást, aláírást, valamint - jogszabályban meghatározott
esetben - az ujjnyomatot."

Módosítópont sorszáma: 4 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 31. § (9) bekezdés - At. 101/8. § 
Módosítás jellege: módosítás
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(9) Az At. ,,Átmeneti rendelkezések" című alcíme a következő 101/B. §-sal egészül ki:

,,101/B. § (1) Ha az egyes eljárások [egyszerűsítéséről és
elektronizálásárólJegyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges
törvénymódosításokról szóló 2019. évi ... törvény (a továbbiakban: Módtv2.) hatálybalépését
megelőzően tett házasságkötési szándék bejelentése során a házasuló a házasságkötést követöen
viselni kívánt házassági névviselési formáról nem nyilatkozott vagy a korábban tett
nyilatkozatot megváltoztatja, a házasságkötés tervezett helye szerint illetékes anyakönyvvezető
a 20. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

(2) A [Módtv.2.JMódtv2. hatálybalépését megelőzően tett házasságkötési szándék
bejelentése esetén a házasságkötés tervezett helye szerint illetékes anyakönyvvezető - az (1)
bekezdésben foglalt nyilatkozat hiányában - a házasuló erre irányuló kérésére felvételezi az
arcképmást, aláírást, valamint - jogszabályban meghatározott esetben - az ujjnyomatot és
továbbítja a személyiadat- és lakcímnyilvántartásnak.["]

(3) Amennyiben a házasuló a (2) bekezdésben foglaltak szerint a személyazonosságot
igazoló okmány kiállításához szükséges adatok felvételezését nem kérte, azt a
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok vonatkozásában hivatalbóli
okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatnak kell tekinteni."

Módosítópont sorszáma: 48.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 33. § b) pont
Módosítás jellege: módosítás

33.§

Hatályát veszti az At.

b) 62. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában és a (2a) bekezdésében a ,,_,_valamint a
halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetöi példányát bemutatja" szövegrész;

Módosítópont sorszáma: 49.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. § 
Módosítás jellege: módosítás

35.§

A Szabs. tv.

a) 89. § (5) bekezdésében a .Jiatározatot és a bíróság végzését" szövegrész helyébe a .Jiivatalos
iratot" szöveg,

b) 89. § (6) bekezdésében a ,,döntést" szövegrész helyébe a .Jiivatalos iratot" szöveg,
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e) 153. § (2) bekezdés k) pontjában az ..elhalasztásának" szövegrész helyébe az
,.elhalasztásának, felfüggesztésének" szöveg,

d) 153. § (6) bekezdésében az ,J998. évi XIX. törvény 337. § (1) bekezdése" szövegrész
helyébe a 2017. évi XC. törvény 573. § (1) bekezdése.. szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 50.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Arcképtörvény 3. § (3) bekezdése a következő p)[-r)]~ ponttal egészül ki:

(Az arckép profil nyilvántartás vezetésének a célja)

.. [p) a rendőri intézkedéssel érintett személyek személyazonosságának
megállapítása, ellenőrzése,!

lq)lpJ. az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság
ellenőrzésének támogatása az ügyfélazonosítás keretében,

lr)]g_} az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban a személyazonosság ellenőrzésének
támogatása.··

Módosítópont sorszáma: 51.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (S) bekezdés - Arcképtörvény 9/A. § 
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az Arcképtörvény 6. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

.,9/A. § (1) [A 3. § (3) bekezdés p) pontjában meghatározott célból jogosult az
általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv igazoltatás során az általa
rögzített arcképmás felhasználásával az Rtv. 29. §-a alapján igazoltatott személy
személyazonosságának megállapítása, valamint ellenőrzése érdekében az arcképelemző
rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni.

(2) JA 3. § (3) bekezdés lq)/121 pontjában meghatározott célból jogosult az elektronikus
azonosítási szolgáltatást végző szerv az elektronikus ügyintézés során az általa rögzített
arcképmás felhasználásával az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személy
személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében az arcképelernzö rendszer általi
automatizált összehasonlítást igénybe venni.

[(3)).Q) A 3. § (3) bekezdés lr)Jgj_ pontjában meghatározott célból jogosult a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárások
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esetén az eljáró szerv, az elektronikus ügyintézés során az általa rögzített arcképmás
felhasználásával, az ügyfél személyazonossága ellenőrzésének támogatása érdekében az
arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást igénybe venni."

Módosítópont sorszáma: 52.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (7) bekezdés -Arcképtörvény 11. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(7) Az Arcképtörvény 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(6) A (3) bekezdés szerinti [kiértékelő tevékenység]kiértékelés eredményessége
esetén az arcképelemző tevékenységet végző szerv az igénybevételre jogosult szerv részére az
igény beérkezésétől számított nyolc munkanapon belül továbbítja a kiértékelés eredményeként
kapott arckép profilhoz tartozó, a nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számot. vagy
tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet az arckép profil nyilvántartás tekintetében a nem
megfeleltethetőség tényéről."

Módosítópont sorszáma: 53.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (8) bekezdés - Arcképtörvény 11. § (6a) és (6b)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(8) Az Arcképtörvény 11. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

,,(6a) A (3) bekezdés szerinti [kiértékelési tevékenységjkiértékelés akkor eredményes,
ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg,
hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott
arcképmás megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás
eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével.

