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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Foglalkoztatási és munkaügyi 
bizottságának 

Gazdasági bizottságának 

 
 

Informatikai és távközlési 
bizottságának 

Önkormányzati bizottságának 

 
 

Rendészeti bizottságának Európai ügyek 
bizottságának 

 

a j á n l á s a 
 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
T/10527. számú törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási 
és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, 
Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: Informatikai bizottság), Önkormányzati 
bizottsága, valamint Rendészeti bizottsága megvitatta a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló, T/10527. számon beterjesztett törvényjavaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/10527/8-131. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az Európai ügyek bizottsága – figyelemmel arra, hogy a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslat nem érkezett – levette napirendjéről a módosító javaslatok 
megtárgyalását. 
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 Az Előterjesztő a törvényjavaslat benyújtásakor jelezte, hogy a törvényjavaslat 189. § 
(1) bekezdése 13. pontjának és a 189. § (2) bekezdésének az elfogadásához – az Alkotmány 
32/A. §-ának (6) bekezdése, 69. §-ának (4) bekezdése, valamint a 70/H. §-ának (3) bekezdése 
alapján – a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
 
 /Az Informatikai bizottság közlése szerint az október 12-i ülésen megtárgyalt módosító 
javaslatok esetében a Belügyminisztérium képviselője tárcaálláspontot közölt./ 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító 
javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az 
ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizott-
ság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 

1.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "1. § (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és [hatásköre 
keretei között] másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a 
jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét 
a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi 
sajátosságaira tekintettel gyakorolja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/67. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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2.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(2) [A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, 
hatásköre gyakorlása során a szakszerűségre, a gyorsaságra, az egyszerűségre és az 
ügyféllel való udvarias kapcsolattartásra törekedve jár el.] A közigazgatási hatóság a 
hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az 
egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles 
eljárni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/17. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, 
ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés [vagy] és részrehajlás nélkül kell elintézni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

4.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, 
ügyeiket [indokolatlan] megkülönböztetés [vagy] és részrehajlás nélkül kell elintézni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/18. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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5.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 3. § (2) bekezdése 

d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) A közigazgatási hatóság:/ 
 
 "d) hivatalból intézkedhet a [határozat] döntésének kijavításáról, [vagy] 
kiegészítéséről, módosításáról és visszavonásáról." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/74. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

6.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban 
meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv 
használatának joga. A jogszabályban meghatározott határidő elmulasztása miatt a felettes 
szerv megállapítja a mulasztó szerv felelősségét és szankciót szab ki." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/42. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) [A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek 
okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/121. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

8.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 5. § (4) bekezdésének az elhagyását 
javasolja: 
 
 "[(4) A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az 
ügyfeleknek és képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési 
jogot, jogszabályban meghatározott esetben közmeghallgatást tart, és döntését az 
ügyfelekkel közli. A hatóság ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok 
megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/118. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

9.  Dr. Avarkeszi Dezső és dr. Németh Erika képviselők a törvényjavaslat 9. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) [Az a természetes személy, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvény hatálya alá tartozik, továbbá a] A kisebbségi szervezet, valamint az a természetes 
személy, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a 
közigazgatási hatóságnál mind szóban, mind írásban használhatja az adott kisebbség nyelvét. 
A kisebbség nyelvén benyújtott kérelmet magyar nyelvű és az ügyfél kérésére a kérelemben 
használt nyelvre lefordított határozattal kell elbírálni, és e rendelkezés megfelelően irányadó a 
végzésekre is." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/40. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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10.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Az a természetes személy, aki a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 
törvény hatálya alá tartozik, továbbá a kisebbségi szervezet a közigazgatási hatóságnál mind 
szóban, mind írásban használhatja az adott kisebbség nyelvét. A kisebbség nyelvén benyújtott 
kérelmet magyar nyelvű és az ügyfél kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordított 
határozattal kell elbírálni, és e rendelkezés megfelelően irányadó a végzésekre is. Az eljáró 
közigazgatási hatóságnál a természetes személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/37. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

11.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 9. §-át új (5) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(5) A közigazgatási hatóság hivatalból köteles gondoskodni arról, hogy a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás során a hallássérült személyek által használt jeleket ismerő 
fordító jeltolmács álljon a hallássérült személy rendelkezésére." 
 

