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ABSTRACT 
 

In the time of the Infocommunication society it is 
obvious we use the new generation technologies in our 
every day actions. The man of the digital age was made 
for to use these appliances to surmount his environment.  
But was the „legal environment” ready for the 
infocommunication technologies? A simple GPS based 
e-log book - which can be use as simple as an ordinary 
log book – distressed the officies. For the solution we 
had to wait till the hole offical procedures processed 
and reached the 21. century.    
 
 

1. ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS A JOG 
 
A XXI. század második évtizedére az infokommuniká-
ciós eszközök csendben a mindennapjaink részévé 
váltak, oly módon épülve be életünkbe, hogy jelenlétük 
szinte észrevehetetlen, hiányuk azonban már rövidtávon 
is komoly kihívások elé állít minket. Azon posztin-
dusztriális társadalmakban, ahol a digitális eszközök és 
alkalmazások immáron társadalomformáló er ként 
m ködnek infokommunikációs társadalmaknak nevez-
zük 1 . Az ilyen mérték  össztársadalmi átalakulások 
szükségszer  velejárója a társadalmi kapcsolatok átala-
kulása, új szabály- és kapcsolatrendszerek kialakulása. 
A jog, mint az egyik meghatározó társadalmi szabály-
rendszer a fellép  új jelenségekkel el bb vagy utóbb 
foglalkozni kénytelen, még ha ezt a jogalkotó gyakorta 
igyekszik inkább utóbb, mint sem el bb megtenni. 
Különösen kényes helyzetben van a jogalkotó, ha maga 
a szabályozandó környezet igen dinamikusan változik, 
folyamatosan megel zve az egyébként is megfontolt 
törvénykezési mechanizmusokat. Így gyakorta fordul 
el , hogy ha a szabályozás tárgya szorosan köt dik a 

                                                 
* tanársegéd, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Állam-
tudományi Intézet 
1 Az információs vagy infokommunikációs társadalmak kialakulásá-
ról  lásd b vebben: Daniel Bell: The Coming of Post-Industrial Soci-
ety. New York, Basic Books, 1976; Frank Webster (2002) Theories of 
the Information Society. London: Routledge; Balogh Zsolt György: 
Az infokommunikációs jogról, Infokommunikáció és Jog, 02. szám 
2004.,Dialog Campus Könyvek Budapes-Pécs, Torma András: Az 
információ jelent sége a (köz)igazgatásban. Budapest: Virtuóz, 2002. 

mindenkori csúcstechnológiák alkalmazásához, akkor 
bizony a jogalkotó (és a jogalkalmazó is) éppen hogy 
implementálta az új technológiát, megalkotta a szabá-
lyozást, mire az alkalmazás elterjedhetne és kialakul-
hatna a joggyakorlat már a szabályozott megoldás lett 
meghaladott, és így maga a szabályozás is.2 Ez a jelen-
ség különösen azon területeken okoz problémát, ahol a 
kógens szabályozás nem t ri az analógia alkalmazását, 
illetve a felek státusából következik a szigorú szabályo-
zás igénye (amikor az állam, mint közhatalom gyakor-
lója a jogviszony alanya). Mindezek alapján annak 
érdekében, hogy egy hatósági eljárásban egy elektroni-
kus irat felhasználható legyen a jogalkotó meglehet sen 
nehéz helyzetbe kerül, különösen, ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy ma a közigazgatásban az ügyek típusa 
több tízezresre tehet , és így a formalizálás nem egy-
szer . A probléma tehát adott, és íme, a megoldás (vagy 
annak kísérlete) az elektronikus menetlevél példáján 
keresztül. 
 
 

2. ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS 
 
Ahhoz, hogy összefüggéseiben lássuk az elektronikus 
dokumentumok alkalmazhatóságának nehézségeit szük-
séges megvizsgálni hogyan alakult ki a mai eljárási 
rend. 
Magyarországon a hatósági eljárás szabályai 2004-ben 
kerültek újraszabályozásra, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló a 
2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban Ket.). Fontos 
kiemelni, hogy a Ket. már az Európai Unióhoz csatla-
kozást követ en lépett hatályban, magán hordozva az 
EU jogharmonizációs el írásaiból ered  sajátosságokat. 
Ennek egyik szemléletes példája a X. fejezet az elektro-
nikus eljárásról, ami els ként nevesíti hatósági eljárás-
ban az elektronikus út alkalmazásának lehet ségét. Az 
elektronikus eljárásjogi szabályozás ez idáig ismeretlen 