(6b) A (6) bekezdés szerinti nem megfeleltethetőség tényéről az arcképelemző
tevékenységet végző szerv abban az esetben tájékoztatja az igénybevételre jogosult szervet, ha
a találati lista elemeivel összehasonlítva az arcképelemző tevékenységet végző szerv nem
állapít meg releváns találatot a (3) bekezdés szerinti [kiértékelő tevékenységejkiértékelés
során."

Módosítópont sorszáma: 54.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (9) bekezdés - Arcképtörvény 11. § (8a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(9) Az Arcképtörvény 11. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

,,(8a) A (3) bekezdés szerinti kiértékelés abban az esetben tekinthető eredménytelennek,
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ha az larcképelemzőijarcképelemző tevékenység nem végezhető el."

Módosítópont sorszáma: 55.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (10) bekezdés - Arcképtörvény 12. § (5b)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(10) Az Arcképtörvény 12. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

,,(5a) Az (5) bekezdés szerinti feladata ellátása során az arcképelemző tevékenységet
végző szerv jogosult az arckép profilhoz rendelt technikai kapcsoló szám felhasználásával az
adatközlésre kötelezett szervtől az arckép profil alapjául szolgáló arcképmást igényelni
közvetlen adatkapcsolat útján.

(5b) Az (5) bekezdés szerinti [kiértékelési tevékenység)kiértékelés akkor eredményes,
ha legalább két elemző személy egymástól függetlenül végzett elemzése során azt állapítja meg,
hogy az igénybevételre jogosult szerv által arcképelemző tevékenység céljából átadott
arcképmás [megfeleltethető az arcképelemző rendszer által végzett összehasonlítás
eredményeképpen előálló találati lista egy vagy több elemével]és a technikai kapcsoló
számhoz tartozó arcképmás megfeleltethető egymással.''

Módosítópont sorszáma: 56.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (11) bekezdés - Arcképtörvény 12. § (8a)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(11) Az Arcképtörvény 12. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

,,(8a) Az (5) bekezdés szennti kiértékelés abban az esetben tekinthető
eredménytelennek, ha az [arcképelemzői)arcképelemző tevékenység nem végezhető el."

Módosítópont sorszáma: 57.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (12) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az Arcképtörvény a következő 9/A-l9/D]9/C. alcímmel egészül ki:

..9/A. [ Személyazonosság megállapításának, ellenőrzésének támogatása rendőri
intézkedés során automatizált összehasonlítás igénybevételével

12/A. § (1) A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv által a 3. § (3) bekezdés p) pontjában meghatározott célból a részére automatizált
eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt
képez. Amennyiben az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi
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szerv ennek tényéről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet
haladéktalanul tájékoztatja.

(2) Az (1) bekezdés szerint képzett arckép profilt a központi szerv az arcképelemző
rendszer igénybevételével az arckép profil nyilvántartásban kezelt, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt arcképmásokból képzett arckép profilokkal
összehasonlítja.

(3) A (2) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére
haladéktalanul továbbítja a kiértékelés eredményeként kapott, sorrendben az első öt
legnagyobb egyezőséget mutató arckép profilhoz tartozó, az arckép profil
nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számokat.

(4) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hozzáférésre
felhatalmazott személye az erre a célra rendszeresített eszköz segítségével jogosult átvenni
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a (3) bekezdés szerint továbbított technikai
kapcsoló számhoz tartozó természetes személyazonosító adatokat, valamint az
arcképmást.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (1) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt,
részére átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a (3)
bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számok kizárólag az igazoltatás során az
arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben
használhatók fel. A (3) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számokat az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv annak átvételét követő harminc napon
belül köteles törölni.

9/B.] Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság
ellenőrzésének támogatása automatizált összehasonlítás igénybevételével

[12/B.)12/A. § (1) Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó elektronikus azonosítás
során az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv az ügyfél személyazonosságának
ellenőrzése céljából az ügyfélről arcképmást készíthet.

(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv - ha törvény alapján a
természetes személyazonosító adatok kezelésére jogosult - az ügyfél természetes
személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől
kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett
személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló
számot részére továbbítsa.

(3) A központi szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által a 3. § (3)
bekezdés q) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer
rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott
arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus
azonosítási szolgáltatást végző szervet haladéktalanul tájékoztatja.
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(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv
által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az
összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által az ügyfélről készített
arcképmás, valamint a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az
elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást
megalapozó ügyben használható fel. Az ügyfélről készített arcképmást, valamint a (2) bekezdés
alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv
annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

[9/C.]9/B. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása
a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló

eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével

[12/C.] 12/B. § (1) Elektronikus ügyintézés keretében a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványok kiadása során az eljáró szerv (a továbbiakban: elektronikus
ügyintézést biztosító szerv) az ügyfélről arcképmást készíthet, amennyiben az ügyfélről
egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban utolsó alkalommal készített
arcképmás nyilvántartásba vételétől három év eltelt.

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél személyazonosító adatai
közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa
vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó
alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére
továbbítsa.

(3) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a 3. § (3) bekezdés
r) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer
kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból
arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus ügyintézést
biztosító szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által
továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az
összehasonlító tevékenység eredményét.
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(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a (2) bekezdés alapján átvett
technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer
általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. A (2) bekezdés alapján
átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv annak központi
szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

[9/D.)9/C. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált

összehasonlítás igénybevételével

[12/D.]12/C. § (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok
kiadására irányuló eljárásokban az eljáró szerv az ügyfél személyazonosító adatai közlésével a
személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett
nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy nyilvántartásba vett
arcképmásaihoz tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(2) A központi szerv az eljáró szerv által a 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott
célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított
arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a
központi szerv ennek tényéről az eljáró szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az eljáró szerv által továbbított technikai kapcsoló
számhoz tartozó arckép profillal.

