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Bizottságiajánlás általános vitához

Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/10527 . számon előterjesztett, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004 .
szeptember 6-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a törvényjavaslathoz
fűzött szóbeli kiegészítéseit .

Az Előterjesztő képviselője a széleskörű egyeztetésekre és a rendkívül
megalapozott, szakmai kodifikációs előkészületekre hívta fel a figyelmet .
Kihangsúlyozta a törvényjavaslat korszerűségét és az új, elsősorban az ügyfélnek
kedvező szemléletmódját. Az Előterjesztő részletesen kitért az új jogi alapelvekre,
melyek az ügyfeleket megillető jogok és kötelezettségek egyes csoportjainak lényegét
fejezik ki .

A bizottság többsége rendkívüli jelentőségűnek tartja a törvényjavaslat
elkészülését és elismeréssel szóltak többen a benyújtását megelőző széleskörű szakmai
munkáról is. E vélemény szerint a törvényjavaslat megfelel a nemzetközi és a hazai
szakmai elvárásoknak is . Legnagyobb érdeme, hogy „ügyfélbarát" és mindenki számára
érthető fogalmakat használ .

A bizottsági tagok részéről kérdés hangzott el a törvényjavaslat kapcsán annak
anyagi vonzatáról. A bizottság feladat- és hatáskörére tekintettel a bizottság részletes
tájékoztatást kért az Előterjesztő képviselőjétől arra vonatkozóan, hogy mennyiben
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érinti a törvényjavaslat a kisebbségek nyelvhasználatát, illetve, hogy összhangban van-e
a vonatkozó 2/3-os törvénnyel, illetve a nyelvhasználatot szabályozó nemzetközi
normákkal, mindenekelőtt az ún . „Nyelvi Karfával" .

Az adatvédelemmel kapcsolatban a bizottság megnyugvással vette tudomásul,
hogy az adatvédelmi biztossal többször egyeztettek .

Néhány fontos egyéb témában is hangzottak el kérdések, észrevételek, illetve
megjegyzések: hogyan alakulnak bizonyos önkormányzati hatósági jogkörök ; miért nem
egységes a határidők használata; szakértőkre, tolmácsokra és kizárásra vonatkozó
szabályozás általánossága, illetve pontatlansága .

A többség az Előterjesztő kérdésekre adott válaszát meggyőzőnek és
kielégítőnek tartotta .

A bizottság a törvény] avaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (11 i, On,
I Ot)

A bizottság előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)

Budapest, 2004 . szeptember 06 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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