                                                 
2 Ez a helyzet például a szellemi alkotások védelménél, mikor is mire 
a jogalkotó megteremtette a fizikai hordozóra történ  tömeges máso-
lás elleni hatékony fellépés lehet ségét, már megjelentek az új tech-
nológiák (mint az FTP vagy torrent-file megosztási metódus) és 
gyakorlatilag kiszorították a korábbi technológiát, ezzel a korábbi 
szabályokat is, mert a jog (és különösen a büntet jog) kerüli az analó-
gia alkalmazását. 
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volt a hazai jogalkotásban (ugyanakkor nem el zmény 
nélküli3). A jogszabály els  ízben nevesítette az elekt-
ronikus ügyintézés 4  és az elektronikus ú 5 t fogalmát, 
kaput nyitva az elektronikus dokumentumok6 felhaszná-
lására a hatósági eljárásban. A kaput azonban csak 
látszatra tárták ki, ugyanis felhatalmazást kaptak az 
önkormányzatok és a kormány, hogy bizonyos ügyeket 
kizárjon az elektronikusan intézhet  eljárásokból (és ez 
gyakorlatilag az ügyek dönt  többségében be is követ-
kezett7), így valójában csak egy sz k rés maradt, amin 
az e-dokumentumok és az elektronikus eljárás meg-
kezdhette pályafutását. A digitális menetlevél ekkor 
még nem szerepelt a befogadható dokumentumok kö-
zött. 
Az áttörést az Európai Unió 2007-2013 költségvetése 
hoztam meg, illetve az ehhez kapcsolódó szabályozási 
környezet átalakulása. Már az eEuropa 2002 akcióterv8 
célul t zte ki a információs társadalom kiépítését, és 
meghatározta azon minimálisan teljesítend  szolgáltatá-
sok körét, melyet az államnak biztosítania kell a ma-
gánszféra és a gazdasági szféra részére9. Ehhez biztosí-
totta az új költségvetés a forrásokat, kiemelt terület lett 
az elektronikus szolgáltatások kiépítése10.  
Igazodva a költségvetés új célkit zéseihez fejl dött 
tovább az eEuropa 2002 akcióterv (mindvégig megtart-
va eredeti célkit zéseit) eEuropa 2005 akciótervvé, 
majd az új költségvetés már az i2010 akcióterv11 formá-
jában kib vített tartalommal jelölte ki az információs 
társadalom továbbfejl désének útját12.  

                                                 
3 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, Az Európai 
Parlament és a Tanács elektronikus aláírásról szóló 1999/93/EK 
számú irányelve, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereske-
delmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal össze-
függ  szolgáltatások egyes kérdéseir l 
4Elektronikus ügyintézés: a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus 
úton történ  ellátása, az eközben felmerül  tartalmi és formai kezelési 
munkamozzanatok összessége; 
5Elektronikus út: az eljárási cselekmények elektronikus adatfeldolgo-
zást, tárolást, illet leg továbbítást végz  vezetékes, rádiótechnikai, 
optikai vagy más elektromágneses eszközök útján történ  végzése; 
6 Elektronikus dokumentum: elektronikus eszközzel értelmezhet  adat 
együttes. 
7 Az ok általában az infrastruktúra hiányában, illetve a kiépítéshez 
szükséges pénzeszközök hiányában keresend . 
8http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategie
s/l24226a_en.htm  (2012.április 21.) 
9 Common List of Basic Public Services tartalmazza azt a 12 szolgál-
tatás, amelyet a magánszféra vehet elektronikusan igénybe és azt a 8 
szolgáltatást, amelyet a gazdasági szféra számára kell biztosíta-
ni .http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2002/action_plan/
pdf/basicpublicservices.pdf (2012-05-01)  
10 Keringer Zsolt: Elektronikus közigazgatás I. rész 
http://terinformatika-
onli-
ne.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=1 
(2007. szeptember 08) 
11 Európai Digitális Menetrend 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies
/si0016_hu.htm (2012. április 21.) 
12 Csáki Gyula Balázs : Az elektronikus közigazgatás tartalma és 
egyes gyakorlati kérdései  Budapest, HVG Orac Kiadó 2010. 121-123. 
o. 