T/10527/16. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 16. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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12.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "10. § (1) Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú,  a magyar nyelvet 
nem ismerő személy ügyében – ideértve a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet megbízásából eljáró természetes személyt is – magyarországi 
tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást, vagy a 
természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar közigazgatási 
hatósághoz, az hivatalból köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány ne érje a 
magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Törvény e bekezdésben foglalt rendelkezés 
alkalmazását az itt nem szabályozott ügyekben is kötelezővé teheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

13.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "10. § (1) Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet 
nem ismerő személy ügyében – ideértve a jogi személy megbízásából eljáró természetes 
személyt is – magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali 
intézkedéssel járó eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a 
magyar közigazgatási hatósághoz, [az hivatalból] a hatóság köteles gondoskodni arról, hogy 
az ügyfelet joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Törvény e 
bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazását az itt nem szabályozott ügyekben is kötelezővé 
teheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/68. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 
 

14.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "10. § (1) Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú,  a magyar nyelvet 
nem ismerő személy ügyében – ideértve a [jogi személy] jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szerv megbízásából eljáró természetes személyt is – 
magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó 
eljárást, vagy a természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar 
közigazgatási hatósághoz, az hivatalból köteles gondoskodni arról, hogy az ügyfelet 
joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Törvény e bekezdésben foglalt 
rendelkezés alkalmazását az itt nem szabályozott ügyekben is kötelezővé teheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/110. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

15.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 10. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott ügyfelek kivételével a [nem magyar 
állampolgárságú,] magyar nyelvet nem ismerő ügyfél – a fordítási és tolmácsolási költség 
viselése mellett – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben is kérheti, hogy a 
közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven 
megfogalmazott kérelmét." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/75. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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16.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) A 9. § (3) [és] (4) és (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdésében 
szabályozott esetben a fordítási és tolmácsolási költséget az eljáró közigazgatási hatóság 
viseli." 
 

T/10527/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 11. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/16. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 12. § (2) 
bekezdése b) pontjának helyébe a következő rendelkezést javasolják: 
 
 "(2) Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy): 
 a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy 
kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet 
vagy hatósági ellenőrzést végez,  
 b) [a tagsági jogviszony létrehozásával és a tagsági jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos ügy – kivéve a fegyelmi és etikai ügyeket –, ha törvény valamely tevékenység 
végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti 
tagsághoz köti.] a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a 
nyilvántartásból való törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével – ha törvény valamely 
tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti 
tagsághoz köti." 
 

T/10527/88. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 82. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/76. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

18.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 13. § (2) 
bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) E törvény rendelkezéseit/ 
 
 "b) az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a 
[Közösségek] Közösség költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a 
központi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján 
juttatott támogatással összefüggő eljárásokban," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

19.  Szabó Lajos képviselő a törvényjavaslat 13. § (2) bekezdését új e) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(2) E törvény rendelkezéseit 
 a) az iparjogvédelmi eljárásokban, 
 b) az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a Közösségek 
költségvetésével megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, 
valamint az elkülönített állami pénzalap terhére jogszabály alapján juttatott támogatással 
összefüggő eljárásokban, 
 c) a külföldiek beutazásával és magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, 
valamint a menedékjogi eljárásban, 
 d) a piac felügyeleti és a piac szabályozásával kapcsolatos eljárásokban 
 e) a pénz- és tőkepiaci, a biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a 
magánnyugdíjpénztári tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban 
 csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem 
állapít meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/41. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

20.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 15. § (4)-(5) 
bekezdéseinek a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként (szakhatóságként) részt 
nem vevő [azt a] hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti.  
 
 (5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett 
tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására 
irányul." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/78. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

21.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az adat védelmére vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a jogorvoslathoz 
való jog [jogszabályellenes] korlátozásához." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/66. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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22.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 20. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "20. § (1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén köteles eljárni. 
Ha e kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a felügyeleti 
szerv – kérelemre vagy hivatalból – soron kívül, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 
öt [napon] munkanapon belül kivizsgálja a mulasztás okát." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/109. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 20. § (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(3) Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a 
felügyeleti szerv az eljárásra – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a mulasztóval 
azonos hatáskörű másik hatóságot jelöl ki, egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen 
fegyelmi eljárást [folytat le, illetve] kezdeményez. A kezdeményezés alapján a fegyelmi 
eljárás megindítása kötelező. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó ügyintézési határidőn 
belül köteles érdemi határozatot hozni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/111. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

24.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 20. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) Az (5) bekezdés alapján az önkormányzati hatósághoz intézett felhívás 
eredménytelensége esetén az ügyfél vagy a közigazgatási hivatal vezetője, továbbá ha az adott 
ügyben nincs felügyeleti szerv, vagy a felügyeleti szerv az intézkedési, eljárási 
kötelezettségének nem tesz eleget, az ügyfél kérelmére a megyei, illetve a fővárosi bíróság 
mint közigazgatási ügyekben eljáró bíróság (a továbbiakban: közigazgatási ügyekben eljáró 
bíróság) kötelezi a hatóságot az eljárás lefolytatására." 
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Indokolás: Lásd a T/10527/79. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

25.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 22. §-a (3)-(5) bekezdéseinek az elhagyását javasolják: 
 
 "[(3) A hatóság – tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az 
illetékességére – hivatalból köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek 
hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna.  
 