(4) A (3) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az eljáró szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység
eredményét.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (2) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az eljáró szerv által az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag
az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható
fel. Az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az eljáró szerv annak központi
szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni."

Módosítópont sorszáma: 58.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 38. § (12) bekezdés - Arcképtörvény 12/C. § (2)
bekezdés és a 12/D. (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(12) Az Arcképtörvény a következő 9/A-9/D. alcímmel egészül ki:
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.. 9/J\. Személyazonosság megállapításának. ellenőrzésének támogatása rendőri intézkedés
során automatizált összehasonlítás igénybevételével

12/A. § ( 1) A központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott
szerv által a 3. § (3) bekezdés p) pontjában meghatározott célból a részére automatizált
eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez.
Amennyiben az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek
tényéről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervet haladéktalanul
tájékoztatja.

(2) Az ( 1) bekezdés szerint képzett arckép profilt a központi szerv az arcképelernző
rendszer igénybevételével az arckép profil nyilvántartásban kezelt, a személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt arcképmásokból képzett arckép profilokkal összehasonlítja.

(3) A (2) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére
haladéktalanul továbbítja a kiértékelés eredményeként kapott, sorrendben az első öt legnagyobb
egyezőséget mutató arckép profilhoz tartozó. az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai
kapcsoló számokat.

(4) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hozzáférésre
felhatalmazott személye az erre a célra rendszeresített eszköz segítségével jogosult átvenni a
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból a (3) bekezdés szerint továbbított technikai kapcsoló
számhoz tartozó természetes személyazonosító adatokat, valamint az arcképmást.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (1) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által a ( 3) bekezdés
alapján átvett technikai kapcsoló számok kizárólag az igazoltatás során az arcképelernző
rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használhatók fel. A (3)
bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számokat az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv annak átvételét követő harminc napon belül köteles törölni.

9/B. Az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személyek személyazonosság ellenőrzésének
támogatása automatizált összehasonlítás igénybevételével

12/B. § (1) Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó elektronikus azonosítás során az
elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése
céljából az ügyfélről arcképmást készíthet.

(2) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv - ha törvény alapján a
természetes személyazonosító adatok kezelésére jogosult - az ügyfél természetes
személyazonosító adatai közlésével a személyiadat- és lakcírnnyilvántartást vezető szervtől
kérheti, hogy az általa vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett
személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló
számot részére továbbítsa.
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(3) A központi szerv az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által a 3. § (3)
bekezdés q) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer
rendszer kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott
arcképmásból arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus
azonosítási szolgáltatást végző szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv
által továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.

( 5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az
összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv által az ügyfélről készített
arcképmás, valamint a (2) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag az
elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást
megalapozó ügyben használható fel. Az ügyfélről készített arcképmást, valamint a (2) bekezdés
alapján átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus azonosítási szolgáltatást végző szerv
annak központi szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/C. Az elektronikus ügyintézés során a személyazonosság ellenőrzésének támogatása a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló

eljárásokban automatizált összehasonlítás igénybevételével

12/C. § (1) Elektronikus ügyintézés keretében a személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványok kiadása során az eljáró szerv (a továbbiakban: elektronikus ügyintézést
biztosító szerv) az ügyfélről arcképmást készíthet, amennyiben az ügyfélről egységes
arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló eljárásban utolsó alkalommal készített arcképmás
nyilvántartásba vételétől három év eltelt.

(2) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél természetes személyazonosító
adatai közlésével a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa
vezetett nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó
alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásához tartozó technikai kapcsoló számot részére
továbbítsa.

(3) A központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a 3. § (3) bekezdés
r) pontjában meghatározott célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer
kapcsolat útján továbbított arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból
arckép profil nem képezhető, a központi szerv ennek tényéről az elektronikus ügyintézést
biztosító szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(4) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által
továbbított technikai kapcsoló számhoz tartozó arckép profillal.
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(5) A (4) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére haladéktalanul továbbítja az
összehasonlító tevékenység eredményét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (3) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (3) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(7) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által a (2) bekezdés alapján átvett
technikai kapcsoló szám kizárólag az elektronikus ügyintézés során az arcképelemző rendszer
általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható fel. A (2) bekezdés alapján
átvett technikai kapcsoló számot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv annak központi
szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni.

9/0. A személyazonosság ellenőrzésének támogatása a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványok kiadására irányuló eljárásokban automatizált összehasonlítás

igénybevételével

12/D. § (1) A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok kiadására
irányuló eljárásokban az eljáró szerv az ügyfél természetes személyazonosító adatai közlésével
a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől kérheti, hogy az általa vezetett
nyilvántartásból a személyazonosság ellenőrzésével érintett személy nyilvántartásba vett
arcképmásaihoz tartozó technikai kapcsoló számot részére továbbítsa.

(2) A központi szerv az eljáró szerv által a 3. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott
célból a részére automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbított
arcképmásból arckép profilt képez. Ha az átadott arcképmásból arckép profil nem képezhető, a
központi szerv ennek tényéről az eljáró szervet haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A központi szerv az általa képzett arckép profilt az arcképelemző rendszer
igénybevételével összehasonlítja a részére az eljáró szerv által továbbított technikai kapcsoló
számhoz tartozó arckép profillal.