A lehet ség mellet kötelezettséget is jelentett a tagál-
lamok számára az Európai Unió egyre határozottabb 
fellépése az információs társadalom kiépítésére. Ennek 
eredmény lett a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS 2006/123/EK IRÁNYELVE (2006. decem-
ber 12.) a bels  piaci szolgáltatásokról13, mely a tagál-
lamok jogalkotását i újra mozgásba hozta. Eredménye 
hazánkban a közszolgálat újragondolása lett, kilépett a 
közigazgatás köréb l a szabályozás, és átfogó szolgálta-
tási törvény megalkotása mellett döntött a jogalkotó. Az 
irányelv implementálása az elektronikus közszolgálta-
tásokról szóló 2009. évi LX. törvénnyel történt meg, 
eleget téve a tagállami jogharmonizációs kötelezettség-
nek. 
Az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény 
hatályon kívül helyezte a Ket. X. fejezetében szabályo-
zott elektronikus eljárási szabályokat (amelyek alapve-
t en technikai szabályok voltak) és saját fogalomrend-
szerét megalkotva a Ket. által résnyire megnyitott kaput 
végre kitárta. Az elektronikus eljárást felváltja az elekt-
ronikus közszolgáltatás14, amely már szélesebb körben 
engedi a digitális út alkalmazását hatósági eljárásban, és 
immár csak törvény korlátozhatja az elektronikus eljá-
rások körét (szemben a Ket. szélesebb kör  akadály-
rendszerével). A jogszabály keretjelleggel szabályozza 
a szolgáltatások körét és inkább az alapelvi szint  leha-
tárolást valósítja meg, míg a részletszabályok kidolgo-
zásában (helyesen) kormányrendelet szintjén kerül sor15. 
Az elektronikus menetlevél szempontjából is megtör-
tént az áttörés, a 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a 
közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektro-
nikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, 
valamint a tanúsítványokat kibocsátó 
hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekr l 

                                                 
13  A következ  alapelvek mentén, melyek a tagállami jogalkotás 
irányát is kijelölték: Ügyintézés egyszer sítése, tájékoztatáshoz való 
jog az e-ügyintézésben, egyablakos ügyintézés, eljárási díj arányosítá-
sa, eljárás gyorsítása, e-ügyitézés opcionális, váltás az eljárás bármely 
szakaszában, személyi adatok védelme, ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG 
14 Elektronikus közszolgáltatás a 2009:LX. törvény által szabályozott 
módon, törvényben elektronikus úton nyújtott szolgáltatások biztosí-
tására kötelezettek, illet leg elektronikus úton szolgáltatást nyújtó 
egyéb szervezetek hatósági vagy egyéb tevékenységének, hatósági 
nyilvántartásból történ  adatszolgáltatásának, a központi elektronikus 
szolgáltató rendszer igénybevételével, elektronikus úton történ  
végzése 
15 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás 
m ködtetésér l 
223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás 
biztonságáról 
224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató 
rendszer igénybevev inek azonosításáról és az azonosítási szolgálta-
tásról 
225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról 
és annak igénybevételér l 
44/2005. (III. 11.) Korm. rendelet a kormányzati informatika koordi-
nációjáról és a kapcsolódó eljárási rendr l  
194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárá-
sokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó 
tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó 
hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekr l  
13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú dokumentumokról 
elektronikus úton történ  másolat készítésének szabályairól 
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és a 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet a papíralapú do-
kumentumokról elektronikus úton történ  másolat ké-
szítésének szabályairól szóló két jogszabály, illetve a A 
89/1988. (XII.20.) MT rendelet 23. § (4)-(5) bekezdései, 
valamint a 158/2008. (VI.10.) Korm. rendelet alapján 
megnyílt az út a GPS alapú dokumentumok alkalmazá-
sa el tt16. 2009. október elsejével kijelenthetjük, hogy 
az elektronikus út (elméletileg) a hagyományos papírla-
pú ügyintézés mellé lépett.  
Az elektronikus menetlevél alkalmazásának útjában 
már csak hatóságok engedélye hiányzott, amit 2009-ben 
meg is kaptak, így amikor az ORFK, a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság és a Közlekedési, Hírközlési és Ener-
giaügyi Minisztérium is áldását adta a tisztán elektroni-
kus menetlevél elfogadására, leomlottak a gátak. 
A következ  fordulatot a hatósági eljárás általános 
szabályainak újabb felülvizsgálata hozta meg, amikor 
2011 év végén az elektronikus utat érint  valamennyi 
szabály re kodifikációjára került sor. A 2011. évi 
CLXXIV. törvény17 újra a Ket. X. fejezetében szabá-
lyozta az elektronikus eljárás szabályait, ezzel párhu-
zamosan 2012. április 1. napjával hatályon kívül he-
lyezte a 2009. évi LX. törvényt. Az új id számítás 2012. 
áprilisával vette kezdetét, mely a 2009-t l él , liberális-
nak mondható szabályozás helyett egy szigorú jogsza-
bályi keretet állított fel az elektronikusan kezelhet  
dokumentumok terén, az id közben önálló szabályozó 
szervvé vált Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
szerepét tovább er sítve a min sítési eljárásban.  
Bevezetésre került a szabályozott elektronikus ügyinté-
zési szolgáltatások (SZEÜSZ) nyújtásának kidolgozá-
sa18, amely a hangsúlyt egyértelm en a hatóság által 
kiállított e-dokumentumokra fekteti, illetve az elektro-
nikus aláírás részletszabályainak módosítása (gépi 
elektronikus aláírás bevezetése) nehéz helyzetbe hozta 
központi rendszert l eddig (relatíve) függetlenül m kö-
d  elektronikus dokumentumokat kiállító egyéb szol-
gáltatókat. Többek között ennek köszönheti az elektro-
nikus menetlevelet eddig kiállító szolgáltatói kör is, 
hogy az jogszabályi feltételek változásával az eddig 
kiállított dokumentumok már nem felelnek meg az 
elvárt követelményeknek.  
Tovább sújtja a digitális menetlevelek helyzetét az 
okmányokra vonatkozó f bb szabályokat tartalmazó a 
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, amely már nem 
tartalmazza az elektronikus fuvar- vagy menetlevél 
fogalmát, annak megfelelési feltételeit, jóváhagyását, 
min sítését, kezelését, ellen rzését, a használat lehet -
ségét. 

