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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  –  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  elektronikus
ügyintézésével,  valamint  a  kormányhivatali  adatszolgáltatással  összefüggő  egyes  törvények
módosításáról szóló T/15990. számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot
terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) az 57/F. §-t követően a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Étv. 57/G. § a) pont
Módosítás jellege: módosítás

2. §



(1)  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:

„57/G. §

E Fejezet alkalmazásában
a)  foglalkoztatott:  az  e  Fejezet  hatálya  alá  tartozó  kivitelezés  építési  munkaterületén
munkavégzés  céljából  tartózkodásra  jogosult,  a  vállalkozó  kivitelezővel  vagy  a  kapcsolódó
tevékenységet  végző  vállalkozással  bármely  munkavégzésre  irányuló  jogviszonyban  álló
személy[.],”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Étv. 57/H. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:

(4) Az Üvegkapu valós időben tartja nyilván
a) az építési munkaterületen munkavégzés céljából tartózkodásra jogosult foglalkoztatott, és
b) az a) pont alá nem tartozó személyek (a továbbiakban: vendég) – ide nem értve az építési
munkaterületen feladatot ellátó hatósági, illetve igazgatási feladatot ellátó szervek képviselőit –
[ építési munkaterületre való be- és kilépésének adatait.]

építési munkaterületre való be- és kilépésének adatait.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) bekezdés - Étv. 57/K. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1)  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a
továbbiakban: Étv.) a következő IV/B. Fejezettel egészül ki:

„(3)  A  [(3)](2) bekezdés  a)  pontja  szerinti  esetben  a  jogsértő  tevékenységért  a  fővállalkozó
kivitelező felelős.”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (2) bekezdés - Étv. 61/C. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
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(2) Az Étv. a következő 61/C. §-sal egészül ki:

„61/C. §

(1) E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a
kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi ...
törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. tv.) megállapított rendelkezéseit azokra az építőipari kivitelezési
tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárása [a Mód5. tv. hatályba lépését ]
2021. december 31-ét követően indult meg.”

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Étv. 62. § (1) bekezdése a következő [35]33. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

[„35. a  Nemzeti  Építőipari  Felügyeleti  és  Adatszolgáltató  Rendszerrel  összefüggésben  a
rendszerbe tartozó építőipari kivitelezési tevékenységek körét, az Üvegkapu működésére és
használatára vonatkozó követelményeket, az Üvegkapu eszközeinek biztosítására irányuló,
továbbá a csatlakozás további feltételeit meghatározó szolgáltatási szerződés tartalmára és
megkötésére  irányadó  szabályokat,  az  Üvegkapuban  tárolt,  személyes  adatnak  nem
minősülő  adatok,  illetve  az  oda  feltöltendő  dokumentumok  körét,  az  Üvegkapu  más
nyilvántartásokhoz és  adatbázisokhoz való  kapcsolódásának szabályait  és  –  a  személyes
adatok kivételével – az automatikus adatátadással érintett adatok körét, az Üvegkapuval
kapcsolatos  kötelezettségek  betartásának  ellenőrzésére  vonatkozó  részletes  anyagi  és
eljárási szabályokat, valamint az Üvegkapu üzemeltetőjét és tárhelyszolgáltatóját”]
„33. Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerrel összefüggésben a rendszerbe
tartozó  építőipari  kivitelezési  tevékenységek  körét,  az  Üvegkapu  működésére  és  használatára
vonatkozó  követelményeket,  az  Üvegkapu  eszközeinek  biztosítására  irányuló,  továbbá  a
csatlakozás  további  feltételeit  meghatározó  szolgáltatási  szerződés  tartalmára  és  megkötésére
irányadó szabályokat, az Üvegkapuban tárolt, személyes adatnak nem minősülő adatok, illetve az
oda feltöltendő dokumentumok körét, az Üvegkapu más nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz
való  kapcsolódásának  szabályait  és  –  a  személyes  adatok  kivételével  –  az  automatikus
adatátadással  érintett  adatok  körét,  az  Üvegkapuval  kapcsolatos  kötelezettségek  betartásának
ellenőrzésére  vonatkozó  részletes  anyagi  és  eljárási  szabályokat,  valamint  az  Üvegkapu
üzemeltetőjét és tárhelyszolgáltatóját”

(rendelettel állapítsa meg.)