(4) A (3) bekezdés szerinti összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a
központi szerv az eljáró szerv részére haladéktalanul továbbítja az összehasonlító tevékenység
eredményét.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott továbbítást, valamint a (2) bekezdésben
meghatározott tájékoztatást követően a központi szerv a (2) bekezdésben megjelölt, részére
átadott adatokat, valamint az általa képzett arckép profilt haladéktalanul törli.

(6) Az eljáró szerv által az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló szám kizárólag
az arcképelemző rendszer általi automatizált összehasonlítást megalapozó ügyben használható
fel. Az (1) bekezdés alapján átvett technikai kapcsoló számot az eljáró szerv annak központi
szerv részére történő továbbítását követően haladéktalanul köteles törölni."

Módosítópont sorszáma: 59.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (3) bekezdés - E-ügyintézési tv. 35. § (4a) és (4b)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az E-ügyintézési tv. 35. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

,.(4a) [A 35. §]Az (l) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási
szolgáltatást kizárólag az veheti igénybe, aki a 31. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt
nyilvántartásban szerepel.

(4b) [A 35. §]Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási
szolgáltatás regisztrációja és a 31. § (7) [bekezdésJbekezdése szerinti eljárás a 35/A. §-ban
meghatározott módon történik a szolgáltatás első használatakor."

Módosítópont sorszáma: 60.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (5) bekezdés - E-ügyintézési tv. 35/A. § (2)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) Az E-ügyintézési tv. 21. alcíme a következő 35/A. §-sal egészül ki:

,,35/A. § (1) Az ügyfél a 35. § (1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus
azonosítási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt elektronikus úton teheti meg
a szolgáltatás első használatakor. A regisztrációhoz az ügyfélnek be kell mutatnia a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció során az elektronikus azonosítási szolgáltató a
videojel segítségével az okmányból kiolvasott természetes személyazonosító adatokat, az
állampolgárságot és az okmányszámot összeveti az okmányt nyilvántartó központi
nyilvántartásban szereplő természetes személyazonosító adatokkal, ellenőrzi a
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényességét, valamint az
arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló 2015. évi CLXXXVIII.
törvény [9/B. ]9/A. alcíme szerinti automatizált összehasonlítás igénybevételével az ügyfélről
videojel útján készült arckép és a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, a
személyazonosság ellenőrzésével érintett személy utolsó alkalommal nyilvántartásba vett
arcképmásának az egymással történő megfeleltethetőségét. A nyilvántartásban szereplő adatok
egyezősége, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány érvényessége,
valamint az egyezőség feltételeként meghatározott értékszám elérése esetén az azonosítás
sikeresen megtörténik.

(3) Az elektronikus azonosítási szolgáltató a közölt okmányazonosító adat alapján az
okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásból átveheti az érintett családi és utónevét, születési
családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét az ügyfél
személyazonosságának ellenőrzése céljából.

(4) A (2) bekezdés szerinti azonosítás sikerességét az elektronikus azonosítási
szolgáltató jelzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv és a Központi Ügyfél-
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regisztrációs Nyilvántartást vezető szerv felé a 35. § (5) bekezdés szerinti eljárás lefolytatása
céljából.

(5) A 35. § ( 1) bekezdés d) pontjában megjelölt elektronikus azonosítási szolgáltatással
regisztrált ügyfél esetén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet értesíti

a) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a személyazonosító igazolvány
okmányszámáról, a személyazonosító igazolvány érvénytelenné válása tényéről és
időpontjáról,

b) az útiokmány-nyilvántartás adatkezelő szerve az útiokmány okmányszámáról, az
útiokmány érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról,

c) a közúti közlekedési nyilvántartást kezelő szerv a vezetői engedély okmány számáról,
a vezetői engedély érvénytelenné válása tényéről és időpontjáról."

Módosítópont sorszáma: 61.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (6) bekezdés - E-ügyintézési tv. 51. § (la)
bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(6) Az E-ügyintézési tv. 51. §-a a következő (1 a) bekezdéssel egészül ki:

,,(la) Az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai
parlamenti és tanácsi rendelet ((a továbbiakban: SDG Rendelet) ]végrehajtásához szükséges,
az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozással és annak működtetésével kapcsolatos
szabályokat kormányrendelet határozza meg."

Módosítópont sorszáma: 62.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § (2) bekezdés - Art. 33/A. § 
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az Art. a következő 33/A. §-sal egészül ki:

,,33/A. § [Adóigazolvány kiállítása hivatalból]
Az állami adó- és vámhatóság hivatalból [állítja ki az adóigazolványt annak a

természetes személy adózónak]gondoskodik az adóigazolvány kiállításáról azon természetes
személy adózó esetében, akire vonatkozóan - házasságkötésére tekintettel - a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a személyazonosító jel helyébe
lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény alapján adatot
szolgáltatott."
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Módosítópont sorszáma: 63.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § 
Módosítás jellege: módosítás

43.§

[(l) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 36. § 2020. április l-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (6) bekezdés n) pontja, a 3. § (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július
l-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (1)-(5) bekezdése, a 3. § (8) és (9), (11)-(17), (19)-(22), (25)-(28), (30) és (33)
bekezdése, a 3. § (34) bekezdés e) pontja, az 5. §, a 14-17.§, a 18. §, a 19-20. §, 22. §, a 27.
§, a 31. és 32. §, a 33. § b)-d) pontja, a 39. § (2)-(5) bekezdése, a 41-42. § 2021. február 1-
jén lép hatályba.]

