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Módosító javaslat

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján a „közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól" szóló T/10527 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 41 . §-ának elhagyását javasoljuk :

„[Hatósági közvetítő

41. § (1) Ha jogszabály nem zárja ki, a nagyszámú ügyfelet érintő eljárásban a hatóság -
lehetőleg az ügy tárgyához igazodó - felsőfokú végzettségű hatósági közvetítőt vehet
igénybe .

(2) Nem lehet hatósági közvetítő :
a) az ügyfél, az eljárásban ügyfélként részt vevő szervezet tulajdonosa, tisztségviselője,
alkalmazottja, illetve az ügyféllel munkavégzésre irányuló szerződéses kapcsolatban álló
személy,
b) a hatósággal vagy a hatóság felügyeleti szervével közszolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,
c) az, aki személyében vagy hozzátartozója révén érintett az ügyben,
d) akitől más okból nem várható elfogulatlan közreműködés .

(3) A hatósági közvetítő
a) gondoskodik arról, hogy az érintettek hiteles, szakszerű és közérthető tájékoztatást
kapjanak mind az eljárás céljáról, mind az annak megvalósulása kapcsán várható
következményekről, illetve az esetleges kedvezőtlen változások (hatások) megelőzésére
vagy mérséklésére irányuló intézkedésekről,
b) tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben irányadó jogszabályok rendelkezéseiről, az
anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályokban meghatározott jogaikról,
c) közvetít a hatóság és az ügyfelek, illetve az ellenérdekű ügyfelek között annak
érdekében, hogy az eljárás céljának eléréséhez kölcsönösen elfogadható megoldási
módot találjanak,
d) összegyűjti és rendszerezett formában a hatóság rendelkezésére bocsátja az
ügyfelektől beérkezett, az eljárás tárgyára vonatkozó észrevételeket .

(4) A hatóság - ha törvény azt nem zárja ki vagy nem korlátozza - lehetővé teszi a
hatósági közvetítő számára az iratokba való betekintést, továbbá megad számára
minden olyan segítséget, amely szükséges a tevékenységének ellátásához .



(5) A hatósági közvetítő köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott
védett adatot, és köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről .

(6) Ha a hatósági közvetítő a neki felróható okból nem teljesíti feladatát, eljárási
bírsággal sújtható, és a felmerült költségek viselésére kötelezhető .

(7) A hatósági közvetítőt munkájáért díj illeti meg, és a költségviselés szabályai szerint
igényt tarthat költségeinek megtérítésére .]"

Indokolás

A hatósági közvetítő belépése az eljárásba nem indokolt, amennyiben a hatóság felkészülten
intézkedik. Új jogintézményként nem kormányrendeletben, hanem külön törvényben lenne
szükséges szabályozni .

Budapest, 2004 . szeptember 23 .
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