 (4) A hatóság az ideiglenes intézkedéséről – végzése megküldésével – 
haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíti az ügyfelet, továbbá a joghatósággal 
és hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot, amely az ideiglenes intézkedés 
szükségességét felülvizsgálja, és szükség esetén megteszi a hatáskörébe tartozó 
intézkedést. 
 
 (5) Az ideiglenes intézkedés felülvizsgálatánál nem érvényesül a jóhiszeműen 
szerzett és gyakorolt jogok védelme.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/65. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

26.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 26. § (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /26. § (1) Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha a megkereső hatóság/ 
 
 "b) feladatának ellátásához olyan adat [vagy ténybeli ismeret] szükséges, amely a 
megkeresett hatóság nyilvántartásából, illetve irataiból szerezhető meg," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/64. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 28. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak elbírálásához a hatóság [szükség esetén] az 
illetékes minisztérium, országos hatáskörű szerv állásfoglalását kéri." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/63. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

28.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 29. § (9) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(9) Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél kéri, a kérelem 
beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy iktatási számáról, 
az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző 
hivatali elérhetőségéről. Az eljárás megindításának napja a kérelem beérkezését követő nap. 
Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás elektronikus úton, három napon belül 
történik.  Ebben az esetben az  értesítés a fentieken túlmenően tartalmazza a kapcsolattartás 
elektronikus levélcímét is." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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29.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 30. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "30. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, 8 napon belül végzéssel elutasítja, 
ha" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

30.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 30. § d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /30. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, ha/ 
 
 "d) jogszabály az igény érvényesítésére határidőt állapít meg, és a kérelem elkésett, 
vagy idő előtti," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/62. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

31.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 30. §-át új h) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 
 /30. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, ha/ 
 
 "h) a kérelemből az ügyfél nem azonosítható (névtelen, fiktív vagy más nevén írt 
kérelmek esetében)" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/61. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

32.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 31. § (1) bekezdését új h) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 
 /31. § (1) A hatóság az eljárást végzéssel megszünteti, ha/ 
 
 "h) az ügyfél a 36. § (4) bekezdés szerinti illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj 
fizetési kötelezettségét nem teljesíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/60. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 32. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "32. § (1) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, 
amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak [az adott 
üggyel szorosan összefüggő] más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, 
továbbá ha a döntéshez külföldi hatóság vagy más szerv álláspontját is be kell szerezni, a 
hatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás megindítására az 
ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az ügyfél a 
felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló 
adatok alapján dönt." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/124. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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34.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 32. § (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(5) Ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a hatóság a folyamatban levő eljárást a 
kérelmező ügyfél kiesése esetén felfüggeszti[, egyéb esetekben felfüggesztheti]." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/124. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

35.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 32. § (8) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(8) Az eljárás felfüggesztésekor [– az ügyintézési határidő kivételével –] minden 
[más] határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének megszűnésekor az ügyintézési 
határidő kivételével újra kezdődik." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/80. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 

36.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 33. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "33. § (1) Az érdemi határozatot az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított 
harminc munkanapon belül kell meghozni. Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, 
hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/117. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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37.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 33. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(2) [Kiskorú ügyfél esetében az érdemi határozatot soron kívül, de legkésőbb az 
(5) bekezdésben meghatározott időponttól számított tizenöt napon belül kell meghozni.] 
Kiskorú ügyfél esetében az érdemi határozatot soron kívül kell meghozni, ha életveszély 
miatt, vagy a közbiztonság érdekében az szükséges, illetőleg ha az azonnali intézkedés 
elmaradása jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/19. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 33. § (3) bekezdését új i) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít be:/ 
 
 "i) A szakértői vélemény elkészítésének, az idézés kibocsátásának, a helyszíni szemle 
határidővel történt kitűzésének és lefolytatásának időtartama." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/20. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 34. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést 
igénylő ügyben a kérelmet távbeszélő útján is elő lehet terjeszteni. A közigazgatási hatóság a 
távbeszélőn érkezett kérelmet hangfelvétel útján rögzíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/35. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