(l) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. február l-jén lép
hatályba.

(2) A 36. § 2020. április l-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (23). (24). (34) és (35) bekezdése, a 6. §, a 7. § d) pontja, a 22. § (5) és (6) bekezdése,
a 37. §, valamint a 38. § 2020. május l-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (6), (9), (10). (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július l-jén lép hatályba.

(5) A 3. § (l)-(5), (8), (11)-(17), (19)-(22), (25)-(28), (30) és (36) bekezdése, a 4. § e) pontja,
az 5. §, a 14-17. §, a 18. § (l) és (4) bekezdése, a 19. §, a 20. §, a 22. § (1)-(4) és (7)-(11)
bekezdése, a 27. §, a 28. §, a 31. §, a 32. §, a 33. § b)-d) pontja, a 39. § (2)-(5) bekezdése, a 40.
§ a)-d) pontja, valamint a 41. §. a 42. § és az 1. melléklet 2021. február l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 64.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § 
Módosítás jellege: módosítás

43.§

[(1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 36. § 2020. április l-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (6) bekezdés n) pontja, a 3. § (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július
l-jén lép hatályba.
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(4) A 3. § (1)-(5) bekezdése, a 3. § (8) és (9), (11)-(17), (19)-(22), (25)-(28), (30) és (33)
bekezdése, a 3. § (34) bekezdés c) pontja, az 5. §, a 14-17.§, a 18. §, a 19-20. §, 22. §, a 27.
§, a 31. és 32. §, a 33. § b)-d) pontja, a 39. § (2)-(5) bekezdése, a 41-42. § 2021. február 1-
jén lép hatályba.]

( 1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. február l-jén lép
hatályba.

(2) A 32. § 2020. április 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (23), (24), (34) és (35) bekezdése, a 18. § (5) és (6) bekezdése, a 33. §, valamint a
34. § 2020. május l-jén lép hatályba.

(4) A 3. § (6), (9), (10), (18), (29), (31) és (32) bekezdése 2020. július l-jén lép hatályba.

(5) A 3. § (1)-(5), (8), (11 )-(17), (19)-(22), (25)-(28), (30) és (36) bekezdése, a 4. § e) pontja,
az 5. §, a 10-13. §. a 14. § (1) és (4) bekezdése, a 15. §, a 16. §, a 18. § (1)-(4) és (7)-(11)
bekezdése, a 23. §, a 24. §, a 27. §, a 28. §, a 29. § b)-d) pontja, a 35. § (2)-(5) bekezdése, a 36.
§ a)-d) pontja, valamint a 37. §, a 38. § és az 1. melléklet 2021. február l-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 65.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § és 45. §
Módosítás jellege: módosítás

44.§

(E törvény

a) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére
vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére
vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686
bizottsági rendelet,

b) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

A 6. §, a 7. § b)-e) pontja, a 8. §. a 12. § és a 13. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.

45.§
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[E törvény 6. §-a, a 7. § b)-e) pontja, 8. §-a és 12. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.]

E törvény

a) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére
vonatkozó információk elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó
részletes szabályok meghatározásáról szóló. 2019. január 16-i (EU) 2019/686 bizottsági
rendelet,

b) az információkhoz, eljárásokhoz. valamint segítségnyújtó és problémamegoldó
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az
1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 európai
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Módosítópont sorszáma: 66.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § 
Módosítás jellege: elhagyás

[45. § 

E törvény 6. §-a, a 7. § b)-e) pontja, 8. §-a és 12. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése
alapján sarkalatosnak minősül.]

Módosítópont sorszáma: 67.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 1. pont
Módosítás jellege: módosítás

1. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 4.
pont 4.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az apa és az anya)

,,4.6. magyar állampolgársága vagy a 69/B. § (1) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti
adata, az azt igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító
hatósága."

Módosítópont sorszáma: 68.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 2. pont
Módosítás jellege: módosítás
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2. [A 2010. évi I. törvényJAz At. 1. melléklet a) Jegyzőkönyv a születés bejelentéséről cím 6-
13. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,6. Az anya 5. pont szerinti adatának igazolása

6.1. A szülők 69/0. § ( 1) bekezdés a) pontja szerinti adata.

6.2. Ha az anya özvegy, a volt férj

6.2.1. 69/F. § (1) bekezdés a) pontja és

6.2.2. 69/B. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti adata.

6.3. Ha az anya elvált, a jogerős határozat 69/H. § szerinti adatai.

7. Születéssel kapcsolatos egyéb adatok

7.1. Az anya nyilatkozata arról, hogy

7.1.1. a gyermekre tettek-e apai elismerő nyilatkozatot, ha igen a
nyilatkozatot felvevő anyakönyvvezető, gyámhatóság, hivatásos konzuli tisztviselő, közjegyző
vagy bíróság megnevezése a település megjelölésével.

7.1.2. a gyermek emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásból
származik-e.

7.1.3. a hivatalból kiállításra kerülő születési anyakönyvi kivonatot,
állandó személyazonosító igazolványt, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, TAJ számról szóló hatósági igazolványt és adóigazolványt [hogyan ]hova kéri
kézbesíteni.

7.1.4. az anyasági támogatás és a családi pótlék megállapítására irányuló
eljárás hivatalbóli megindítását visszautasítja-e (igen/nem).