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (1) bekezdés - Navtv. 13. § (4) bekezdés f) pont
Módosítás jellege: módosítás
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5. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Navtv.) 13.
§ (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(A NAV adóigazgatási jogkörében)

„f)  a  jogszerű  építőipari  foglalkoztatás  előmozdítása  érdekében  hozzáférési  jogosultsággal
rendelkezik a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerhez és a részét képező
rendszerekhez  (a  továbbiakban  együtt:  felügyeleti  és  adatszolgáltató  rendszer),  törvényben
meghatározottak szerint jogosult a felügyeleti és adatszolgáltató rendszerben rögzített személyes
adatok  kezelésére,  biztosítja  az  általa  vezetett  nyilvántartásokból  meghatározott  adatok
felügyeleti és adatszolgáltató rendszerbe történő átadását,”

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § (2) bekezdés - Navtv. 78. § (1) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Navtv. 78. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A NAV  feladatainak  ellátása  céljából  –  az  Air.,  az  Art.,  a  Vtv.  és  az  egyéb  adó-  és  vám
jogszabályok rendelkezései alapján kezelt adókötelezettséggel, vámkötelezettséggel, adóigazgatási
és vámigazgatási eljárással kapcsolatos adatokon, illetve a bűnüldözési adatokon kívül – kezeli még
továbbá:)

„e)  a  [Nemzeti  Építőipari  Felügyeleti  ]felügyeleti  és  [Adatszolgáltató  Rendszer,  illetve  a
részét  képező  rendszerek  ]adatszolgáltató  rendszer  törvényben  vagy  kormányrendeletben
meghatározott adatait.”

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

6. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI.
törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20/J. §

(1)  A fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  ügyfélszolgálatain,  a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal
kormányablakaiban, illetve a települési ügysegédnél az elektronikus dokumentumok ügyfél általi
hitelesítésére az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatainak elektronikus felvételezésére képes
hitelesítő eszköz (a továbbiakban: aláírópad) rendszeresíthető.
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(2)  Az (1)  bekezdés  szerinti  eszköz rendszeresítése esetén  a  Kormány által  rendeletben kijelölt
fővárosi  és megyei  kormányhivatal  az aláírás képi,  dinamikai  és íráserősségi  adatait  tartalmazó
kormányhivatali  aláírásminta-nyilvántartást  (a  továbbiakban:  kormányhivatali  aláírásminta-
nyilvántartás) vezet.

(3) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.
tv.) szerinti összerendelési nyilvántartással, annak szabályai szerint kapcsolati kóddal rendelhető a
természetes személyhez,  az aláírásminta kiértékeléshez szükséges adatokon túl egyéb személyes
adatot nem tartalmazhat.

(4) A Kormány rendeletben meghatározhatja azon ügytípusokat, amelyek – a (6) és (8) bekezdés
kivételével – aláírópad útján és a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban található aláírás-
mintával való egyezés esetén vehetők igénybe.

(5) Az (1) bekezdés szerint rendszeresített eszközön történő aláírásnál csak a mintával való egyezés
ellenőrizhető. A kormányhivatal a vizsgálat eredményéről tanúsított, zárt rendszer által kiállított, a
dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolást állít ki, amelyet a dokumentumhoz kell
csatolni,  továbbá  a  dokumentummal  elválaszthatatlan  formában  össze  kell  rendelni  azon  kézi
aláírásra visszavezethető, megfelelő módon titkosított adatokat, amelyek lehetővé teszik az aláírás
igazságügyi írásszakértői felhasználását kézeredet-azonosítási eljárásban. Az (1) bekezdés szerint
rendszeresített eszközön történő aláírások megfelelnek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt elvárásoknak.