40.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 35. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "35. § (1) [A] Az eljárást megindító kérelem tartalmazza az ügyfélnek és képviselőjének 
a nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét, telephelyét), továbbá meg lehet adni a hivatalos 
célokra használható elektronikus levélcímet vagy távközlési úton való elérhetőséget." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/59. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

41.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 36. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "36. § (1) A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket[. 
Mellékletként nem lehet az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás csatolását kérni], 
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/113. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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42.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 36. § (2) bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezést javasolja: 
 
 "(2) [Az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem 
kérhető olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített 
nyilvántartásának tartalmaznia kell, és a személyes adatok tekintetében az adat 
továbbítását az adott ügy elbírálásához szükséges célból törvény lehetővé teszi vagy az 
ügyfél saját személyes adat tekintetében ezt kéri.] Az ügyfél azonosításához szükséges 
adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, amelyet az eljáró 
közigazgatási szerv jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása tartalmaz." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/36. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 38. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdésének számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(2) Törvény vagy kormányrendelet az (1) bekezdéstől eltérően is kijelölheti azt a 
hatóságot, amelyikhez a kérelem előterjeszthető." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/81. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

44.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) A jegyzőkönyv tartalmazza  
 a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, 
 b) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját,  
 c) a meghallgatott személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, eljárásjogi 
helyzetét és elérési lehetőségét, 
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 d) a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét,  
 e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat,  
 f) a szemle és a hatósági ellenőrzés során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából 
lényeges körülményeket és megállapításokat, 
 g) a meghallgatott személy, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető aláírását." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

45.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 39. § (2) bekezdése g) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 
 /(2) A jegyzőkönyv tartalmazza/ 
 
 "g) a meghallgatott személy (vagy képviselője), az eljáró ügyintéző és a 
jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/21. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

46.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 39. § (5) bekezdésének tartalmi és szerkezeti módosítását javasolják: 
 
 "(5) A szóbeli kérelemről nem kell jegyzőkönyvet készíteni, ha 
 a) a hatóság a kérelmet azonnal teljesíti, és az ügy elintézésére vonatkozó szabályok 
szerint elegendő a teljesítést az ügyiratra feljegyezni vagy a nyilvántartásba bevezetni, 
 b) ha a hatóságnak nincs hatásköre vagy illetékessége és a jegyző a 30. § (1) bekezdése 
szerint jár el." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/58. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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47.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 40. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Ha az ügyfél nem személyesen vagy törvényes képviselője útján jár el, a hatóság az 
eljáró személy képviseleti jogosultságát [megvizsgálja, és indokolt esetben] igazoló írásbeli 
meghatalmazást kér[het]." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/57. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

48.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 40. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben 
a képviselet ellátására, vagy ha képviseleti jogosultságát az erre irányuló felhívás ellenére sem 
igazolja, továbbá ha a képviseletet [üzletszerűen, de] jogszabályi felhatalmazás nélkül, 
rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve kívánja ellátni. A képviselő visszautasítása 
esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a 
képviselet ellátására alkalmas, írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselőről." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

49.  Dr. Mikes Éva, dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 41. §-ának és az előtte lévő alcímnek az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"[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, 
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 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.]" 
 

T/10527/70. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 140. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Megjegyzés: az ajánlás következő pontjában is a 41. § elhagyására vonatkozó javaslat 
szerepel, de figyelemmel a fenti módosító indítványnak a 10527/70-es indítvánnyal 
való összefüggésére, a két azonos tartalmú módosító javaslatot külön pontban kellett 
szerepeltetni. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/73. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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50.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 41. §-ának és az előtte lévő 
alcímnek az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 

"[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.]" 
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Indokolás: Lásd a T/10527/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 41. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "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. A hatósági közvetítőt az illetékes közigazgatási hivatal vezetője által vezetett 
névjegyzékben szereplő személyek közül választja ki a hatóság." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/33. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

52.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 41. §-át új (8) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(8) A hatósági közvetítő a jogszabályban megjelölt minisztérium által vezetett országos 
jegyzékből választható." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/22. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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53.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 41. §-át új (8) bekezdéssel kiegészíteni 
javasolja: 
 