7.2. Az egyes vagy ikerszülés ténye, ha ikerszülés, a gyermek hányadikként
született.

7.3 Megjegyzés a titkolt terhesség tényéről.

7.4. Megjegyzés az örökbefogadáshoz adott hozzájárulásról.

7.5. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e,
ha igen hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög,
holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd,
szlovák, szlovén).

8. Az anya aláírása.
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9. Az anya elérhetősége (telefonszám, e-mail cím).

10. A bejelentés időpontja.

11. Az egészségügyi szolgáltató neve és címe, az egészségügyi szolgáltató vezetője által
kijelölt személy neve, elektronikus aláírása, elektronikus bélyegzője.

12. Magánszemély bejelentő neve, aláírása, lakcíme, személyazonosító okmányának
típusa, okmányazonosítója, érvényességi ideje, kiállító hatósága.

13. Az anyakönyvvezető aláírása."

Módosítópont sorszáma: 69.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 3. pont
Módosítás jellege: módosítás

3. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék
bejelentéséről cím 6. pontja a következő 6.3. és 6.4. alponttal egészül ki:

(Megjegyzés)

,,6.3. a nemzetiségi nyelven történő házasságkötésről

6.4. a hivatalból kiállítandó személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány kiállításához szükséges adatok felvételezésének tényéről."

Módosítópont sorszáma: 70.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 4. pont
Módosítás jellege: módosítás

4. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék
bejelentéséről cím 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8. Nyilatkozatok

8.1. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a házasságkötést követően
viselni kívánt nevéről,

8.2. A menyasszony és a vőlegény nyilatkozata a születendő közös gyermek
családi nevéről."

Módosítópont sorszáma: 71.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 5. pont
Módosítás jellege: módosítás
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5. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet b) Jegyzőkönyv a házasságkötési szándék
bejelentéséről cím 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,18. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen
hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,
horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák,
szlovén)."

Módosítópont sorszáma: 72.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 6. pont
Módosítás jellege: módosítás

6. [A 2010. évi I. törvény]Az At. 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 6. pontja a következő 6.3. alponttal egészül ki:

(Megjegyzés)

,,6.3. a nemzetiségi nyelven történő bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről."

Módosítópont sorszáma: 73.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 7. pont
Módosítás jellege: módosítás

7. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet c) Jegyzőkönyv bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére irányuló szándék bejelentéséről cím 15. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

,, 15. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen
hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,
horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák,
szlovén)."

Módosítópont sorszáma: 74.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 8. pont
Módosítás jellege: módosítás

8. [A 2010. évi 1. törvény]Az At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím 1. 
és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,, 1. A szervet megjelölő azonosító, a haláleset eseményazonosítója.

2. A halottvizsgálati bizonyítvány azonosítója."
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Módosítópont sorszáma: 75.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet 9. pont
Módosítás jellege: módosítás

9. IA 2010. évi 1. törvényJAz At. 1. melléklet d) Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről cím
13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,J 3. A kiállított anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatványt kér-e, ha igen
hány példányban, milyen nyelven (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland,
horvát, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák,
szlovén)."

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 76.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Érintett törvényhely Szövegrész a javaslatban Szövegrész helyesen

1. 2. § b) pont alpontja" alpontja.
3. § (2) bekezdés -

2. Nytv. 6. § (2a) 7. § (3) és (4) bekezdésben 7. § (3) és (4) bekezdésében
bekezdés
3. § (7) bekezdés -

3. Nytv. 9. § (3) bekezdés értesítési cím-bejelentőlapot értesítésicím-bejelentőlapot
a) pont
3. § (8) bekezdés -

4. Nytv. 11. § (1) videó technológiával videotechnológiával
bekezdés 1) pont

5. 3. § (25) bekezdés ,JV. fejezete IV. fejezetenyitó szövegrész
3. § (30) bekezdés -

6. Nytv. 29/A. § (7) nyilvántartás kezelő nyilvántartást kezelő
bekezdés
14. § (4) bekezdés -

7. 1996. évi XX. törvény TAJ-számot TAJ számot
21. § (7a) bekezdés

8. 18. § (2) bekezdés Utv.26. §(l)bekezdés Utv. 26. § (1) bekezdésenyitó szövegrész
21. § - a közterület-
felügyeletről szóló

9. 1999. évi LXIII. 7. §(3)bekezdésben 7. § (3) bekezdésében
törvény 8. § (1) 
bekezdés
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22. § (2) bekezdés -
1999. évi LXXXIV.

10. törvény 5. § (1 ) aa)-ab) alpontokban aa) és ab) alpontban
bekezdés a) pont ac)
alpont
22. § (8) bekezdés -

11. 1 999. évi LXXXIV. ingyenesen." " 
törvény 19. § (2) ingyenesen;

bekezdés g) pont
12. 23. § alpontjaiban alpontjában
13. 23. § kivételével -.. kivételével-··

27. § (4) bekezdés -

14. 2005. évi CLXXIV. jogosult." jogosult,"törvény 5. § (13)
bekezdés b) pont

15. 29. § a) pont határozatokat is" határozatokat is -"
37. § (1) bekezdés -

16. Körtv. 10. § (7b) kivételével. kivételével."
bekezdés

17. 38. § (2) bekezdés n)-o) ponttal n) és o) ponttalnyitó szövegrész
38. § (2) bekezdés -

18. Arcképtörvény 1. § n) arckép összehasonlításon arckép-összehasonlításon
pont
38. § (3) bekezdés - személyazonosság19. Arcképtörvény 3. § (3) személyazonosság-ellenőrzésének
bekezdés q) pont ellenőrzésének

