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Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló kormányrendelet 
véleményezésre megküldött tervezetét a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok 
nyilvánossága szempontjából nem kifogásolom. Ugyanakkor a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), mint az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban e-
ügyintézési tv.) hatálya alá tartozó jogalkalmazó szervezet vezetőjeként a következő 
észrevételeket teszem: 
 
A végrehajtási rendeletalkotási felhatalmazás, amelyre a tervezet preambuluma utal, az e-
ügyintézési tv. 104. § (1) bekezdése szerinti bejelentés részletes szabályaira, valamint a 104. § (1) 
bekezdése szerinti szerv meghatározásra vonatkozik. A tervezett kormányrendeletnek e tárgyi 
keretek között kell maradnia legalább két okból: 

 
1. Az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdése értelmében a Kormány törvényben szabályozott 
tárgykörben csak törvényi felhatalmazás alapján alkothat rendeletet. Ez a demokratikus 
jogállamiság részét képező alkotmányos követelmény. 
 
2. Olyan állami szervek is a tervezett kormányrendelet hatálya alá tartoznak, amely szervek 
számára csak törvény állapíthat meg feladatot. E szervek közé tartozik a Hatóságunk is. Az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban Infotv.) 38. § (5) bekezdése szerint „a Hatóság független, csak a 

törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől 

elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el”. A Hatóság számára feladatot csak törvény 
állapíthat meg. Ha a kormányrendelet olyan feladatot állapítana meg a Hatóság számára, 
amely nem az e-ügyintézés tv.-n alapul, az az Infotv. 38. § (5) bekezdésébe ütközne.  
 



 

  

 
Mindezek alapján részletes észrevételeim a következők: 
 

- A 2. § (1) bekezdése (mind az „A”, mind a „B” változat szerint) az informatikai fejlesztési 
tervre vonatkozóan ír elő bejelentési kötelezettséget. Ez nincs összhangban az e-
ügyintézés tv. 104. § (1) bekezdésében foglaltakkal, amely szerint a bejelentési 
kötelezettség tárgya „az elektronikus kapcsolattartást vagy az informatikai rendszerek 

együttműködési képességét érintő informatikai fejlesztési terv”. Javasolom ezért a 
tervezetben a bejelentés tárgyát az e-ügyintézés tv. 104. § (1) bekezdésében foglaltakhoz 
igazítani. Ugyanez vonatkozik a 2. § „A” változat (6) bekezdésére, valamint a „B” változat 
(7) bekezdésére is. 
 
- A 2. § további bekezdései, valamint a törzsszöveg további része és mellékletei részint 
olyan eljárási szabályanyagot és szankciót határoznak meg, amelyek túlmutatnak a 
bejelentés részletes szabályain, valamint a hatáskörrel rendelkező szerv kijelölésén. E 
szabályok nem az e-ügyintézési törvény 104. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására 
irányulnak, hanem a nevezett törvény 104. § (2)-(4) bekezdéseihez kapcsolódnak, ezért 
kívül esnek a rendeletalkotási felhatalmazás keretein. A kifogásolt részek: 2. § „A” változat 
(3), (4), (8) bekezdése, 2. § „B” változat (4), (5), (9) bekezdése, 3. §, 4. §, 5.§, 6. §, 1. 
számú melléklet. Javasolom a kifogásolt részek elhagyását a tervezetből.  
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