 "(8) A hatósági közvetítő költségét (megbízási díja, utazási költsége), továbbá a 
tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadását az eljáró közigazgatási hatóság 
viseli." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/34. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 42. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A másodfokú érdemi döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet részt az, 
aki a megtámadott határozat meghozatalában vagy előkészítésében alsóbb fokon részt vett, 
továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, illetve hatósági közvetítőként, az ügyfél 
képviselőjeként, [vagy] szakértőként vagy szakhatóságként járt el." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/56. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

55.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 43. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "43. § (1) Az ügyintéző és a kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezető a hatóság 
vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított három napon belül 
köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot az eljárás 
megindulásáról, illetve a kizárási okról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az 
ügyfél is bejelentheti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/82. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

56.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 43. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Ha a kizárási ok a hatóság vezetőjével, illetve az államigazgatási   hatósági 
jogkörben eljáró polgármesterrel, főpolgármesterrel, jegyzővel, főjegyzővel, a közgyűlés 
elnökével szemben merül fel, az ügyben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a 
felügyeleti szerv által kijelölt másik azonos hatáskörű  hatóság jár el. E rendelkezést nem kell 
alkalmazni a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással[, illetve a 
jogszabályban meghatározott mértékű – nem mérlegelési jogkörbe tartozó – adó- vagy 
más fizetési kötelezettség megállapításával] kapcsolatos ügyekben." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/112. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 44. §-át új (3) bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása 
esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(3) A szakhatóság a megkeresést – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – 15 
napon belül köteles teljesíteni. Indokolt esetben azonban a szakhatóság vezetője e határidőt 
egy alkalommal nyolc nappal meghosszabbíthatja. Erről az ügyfelet és a megkereső 
közigazgatási szervezetet értesíteni kell." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/55. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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58.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 45. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) A szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának figyelmen kívül hagyására, illetve 
az eljárásának mellőzésére hivatkozással felügyeleti [intézkedést] eljárást kezdeményezhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/87. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

59.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 46. § (2) bekezdésének az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[(2) Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/32. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

60.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 48. § (4) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a 
fegyveres erők vagy a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, az elővezetés céljából 
az [állomány illetékes] állományilletékes parancsnokot kell megkeresni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Rendészeti biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

61.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 48. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) Ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője 
nem jelent meg az idézésre, és a képviselő nevét a vezető tisztségviselő a hatóság felhívására 
nem közli, a vezető tisztségviselő eljárási bírsággal sújtható, és kötelezhető a többletköltség 
megfizetésére. Az elővezetést ebben az esetben a vezető tisztségviselővel szemben [is 
alkalmazni] lehet alkalmazni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/83. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

62.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 51. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "51. § (1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban 
nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ha az ügyfél a hatóság felhívására 
nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy a 31. § (2) 
bekezdése alapján megszünteti az eljárást." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/54. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 



 30

63.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 52. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság az eljárásban a nem magyar 
nyelvű irat hiteles magyar fordítását is kérheti, [továbbá az aránytalanul nehezen 
beszerezhető irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen 
esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan tartalmú nyilatkozat tételének 
jogkövetkezményéről]." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/53. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

64.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 52. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatóság az eljárásban a nem magyar 
nyelvű irat hiteles magyar fordítását is kérheti, továbbá az aránytalanul nehezen beszerezhető 
irat helyett az ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet 
tájékoztatni kell a valótlan tartalmú [nyilatkozat tételének] nyilatkozattételének 
jogkövetkezményéről." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

65.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 52. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Az iratra vonatkozó rendelkezések irányadók minden olyan tárgyra, amely – 
általában műszaki vagy vegyi eljárással másolatban elkészíthető – adatokat rögzít [fénykép, 
film-, hangfelvétel, optikai lemez (CD), mágnesszalag, mágneses adathordozó, elektronikus 
dokumentum stb.]." 
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Indokolás: Lásd a T/10527/52. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 55. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa 
tapasztalt tényeket [tanúsítja] a jegyzőkönyv aláírásával igazolja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/51. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

67.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 55. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal 
közszolgálati, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és [a 
kiskorú] az eljárási képességgel nem rendelkező személy." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/84. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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68.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 61. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege 
– a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió 
forint." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/85. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

69.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 63. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "63. § [(1) A hatóság közmeghallgatást tart, ha ezt jogszabály előírja, vagy a 
hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja. 
 
 (2) A közmeghallgatás helyéről és idejéről a hatóság – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – nyolc nappal korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján 
(helyben szokásos módon, helyi lapban stb.) értesíti az érintetteket. 
 