38. § (12) bekezdés - személyazonosság20. Arcképtörvény 9/B. személyazonosság-ellenőrzésének
alcím cím ellenőrzésének

39. § (1) bekezdés - E-
21. ügyintézési tv. 6. § (3) teljes körűen teljeskörűen

bekezdés
39. § (5) bekezdés - E-

22. ügyintézési tv. 35/A. § 35. § (5) bekezdés szerinti 35. § (5) bekezdése szerinti
(4) bekezdés

23. 40. § e) pont szervet szöveg" szervet" szöveg
24. 40. § t) pont kivételével - szöveg kivételével _,. szöveg

25. 1. melléklet 2. pont 6-13. pontjai 6-13. pontjanyitó szövegrész

26. 1. melléklet 2. pont - adata. adata.6.1.

27. 1. melléklet 2. pont - ha igen a haigen,a7.1.1.

28. 1. melléklet 2. pont - megjelölésével. megjelölésével,7.1.1.

29. 1. melléklet 2. pont - származik-e. származik-e.7.1.2.
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30. 1. melléklet 2. pont - kézbesíteni. kézbesíteni.7.1.3.

31. 1. melléklet 3. pont - házasságkötésről házasságkötésről,6.3.

INDOKOLÁS

1. Lásd a T/7690/2/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

2. Lásd a T/7690/2/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/7690/2/3. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/7690/2/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

5. Lásd a T/7690/2/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/7690/2/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Jogtechnikai jellegű, kodifikációs pontosítás. Az Nytv. a .myilvántartást kezelő szerv"

megjelölést alkalmazza az okmánykibocsátóra, így a normaszöveg koherenciájának

biztosítása érdekében a fogalom pontosítása szükséges.

8. Lásd a T/7690/2/8. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

9. Lásd a T/7690/2/9. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

10. Lásd a T/7690/2/10. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

11. Lásd a T/7690/2/11. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

12. Lásd a T/7690/2/12. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

13. A KIOSK Önkiszolgáló Terminál működéséhez szükséges jogszabályi feltételek

megteremtése. a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv feladatainak és hatáskörének

megfogalmazása. A folyamat a gyakorlatban a polgár megjelenésével indul a KIOSK

Önkiszolgáló Terminálnál, ahol a személyazonosító igazolványán (vagy az útlevelén) lévő

MRZ kódot beolvassa a KIOSK Önkiszolgáló Terminál. A személyazonosító

igazolvánnyal történő azonosítás esetén a nyilvántartást kezelő szerv a kódot összeveti a

személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal (ezzel megtörténik az

azonosítás), ezt követően pedig az eljárás (2020. február l-jétől a hatósági erkölcsi

bizonyítvány, 2020. május l-jétől a vezetői engedély pótlása) megindításához szükséges

kérelem űrlapba betölti a szükséges adatokat. A kapcsolattartásra utaló rendelkezés célja

az eljárási szabályok egyértelműsítése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.

évi CL. törvény 26. § (2) bekezdésében biztosított, a kapcsolattartás módja

megválasztásának lehetősége alapján.
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14. A KIOSK Önkiszolgáló Terminálon 2020. május 1-jétől a vezetői engedéllyel történő

azonosítás is lehetővé válik, azért szükséges a megfelelő törvénymódosítás ezzel az

időponttal.

15. A KIOSK Önkiszolgáló Terminálnál történő azonosítás 2020. május 1-jével kiegészül

arcképfelvétellel történő azonosítással. ezen folyamat jogszabályi feltételeit szükséges

megteremteni. A módosítópontot csak abban az esetben szükséges elfogadni, ha a

törvényjavaslat sarkalatos, illetve azokhoz kapcsolódó rendelkezéseit az Országgyűlés

elfogadja. A 15., 63. és 65. módosítópontok összefüggenek.

16. Az előző módosítópont változata, amelyet abban az esetben szükséges elfogadni, ha a

törvényjavaslat sarkalatos, illetve azokhoz kapcsolódó rendelkezéseit az Országgyűlés nem

fogadja el. mivel a normaszöveg ilyen kapcsolódó rendelkezésre történő hivatkozást

tartalmaz. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok összefüggenek.

17 . .Jogtechnikai jellegű, kodifikációs pontosítás. Az Nytv. a ,,nyilvántartást kezelő szerv"

megjelölést alkalmazza az okmánykibocsátóra, így a normaszöveg koherenciájának

biztosítása érdekében a fogalom pontosítása szükséges.

18. Lásd a T/7690/2/14. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

19. Lásd a T/7690/2/15. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

20. Ha az Rtv. sarkalatos rendelkezései nem kerülnek elfogadásra az Országgyűlésben, akkor

a törvényjavaslat 6. §-a és 7. §-a elhagyásra kerül, azonban a 7. § egy rövid

normaszövegének - miután az nem esik a sarkalatos és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések

körébe - megtartása szükséges. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok

összefüggenek.

