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Képvisel ői önálló indítvány

O.

2012 . évi . . .. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáró l
§
(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ő ségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 . évi LIII . törvény 2/A . §-a helyébe a következ ő
rendelkezés lép :
„2/A. (1) A Kormány a kiemelt jelent ő ségű ügyben rendeletével jelölheti ki a koordináció s
feladatokat ellátó kormánymegbízottat .
(2) A kiemelt jelentőségű ügyben a Kormány rendeletében határozza meg azokat a feladat- é s
hatásköröket, amelyeket az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott gyakorolhat .
(3) Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdés szerinti feladatat- és
hatásköreit a kiemelt jelent őségű ügyben eljáró valamennyi hatóság, illetve szakhatósá g
tekintetében – az általa vezetett kormányhivatalnak a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén kívül is – gyakorolhatja .
(4) Az (1) bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a (2) bekezdésben meghatározot t
feladat- és hatásköröket nem gyakorolhatja az önálló szabályozó szervek, az autonóm
államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szerve k
tekintetében.”
(2) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent őségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 . évi LIII. törvény a következő 2/B. §-sal egészül
ki:
„2B . (1) A 2/A. § (1) bekezdése szerint kijelölt kormánymegbízott jogosult a kiemel t
jelentőségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok vezet őjét – az önálló szabályozó
szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a
rendvédelmi szervek kivételével – írásban soron kívüli feladat elvégzésére, vagy mulasztá s
pótlására utasítani a kiemelt jelent ő ségű üggyel összefüggő feladatokkal kapcsolatban .
(2) A kormánymegbízott az (1) bekezdés szerinti írásbeli utasítást – annak kiadásával
egyidejűleg – megküldi a kiemelt jelent őségű ügyben eljáró hatóságok és szakhatóságok
irányító, szakmai irányító és felügyeleti szervének . ”
2. §
Ez a törvény a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba .

Altalános Indokolás
A törvényjavaslat célja a kiemelt jelent őségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások
gyorsítása érdekében, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezet ő kormánymegbízottak
kijelölésére, és a kijelölt kormánymegbízott feladat- és hatáskörére vonatkozó rendelkezése k
pontosítása.
Részletes Indokolá s
Az 1 . §-hoz
A tervezett rendelkezés célja a már jelenleg is hatályos 2/A . §-ban foglaltak pontosítása,
annak érdekében, hogy a jogalkalmazók számára egyértelm ű legyen a jogalkotó azon
szándéka, hogy a kormánymegbízott a kiemelt jelent őségű ügyben eljáró valamennyi hatóság,
illetve szakhatóság tekintetében gyakorolhatja a kiemelt jelentőségű ügyekkel összefüggő
feladatat- és hatásköreit, függetlenül az általa vezetett kormányhivatalnak a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékesség i
területétől. Továbbá szükséges kivételként megjelölni azokat a szerveket, melyekre a
kormánymegbízott hatásköre nem terjed ki.
A tervezett 2/B . §-ban foglaltrendelkezés célja, hogy a kormánymegbízott a kiemelt
jelentőségű üggyel összefüggésben eljáró valamennyi szervet jogosult legyen soron kívül i
feladat elvégzésére, vagy mulasztás pótlására utasítani, az önálló szabályozó szervek, a z
autonóm államigazgatási szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek
kivételével.
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Tisztelt Elnök Úr!
Magyarország Alaptörvényének 6 . cikk (1) bekezdése alapján „A nemzetgazdaság i
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról é s
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosításáról” címmel a következő
törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .
Budapest, 2012 . szeptember (C)"
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