 (3) A közmeghallgatáson elhangzottakról a hatóság jegyzőkönyvet készít.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/122. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

70.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 66. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "66. § (1) [Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője] Aki az eljárás során 
valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, [és a mulasztás az önhibáján 
kívüli akadályoztatása miatt vagy a hatóság közrehatása folytán következett be,] 
igazolási kérelmet terjeszthet elő." 
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Indokolás: Lásd a T/10527/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

71.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 67. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(4) Ha a hatóság [maradéktalanul] megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat 
közlésére vonatkozó szabályokat, a fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye 
igazolási kérelemnek arra való hivatkozással, hogy az értesítés, illetve a határozat közlése 
nem postai kézbesítés útján történt. E rendelkezés megfelelően irányadó a bírósági 
felülvizsgálatot kezdeményező keresetindítással kapcsolatos igazolásra is." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/50. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

72.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "68. § (1) Az ügyfél személyesen, illetve írásban meghatalmazott  képviselője útján – a 
(2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról 
másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. Ez a jog akkor is megilleti, ha korábban 
nem vett részt az eljárásban." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/47. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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73.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 68. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "68. § (1) Az ügyfél személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott  
képviselője útján – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – betekinthet az eljárás során 
keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/49. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

74.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 69. §-át új (5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(5) A hatóság az (1)-(4) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül, bárki számára 
hozzáférhetővé teszi azokat a döntéseket, amelyeket 
 a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban 
hozott; 
 b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni; 
 c) az adott tevékenységgel összefüggésben a hatásterületen élő lakosság jelentős részét 
érintő ügyben hozott; 
 d) a fogyasztók, illetve a munkavállalók munkavédelmi, munkabiztonsági jogait 
közvetlenül érintő ügyben hozott; 
 e) az épített és természeti környezet, illetve a kulturális örökség állapotát jelentősen 
befolyásoló tevékenységgel kapcsolatos ügyben hozott; 
 f) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrások elosztásáról, illetve 
felhasználásáról hozott; 
 g) olyan ügyekben hozott, amelyekben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges 
jogot biztosított; 
 h) törvény rendelkezései szerint hozzáférhetővé kell tenni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
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75.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 69. §-át új (5) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(5) Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja az iratbetekintésre jogosult harmadik 
személyek körét." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/86. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

76.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 70. §-ának és az előtte lévő alcímnek 
az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása 
értelemszerűen változik): 
 

"[A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel] 
 
70. § [(1) Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, 
és az ügyben bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított öt napon 
belül értesíti az ügyfelet, hogy az – az iratokba való betekintés szabályai 
figyelembevételével – megismerhesse a bizonyítékokat, azokra öt napon belül észrevételt 
tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló 
indítványt terjeszthessen elő. 
 
(2) Az értesítés mellőzhető, ha az ügyfél már a bizonyítási eljárás során megismert 
minden bizonyítékot, és módjában állt gyakorolni az (1) bekezdésben meghatározott 
jogait, vagy ha az ellenérdekű ügyfél nélküli ügyben a hatóság teljesíti az ügyfél 
kérelmét. 
 
(3) Nem akadálya az eljárás befejezésének, ha az ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél a 
hatóság által meghatározott határidőben nem élt az (1) bekezdésben meghatározott 
jogával.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/38. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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77.  Dr. Gyimesi József, valamint Balsay István, továbbá dr. Mikes Éva, dr. Kovács 
Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 76. §-ának és az előtte lévő 
alcímnek az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak 
számozása értelemszerűen változik): 
 

"[Hatósági szerződés] 
 
 76. § [(1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az első fokon eljáró hatóság a hatáskörébe 
tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében 
határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet. 
 
 (2) Hatósági szerződés csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és 
önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat. 
 
 (3) Ha az ügyfél olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági 
határozattal egyébként nem lenne kötelezhető, szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor, 
ha az ügyfél a saját szerződésszegése esetére a többletkötelezettség tekintetében a 
hatósági szerződésben aláveti magát a szerződésszegés 77. § (2) bekezdésében 
megállapított jogkövetkezményének. 
 
 (4) Ha a hatósági ügyben szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni, a szerződés 
csak a szakhatósági hozzájárulás megadása esetén és a szakhatósági állásfoglalásban 
meghatározott előírásoknak és feltételeknek a szerződésbe történő  foglalásával köthető 
meg. 
 
 (5) Ha a szerződés harmadik személy jogát vagy jogos érdekét érinti, a szerződés 
megkötése előtt be kell szerezni az érintett írásos hozzájárulását. A hozzájárulás a 
szerződés érvényességének feltétele. 
 