21. Lásd a T/7690/2/16. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

22. Lásd a T/7690/2/17. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

23. Lásd a T/7690/2/18. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

24. Lásd a T/7690/2/19. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

25. Lásd a T/7690/2/20. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

26. Lásd a T/7690/2/21. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

27. Lásd a T/7690/2/22. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

28. Lásd a T/7690/2/23. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

29. Lásd a T/7690/2/24. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

30. Lásd a T/7690/2/25. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

31. Lásd a T/7690/2/26. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

32. Lásd a T/7690/2/27. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

33. Lásd a T/7690/2/28. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

34. A KIOSK Önkiszolgáló Terminál működéséhez szükséges jogszabályi feltételek

megteremtése, az útlevéllel történő azonosítás során adatkezelési (adatszolgáltatási)



45

felhatalmazás. Amennyiben a polgár útlevéllel kívánja azonosítani magát az önkiszolgáló

terminálnál, az azon lévő MRZ kódot az adatkezelő szerv összeveti az útiokmány

nyilvántartás adataival, ezzel történik meg az azonosítás. Ezt követően pedig az eljárás

(2020. február l-jétől a hatósági erkölcsi bizonyítvány, 2020. május l-jétől a vezetői

engedély pótlása) megindításához szükséges kérelem űrlaphoz már a személyiadat- és

lakcímnyilvántartás szolgáltatja a szükséges adatokat. Az Utv. 27. § új ( l f) és (1 g)

bekezdései vonatkozásában csak átszámozás történt, érdemi módosítást nem tartalmaznak.

35. Lásd a T/7690/2/29. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

36. Lásd a T/7690/2/30. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

37. Lásd a T/7690/2/31. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

38. Lásd a T/7690/2/32. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

39. A KIOSK Önkiszolgáló Terminál működéséhez szükséges, a vezetői engedély azon

keresztül történő pótlásra irányuló kérelem benyújtása jogszabályi feltételeinek

megteremtése. A kapcsolattartásra utaló rendelkezés célja az eljárási szabályok

egyértelműsítése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 26.

§ (2) bekezdésében biztosított, a kapcsolattartás módja megválasztásának lehetősége

alapján.

40. A KIOSK Önkiszolgáló Terminál működéséhez szükséges jogszabályi feltételek

megteremtése, a vezetői engedéllyel történő azonosítás során adatkezelési

(adatszolgáltatási) felhatalmazás.

41. Lásd a T/7690/2/33. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

42. Lásd a T/7690/2/34. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

43. Lásd a T/7690/2/35. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

44. Lásd a T/7690/2/36. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

45. Jogtechnikai jellegű, kodifikációs pontosítás. A módosítás pontosítja a normaszöveg

megfogalmazását, hogy egyértelműen kerüljön szabályozásra az adatszolgáltatás útja

(EESZT-EAK rendszereken keresztül jut el az adat az egészségügyi szolgáltatótól az

anyakönyvvezetőhöz).

46. Lásd a T/7690/2/38. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

47. Lásd a T/7690/2/39. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

48. Lásd a T/7690/2/40. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

49. Lásd a T/7690/2/41. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

50. Abban az esetben, ha az Rtv. sarkalatos rendelkezései nem kerülnek elfogadásra az

Országgyűlésben, akkor az azokhoz kapcsolódó, Arcképtörvényt érintő módosítások

elhagyása is szükségessé válik. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok

összefüggenek.
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51. Abban az esetben, ha az Rtv. sarkalatos rendelkezései nem kerülnek elfogadásra az

Országgyűlésben, akkor az azokhoz kapcsolódó, Arcképtörvényt érintő módosítások

elhagyása is szükségessé válik. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok

összefüggenek.

52. Lásd a T/7690/2/42. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

53. Lásd a T/7690/2/43. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

54. Lásd a T/7690/2/44. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

55. Lásd a T/7690/2/45. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

56. Lásd a T/7690/2/46. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

57. Abban az esetben, ha az Rtv. sarkalatos rendelkezései nem kerülnek elfogadásra az

Országgyűlésben, akkor az azokhoz kapcsolódó, Arcképtörvényt érintő módosítások

elhagyása is szükségessé válik. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok

összefüggenek.

58. Lásd a T/7690/2/47. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

59. Lásd a T/7690/2/48. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

60. Abban az esetben, ha az Rtv. sarkalatos rendelkezései nem kerülnek elfogadásra az

Országgyűlésben, akkor az azokhoz kapcsolódó, Arcképtörvényt érintő módosításokra

történő merev hivatkozások módosítása is szükségessé válik. A 16., 20., 50., 51., 57., 60.,

64. és 66. módosítópontok összefüggenek.

61. Lásd a T/7690/2/49. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

62. Lásd a T/7690/2/50. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

63. Hatályba léptető rendelkezések pontosítása a törvényjavaslat módosulásai alapján A 15.,

63. és 65. módosítópontok összefüggenek.

64. Hatályba léptető rendelkezések pontosítása arra az esetre, ha a törvényjavaslat sarkalatos,

illetve azokhoz kapcsolódó rendelkezései az Országgyűlésben nem kerülnek elfogadásra.

A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok összefüggenek.

65. Lásd a T/7690/2/51. számú bizottsági módosító javaslat indokolását. A 15., 63. és 65.

módosítópontok összefüggenek.

66. Sarkalatossági záradék elhagyása, ha a sarkalatos rendelkezések az Országgyűlésben nem

kerülnek elfogadásra. A 16., 20., 50., 51., 57., 60., 64. és 66. módosítópontok

összefüggenek.

67. Lásd a T/7690/2/52. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

68. Lásd a T/7690/2/53. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

69. Lásd a T/7690/2/54. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

70. Lásd a T/7690/2/55. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

71. Lásd a T/7690/2/56. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

72. Lásd a T/7690/2/57. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
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73. Lásd a T/7690/2/58. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

74. Lásd a T/7690/2/59. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

75. Lásd a T/7690/2/60. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

76. Lásd a T/7690/2/61. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2019. december 5.
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