                                                 
16 Err l részletesebben lásd a 3. részben 
17 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, 
valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával 
összefüggõ egyes törvények módosításáról 
18  82/2012. (IV. 21.) Kormány rendelet a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek 
módosításáról 

Az általános szabályok, amiket az e-dokumentumokkal 
szemben támaszt a jogszabály, illetve az ágazat specifi-
kus szabályozás eredményekét a 2012. áprilisi szabá-
lyok alapján nem lehetséges az elektronikus menetlevél 
alkalmazása a hatósági eljárásokban. A továbbiakban 
vizsgáljuk meg, hogy mi vezetet az elektronikus menet-
levelek, mint okiratoknak a kiszorulására a hatósági 
eljárásból. 
 
 

3. AZ ELEKTRONIKUS MENETLEVÉL, 
LÉT ÉS NEM LÉT HATÁRÁN 

 
A hatsági eljárásban az iratok alkalmazásának lehet sé-
get a Ket. fekteti le (52. §). A felhasználható iratok 
körét (és különösen a jogi köt er vel rendelkez  okira-
tokat 19 ) az egyes eljárásokban az ágazat specifikus 
szabályok tovább sz kíthetik.  
Vizsgáljuk meg az okiratokkal szemben támasztott 
általános követelményeket, majd vessük össze menetle-
véllel szemben támasztott speciális követelményekkel. 
Az okiratoknak, annak érdekében, hogy a benne foglal-
takat bizonyítsák meg kell felelniük az azonosíthatóság, 
hitelesség, sértetlenség, letagadhatatlanság követelmé-
nyeinek. Természetesen az el állítás technológiájától 
függetlenül garantálni kell az el bbi négy kívánalom 
teljesülést, így egyaránt vonatkozik ez a papíralapú, 
hagyományos iratokra, úgymint az elektronikus doku-
mentumokra. Éppen ebb l kifolyólag a differenciálás 
csak jogszabályon alapulhat, azaz a jogszabály dönti el, 
hogy az egyébként azonos kritériumokat teljesít  do-
kumentumok közül melyek fogadja el (lásd 2. rész).  
Ha megvizsgáljuk a két id szakot, amikor lehettet 
elektronikus menetlevelet alkalmazni (2009-2011), 
illetve az azt követ  a id szakot amikor az azonos tech-
nológia már nem teljesíti a jogszabályi feltételeket lát-
hatjuk, hogy a tartalmi követelmények nem változtak, 
mindössze az elektronikus utat lehet vé tev  szabályok 
kerültek ki. 
Így 2009-2011 között a menetlevél tartalmi kellékei az 
alábbiak szerint alakultak: 
a) Üzembentartó megnevezése, székhelye, gépjárm ve-
zet  neve 
b) Járm  rendszáma, telephelye 
c) A rakományra, illetve a szállított személyek számára 
    vonatkozó adatok, az indulás, a megállások, és 
    az érkezés helye és ideje, a km. óra állása, 
    valamint a megtett km. teljesítményt, mindezt szigo-
rú számadású nyomtatványon, vagy ennek megfelel  
elektronikus dokumentummal kell bizonytani. 
 