 (6) Jogszabály előírhatja, hogy a szerződés érvényességéhez szükséges a szerződő 
hatóság felügyeleti szervének hozzájárulása. A hozzájárulást az eljáró hatóság szerzi be. 
 
 (7) A hatósági ügynek szerződéssel való lezárására a 33. §-ban megállapított 
ügyintézési határidő irányadó.]" 
 

T/10527/10., /39. és /72. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 78. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/10. számú, a T/10527/39. számú és 
a T/10527/72. számú módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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78.  Dr. Gyimesi József, valamint Balsay István, továbbá dr. Mikes Éva, dr. Kovács 
Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 77. §-ának az elhagyását 
javasolják (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 77. § [(1) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a 
szerződéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén a szerződés 
módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Ha a módosításhoz a másik fél nem járul 
hozzá, vagy a felek között vita van a módosítás törvényi feltételei tekintetében, akkor a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhető a szerződés módosítása vagy 
megszüntetése. 
 
 (2) Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, a szerződés jogerős és 
végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság – az addigi teljesítések 
figyelembevételével – hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről.  
 
 (3) Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, az ügyfél a 
teljesítésre irányuló felhívás eredménytelensége esetén – a szerződésszegés tudomására 
jutásától számított harminc napon belül – a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz 
fordulhat. 
 
 (4) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a hatósági szerződésre a 
Polgári Törvénykönyvnek a szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell 
megfelelően alkalmazni.]" 
 

T/10527/10., /39. és /72.sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 77. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/10. számú, a T/10527/39. számú és 
a T/10527/72. számú módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

79.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 94. § (1) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 
ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette,/ 
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 "c) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve fegyelmi, 
szabálysértési, büntető, [polgári] vagy egyéb eljárást kezdeményez." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/48. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

80.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 94. § (1) 
bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az 
ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette,/ 
 
 "c) megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve fegyelmi, 
szabálysértési, [büntető] büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

81.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 97. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(4) Mind kérelemre, mind hivatalból lehetséges a döntés kijavítása[, kicserélése] és 
kiegészítése." 
 

T/10527/31/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 108. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/31/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

82.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 97. §-át új (5) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(5) A 12. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott eljárásban a 112-113. § és a 
115. § (1) bekezdésének a) pontja nem alkalmazható." 
 

T/10527/76. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 17. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/88. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

83.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 98. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Az első fokon hozott eljárást felfüggesztő, az eljárást megszüntető, a [kérelem 
érdemi vizsgálatát] kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés, az eljárási bírságot 
kiszabó végzés, valamint az eljárási költség viselésének kérdésében hozott végzés ellen önálló 
fellebbezésnek van helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/89. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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84.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 99. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban 
vagy írásban lemondhat[;], a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. [a] A 
fellebbezési jogról történő [írásbeli] lemondó nyilatkozat nem vonható vissza." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/46. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

85.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 100. §-ának 
tartalmi és szerkezeti módosítását javasolják: 
 
 "100. § Nincs helye fellebbezésnek, 
 a) ha az ügyben törvény [közvetlenül tesz lehetővé bírósági keresetindítást] az 
elsőfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé, 
 b) az ügyfelek között létrejött egyezséget jóváhagyó határozat ellen, 
 [c) a 105. § (2) bekezdésében meghatározott esetben,] 
 [d)] c) a másodfokon eljáró szerv által hozott végzés ellen, 
 [e)] d) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/90. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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86.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 101. §-át új (2) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) A határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az 
az ügyfél javára megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást 
(szociális segély, nyugdíj stb.) tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított 
összegen felüli többletigényre vonatkozik." 
 

T/10527/99. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 110. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/91. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

87.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 105. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy a tényállás további 
tisztázása szükséges, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a döntés megsemmisítése 
mellett az ügyben első fokon eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja, vagy [a szükséges 
adatok beszerzését,] a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/45. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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88.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 107. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A köztestület hatáskörébe utalt ügyben a fellebbezést [az első fokon eljárt szerv 
közvetlen felettes köztestületi szerve] törvényben vagy a köztestület alapszabályában, 
szervezeti szabályzatában meghatározott köztestületi szerv bírálja el, ilyen szerv hiányában az 
első fokon eljár[t]ó szerv határozatával szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/92. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

89.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 108. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "108. § (1) A 107. §-ban nem említett, első fokon eljáró hatóság döntése ellen irányuló 
fellebbezést a közvetlen felettes szerv bírálja el. Felettes szerv hiányában a hatóság [döntése] 
határozata, továbbá azon végzése ellen, mellyel szemben a 98. § (2) bekezdése szerint önálló 
fellebbezésnek lenne helye, bírósági felülvizsgálatnak van helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/93. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