(6) Az ügyfél visszautasíthatja az aláírásának a kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba való
felvételét  és az aláírás-egyezőség vizsgálatát.  Visszautasítás esetén az elektronikus dokumentum
hitelesítésére az aláírópad használatával kerül sor.

(7) A kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás kizárólag az aláírások egyezőségének ellenőrzése
céljából,  az  (5)  bekezdésben  meghatározottak  szerint  használható  fel,  a  kormányhivatali
aláírásminta-nyilvántartásból adattovábbítást – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem lehet
teljesíteni.

(8) Nincs helye az aláírópad használatának, ha az ügyfél az ügyet az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól  szóló 2015. évi  CCXXII.  törvény (a továbbiakban:
Eüsztv.) szerinti elektronikus ügyintézési ponton kívánja intézni.”

[(1) A  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalokról,  valamint  a  fővárosi  és  megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
szóló  2010.  évi  CXXVI.  törvény  (a  továbbiakban:  Khtv.)  20/J.  §-a  helyébe  a  következő
rendelkezés lép:

„(1) A fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  ügyfélszolgálatain,  a  járási  (fővárosi  kerületi)
hivatal kormányablakaiban, illetve a települési ügysegédnél az elektronikus dokumentumok
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ügyfél általi hitelesítésére az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatainak elektronikus
felvételezésére képes hitelesítő eszköz (a továbbiakban: aláírópad) rendszeresíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eszköz rendszeresítése esetén a Kormány által rendeletben kijelölt
fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  az  aláírás  képi,  dinamikai  és  íráserősségi  adatait
tartalmazó kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartást (a továbbiakban: kormányhivatali
aláírás-minta nyilvántartás) vezet.

(3) A  kormányhivatali  aláírás-minta  nyilvántartás  a  személyazonosító  jel  helyébe  lépő
azonosítási  módokról  és  az  azonosító  kódok használatáról  szóló  1996.  évi  XX.  törvény  (a
továbbiakban:  Szaz.  tv.)  szerinti  összerendelési  nyilvántartással,  annak  szabályai  szerint
kapcsolati  kóddal  rendelhető  a  természetes  személyhez,  az  aláírás-minta  kiértékeléshez
szükséges adatokon túl egyéb személyes adatot nem tartalmazhat.

(4) A Kormány  rendeletben  meghatározhatja  azon  ügytípusokat,  amelyek  –  a  (6)  és  (8)
bekezdés kivételével - aláírópad útján és a kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartásban
található aláírás-mintával való egyezés esetén vehetők igénybe.

(5) Az (1) bekezdés szerint rendszeresített eszközön történő aláírásnál csak a mintával való
egyezés ellenőrizhető.  A kormányhivatal a vizsgálat  eredményéről  tanúsított,  zárt  rendszer
által kiállított, a dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolást állít ki, amelyet a
dokumentumhoz kell csatolni. Az igazolás az aláírás dinamikai és íráserősségi adatait nem
tartalmazhatja.

(6) Az  ügyfél  visszautasíthatja  az  aláírásának  a  kormányhivatali  aláírás-minta
nyilvántartásba  való  felvételét  és  az  aláírás-egyezőség  vizsgálatát.  Visszautasítás  esetén  az
elektronikus dokumentum hitelesítésére az aláírópad használatával kerül sor.

(7) A kormányhivatali  aláírás-minta  nyilvántartás  kizárólag  az  aláírások  egyezőségének
ellenőrzése  céljából,  az  (5)  bekezdésben  meghatározottak  szerint  használható  fel,  a
kormányhivatali  aláírás-minta  nyilvántartásból  adattovábbítást  –  e  törvény  eltérő
rendelkezése hiányában – nem lehet teljesíteni.

