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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés 2015. március 3-i ülésnapján fogadta el a területi államigazgatás i

szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvény t

(T/3115 . számú törvényjavaslat, a továbbiakban : Törvény) .

Elnök Úr e Törvényt 2015 . március 5 . napján küldte meg részemre aláírásra és kihirdetésének

elrendelésére.

A Törvénnyel az alábbiak miatt nem értek egyet, ezért élek az Alaptörvény 6 . cikk (5)

bekezdésében biztosított jogkörömmel, és azt az aláírásra megállapított határid őn belül,

észrevételeim közlésével megfontolásra visszaküldöm az Országgy űlés részére.

Tisztelt Országgyűlés !

A Törvény 14 . § (3) bekezdése új rendelkezésekkel egészíti ki a nemzetgazdasági szempontbó l

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006 .

évi LIII . törvényt (a továbbiakban : Ngtv.) .

A módosítás szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az

általa meghozott döntéseket — az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzése k

kivételével — hirdetményi úton közli . A döntés közlésének napja — a kiemelt jelent őségű üggyé
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nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában — a hirdetmény kifüggesztését követő
5 . nap.

E hirdetményi úton történ ő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapí t

meg, vagy alapvet ő jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az

ismert ügyfelet a döntés szövegéről — a hirdetmény kifüggesztésével egyidej ű leg — az ügyfél

tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyé b

kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja .

A Ket. a hirdetményi úton történ ő kapcsolattartást lehetővé teszi a következ ők szerint .

A Ket. 28/D. -a alapján törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárá s

jelentős számú ügyfelet érint, akkor — az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárá s

során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével — a hatóság az ügyféllel hirdetmény i

úton tarthat kapcsolatot. Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli kapcsolattartás egyé b

formájának alkalmazásával közli az ügyféllel a döntését . Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, h a

több mint ötven ügyfél érintett az eljárás megindításakor .

Az Ngtv. preambulumában meghatározott cél érdekében — az Európai Unió támogatásából

finanszírozott projektek megvalósítása gyorsabb, egyszerűbb és egységesebb eljárási rendbe n

történjék meg, a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásával —, tovább á

figyelembe véve, hogy bizonyos esetekben a hatásterület nem határolható le, így az érintett

ügyfélkör nem határozható meg, az eljáró hatóság — a jelentős számú ügyfél miatt — az egyes

engedélyeket nem tudja megfelel ően kiadni, a szabályozás szükségesnek mutatkozik .

Azonban a szabályozás során kiemelt figyelemmel kell lenni az eljárásjogi garanciák

megteremtésére, az ügyfél jogait biztosító rendelkezések megalkotására .

A Törvény úgy rendelkezik, hogy a közlés jogkövetkezményei annak ellenére is a hirdetmény i

úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be, ha a hatóság az ismert ügyfelet a dönté s

szövegéről — a hirdetmény kifüggesztésével egyidej űleg — az ügyfél tekintetében az adot t

ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma

használatával is tájékoztatja .



Álláspontom szerint a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog biztosítása érdekében

fontos, hogy az eljárás során ismert ügyfél tekintetében ne a hirdetményi kézbesítésre vonatkoz ó

szabályok kerüljenek alkalmazásra, hanem a közléshez fűzött jogkövetkezmények az ismert ügyfél

tekintetében — aki számára a döntés kötelezettséget állapít meg, vagy alapvet ő jogát vonja el vagy

korlátozza — az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb közléshez

kapcsolódóan álljanak be .

A fentiek alapján a törvénnyel nem értek egyet. Kérem a Tisztelt Országgyűlést, hogy az t

észrevételeim alapos megfontolását követően fogadja el ismét.

Budapest, 2015 . március 10 .
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