2012-t l ezek a szabályok ugyanezen menetlevéllel 
szemben pedig a következ ket követelik meg: 

a) az üzembentartó megnevezése, székhelye és a 
gépjárm vezet  neve, 

b) a járm  rendszáma, telephelye, 
                                                 
19 A polgári perrendtartásról 1952. évi III. törvény 190. § - 199. §   
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c) áruszállítás esetén a rakományra vonatkozó 
adatok (az árutulajdonos által kiállított szállító-
levél száma, a szállítmány megnevezése, 
mennyisége, származása, a csomagolás módja, 
veszélyes áruknál az ADR szerinti adatok), to-
vábbá 

d) az indulás, a megállások és az érkezés (fel- és 
lerakodás) helye és ideje, a kilométeróra állása, 
valamint a megtett kilométer-teljesítmények.  

 
Érdemben tehát nincs különbség, a GPS alapú elektro-
nikus dokumentáció változatlanul alkalmas a szükséges 
adatok nyújtására, ugyanakkor a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság honlapján20 is olvasható tájékoztatás alapján21 
jogszabályi felhatalmazás hiányában az eddig elfoga-
dott technológia elveszítette felhasználhatóságát ható-
sági eljárásban. 

 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Az elektronikus mentelevél, mint a mindennapi életben 
már bevett eljárás, megfelel  technikai támogatottság-
gal rendelkez  elektronikus dokumentálási forma kálvá-
riája a hatósági eljárásban nagyszer  körképet mutat az 
elektronikus ügyintézés helyzetér l hazánkban. A tény, 
hogy egy dokumentáció változatlan formában egyik nap 
még alkalmatlan eljárásban felhasználásra, majd megfe-
lel a jogszabályi feltételeknek, napjainkban pedig újra 
„törvényen kívüli” lett (de biztosan nem véglegesen) azt 
mutatja, hogy a magyar elektronikus közszolgáltatás 
még keresi az útját.  
Felismerhet  a jogalkotó bizonytalansága, amikor a 
gyakorlat által kimunkált megoldásokat háttérbe szorít-
va saját képére kívánja formálni az adott szabályozási 
környezetet, feszültséget generálva ez által a bevett 
gyakorlat és az állami elvárások között. 
Reméljük, hogy ez a folyamat nem követel több áldoza-
tot, és láthatjuk még a gyakorlatban m köd  megoldá-
sok feltámadását és elfogadását. 

 

                                                 
20 
http://www.nkh.hu/Gepjarmu/tevekenysegek/jarmuvekhaszn/egyebok
manyok/menetfuvarok/Lapok/default.aspx (2012. április 21.) 
21„ Elektronikus fuvar- vagy menetlevél 
A 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, illetve más jogszabály nem 
tartalmazza az elektronikus fuvar- vagy menetlevél fogalmát, annak 
megfelelési feltételeit, jóváhagyását, min sítését, kezelését, ellen rzé-
sét, a használat lehet ségét. 
  
Semmilyen más, különösen szigorú számadású okmányok helyett, 
automatikusan nem alkalmazható elektronikus változat, azt jogsza-
bálynak kell lehet vé tennie. 
Mindezek alapján a gépkocsivezet nek, papíralapú menetlevelet kell 
vezetnie és az ellen rzés esetén bemutatnia. 
Az okmányt sorszám szerint nyolc évig szükséges meg rizni. 
Bármely elektronikusan el állított menetokmány, a vállalkozás bels  
tevékenységét segít  hasznos kimutatás lehet, amely azonban hatósági 
célokra nem alkalmas!” (2012. április 21.)  
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