(8) Nincs helye az aláírópad használatának, ha az ügyfél az ügyet az elektronikus ügyintézés
és  a  bizalmi  szolgáltatások általános  szabályairól  szóló  törvény  (a  továbbiakban:  Eüsztv.)
szerinti elektronikus ügyintézési ponton kívánja intézni.”]

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Khtv. 20/N. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Khtv. 9/C. alcíme a következő 20/L–20/O. §-sal egészül ki:

„(6) A kormányhivatal a (2) bekezdés szerint naplózott adatokat a keletkezéstől számított tíz évig
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kezeli. A megőrzési idő leteltét követően az adatokat haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha az adott
adatállomány tekintetében már megkezdett  ellenőrzési eljárása naplóbejegyzés további  kezelését
indokolja. Ha az ellenőrzési eljárás érdekében az adatállomány törlésére az ellenőrzés lefolytatása
[érdekébe]érdekében nem került sor,  [akkora ]akkor a  törlést az eljárás lezárultát követően kell
végrehajtani.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Khtv. 20/O. § (1) bekezdés nyitó 
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Khtv. 9/C. alcíme a következő 20/L–20/O. §-sal egészül ki:

„20/O. §

(1)  A  kormányhivatal  a  kormányhivatali  [aláírás-minta  nyilvántartásban  ]aláírásminta-
nyilvántartásban,  valamint  az  egyes  aláírásokhoz  kapcsolódó  titkosított  adatelemekben  kezelt
személyes adatot a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró”

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (2) bekezdés - Khtv. 20/O. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A Khtv. 9/C. alcíme a következő 20/L–20/O. §-sal egészül ki:

„(2)  A kormányhivatali  [aláírás-minta  nyilvántartásban  ]aláírásminta-nyilvántartásban  kezelt
adatok esetében – a 20/J-20/N. §-ban nem szabályozott kérdések tekintetében – az Eüsztv. 36. [§ ]és
37. §-ának adatkezelésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § - 2018. évi LXXXIX. törvény 7. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

8. §

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 7. §-a a következő (2) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) Az oktatási nyilvántartás működtetéséért felelős szerv a szociális ellátások ügyvitelét támogató
rendszer  útján megkeresésre  adatot  szolgáltat  a  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  részére  a
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. törvény  szerinti  pénzbeli  és
természetbeni  szociális  ellátások, valamint a gyermekek védelméről  és a gyámügyi  igazgatásról
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szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  szerinti  gyermektartásdíj  megelőlegezésének  a  jogosultság
fennállásának  elbírálása,  az  ellátás  biztosítása,  fenntartása  és  megszüntetése  céljából.  Az
adatszolgáltatás a középfokú nappali oktatás munkarendje szerint vagy felsőoktatási intézményben
nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermek nevére, az oktatási intézmény
nevére és címére, valamint a tanulmányok kezdetének, illetve a tanulmányok befejezésének várható
időpontjára terjed ki.”

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) Az 1-5. §, a 6. § (4) [bekezdés]bekezdése, valamint a 7. és 8. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 15.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
2. § (1) bekezdés - Étv. 
57/J. § (8) bekezdés a) 
pont

automatikus [adat-továbbítással]adattovábbítással az…

2.
2. § (1) bekezdés - Étv. 
57/J. § (8) bekezdés b) 
pont

…automatikus [adat-továbbítással]adattovábbítással 
átveszi…

3.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés nyitó
szövegrész

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartás ]
aláírásminta-nyilvántartás tartalmazza …

4.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés a) 
pont

…továbbiakban: [aláírás-minta)]aláírásminta),

5.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés d) 
pont

[aláírás-mintája]aláírásmintája bejegyzésének…

6.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés e) 
pont

[aláírás-mintája]aláírásmintája érvényességi…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

7.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés f) 
pont

[aláírás-mintájához]aláírásmintájához tartozó…

8.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (1) bekezdés g) 
pont

[aláírás-mintája]aláírásmintája aktív…

9.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/L. § (2) bekezdés

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartás ]
aláírásminta-nyilvántartás az … 
… a)[ ésb),], b) és d)-g) …

10.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (1) bekezdés

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásban ]
aláírásminta-nyilvántartásban található [aláírás-
mintával]aláírásmintával való… 
…mellett [–aláírópad ]– aláírópad útján … 
…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásban ]
aláírásminta-nyilvántartásban található [aláírás-
mintával]aláírásmintával való…

11.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (2) bekezdés

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásba ]
aláírásminta-nyilvántartásba vétel … 
…az [aláírás-minta]aláírásminta módosítása…

12.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (3) bekezdés

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásba ]
aláírásminta-nyilvántartásba ügyfélként … 
…kiskorú [aláírás-mintája]aláírásmintája is… 
…személy [aláírás-mintája]aláírásmintája is… 
…kormányhivatali [aláírás-minta 
nyilvántartásba]aláírásminta-nyilvántartásba,…

13.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (4) bekezdés

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásba ]
aláírásminta-nyilvántartásba korábban rögzített [aláírás-
minták]aláírásminták helyett… 
…új [aláírás-minták]aláírásminták kerüljenek…

14.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (5) bekezdés

…ügyfél [aláírás-mintája]aláírásmintája a… 
…az [aláírás-mintát]aláírásmintát az… 
…kormányhivatali [aláírás-minta 
nyilvántartásból]aláírásminta-nyilvántartásból.

15.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/M. § (6) bekezdés

…az [aláírás-minta]aláírásminta (5)… 
…lejáratával [–az aláírás-minta ]– az aláírásminta 
megújításának … 
…az [aláírás mintát ]aláírásmintát zárolja.… 
…Az [aláírás-minta]aláírásminta lejártát… 
…az [aláírás-minta]aláírásminta megújításának… 
…az [aláírás-minta]aláírásminta ügyintézésre…

16.
6. § (2) bekezdés - Khtv. 
20/N. § (1) bekezdés

…az [aláírás-mintafelvételével]aláírásminta felvételével,
…

17.
6. § (3) bekezdés - Khtv. 
21. § a) pont

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartás ]
aláírásminta-nyilvántartás vezetésére …
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

18.
6. § (3) bekezdés - Khtv. 
21. § b) pont

az [aláírás-minta]aláírásminta felvétele…

19.
6. § (3) bekezdés - Khtv. 
21. § c) pont

…kormányhivatali [aláírás-minta nyilvántartásban ]
aláírásminta-nyilvántartásban található [aláírás-
minta]aláírásminta használatával…

20.
7. § - 2017. évi CL. 
törvény 131. § (28) 
bekezdés

…automatikus [adat-továbbítással]adattovábbítással 
átadja…

Indokolás

1. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
2. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
3. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
4. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
5. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
6. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
7. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
8. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
9. A módosítópontban az (5) bekezdés módosítása azt a célt szolgálja, hogy az aláírópadon történő
aláíráson elvégzett biometrikus összehasonlításon felül lehetőség nyíljon arra, hogy utóbb – vitatott
esetben – meg legyenek a feltételei egy írásszakértő által történő összehasonlításnak, vizsgálatnak.
10. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
11. A  módosítás  adatvédelmi  pontosításra  irányul.  Kimondja,  hogy  az  aláírásminta  alapú
elektronikus  aláírás  – aláírópad – alkalmazása esetén az arra  feljogosított  szervek nem csak az
aláírásminta-nyilvántartásban szereplő, hanem az aláíráshoz kapcsolódó titkosított adatelemekben
kezelt személyes adatokat is megismerhetik. 
12. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
13. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
14. Kodifikációs pontosítást tartalmaz. 
15. Nyelvhelyességi és szerkesztési pontosítás.
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