90.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 110. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "110. § (1) A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, 
az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig [a végrehajtás] nem foganatosítható." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/30. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

91.  Csabai Lászlóné képviselő a törvényjavaslat 110. § (3) bekezdése a) és b) 
pontjainak az elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése 
értelemszerűen változik): 
 
 "(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
 [a) a hadkötelesnek a sorozáson, orvosi vizsgálaton, valamint fegyver nélküli 
katonai és polgári szolgálat teljesítése iránti kérelem elbírálása céljából vagy más okból 
való megjelenését rendeli el,  
 b) a polgári szolgálat esetén a foglalkoztató kijelöléséről, a polgári szolgálat 
megkezdéséről való felhívásról, a katonai szolgálatban való visszatartásról, továbbá 
mozgósításkor polgári munkakörben való meghagyásról rendelkezik,] 
 c) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
 d) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/114. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

92.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 112. §-ának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "112. § [(1) Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat 
jogerőre emelkedését követően jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már 
meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy elbírálása szempontjából lényeges 
tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül 
újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb 
határozatot eredményezett volna.  
 
 
 



 44

 
 
 (2) Nem nyújtható be újrafelvételi kérelem 
 a) a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényre, illetve a jogi 
szabályozásban bekövetkezett változásra alapozva, 
 b) ha az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bírósági 
felülvizsgálat során a bíróság határozatot hozott, 
 c) ha a közigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől számítva  hat hónap eltelt,  
 d) ha azt jogszabály kizárja. 
 
 (3) Törvény kivételesen, az ügyfél különös méltánylást érdemlő érdekére tekintettel 
a (2) bekezdés c) pontja szerinti határidőnél hosszabb, de három évet meg nem haladó 
jogvesztő határidőt is meghatározhat az újrafelvételi kérelem benyújtására, feltéve hogy 
az újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét 
nem érinti.  
 
 (4) Az újrafelvételi kérelmet az első fokon eljáró hatóság bírálja el. 
 
 (5) Az újrafelvételi kérelmet a hatóság elutasítja, ha 
 a) az a (2) bekezdésben meghatározott okból nem nyújtható be, 
 b) az ügyfél által az újrafelvétel alapjául megjelölt ok nem teszi indokolttá a 
határozat módosítását vagy visszavonását.  
 
 (6) Az újrafelvételi eljárásban a hatóság a jogerős határozatát módosíthatja, 
visszavonhatja, vagy az utóbb ismertté vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. E 
döntés ellen jogorvoslatnak az általános szabályok szerint van helye. 
 
 (7) Az újrafelvételi eljárásban hozott döntés a jogerős határozat alapján  
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokra csak akkor hat ki, ha az újonnan ismertté vált 
tények vagy bizonyítékok ismeretében a jogerős határozat jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogokra tekintet nélküli megsemmisítésének lenne helye.  
 
 (8) Ha az újrafelvételi eljárásban a kötelezettséget megállapító jogerős határozat 
megváltoztatása vagy visszavonása várható, a hatóság hivatalból intézkedik a 
folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztéséről. 
 
 (9) Ha az újonnan ismertté vált tények alapján a jogerős határozatban 
megállapított kötelezettség elrendelésének – részben vagy egészben – nem lett volna 
helye, az újrafelvételi eljárásban intézkedni kell a kérelem benyújtásáig, illetve a 
végrehajtás felfüggesztéséig történt teljesítéssel (végrehajtással) kialakult helyzet 
rendezéséről, a kötelezettnek alaptalanul okozott joghátrány megszüntetéséről, valamint 
az okozott kár és  eljárási költség megtérítéséről.]" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat elfogadása esetén a § előtti „Újrafelvételi eljárás” alcím elhagyása is 
szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/119. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

93.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 113. §-ának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "113. § [(1) Az ügyfél a jogerős határozatot hozó hatóságtól a nem jogszabálysértő 
határozat módosítását vagy visszavonását kérheti, ha annak végrehajtása számára a 
határozat meghozatala után bekövetkezett okból méltánytalanul súlyos hátrányt okoz, 
és a végrehajtási eljárásban méltányosság nem gyakorolható. 
 
 (2) A határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására csak 
kivételesen és a következő együttes feltételek fennállása esetén kerülhet sor: 
 a) az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály ezt nem zárja ki, 
 b) az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, illetve ha van, a határozat módosítása nem 
sérti az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét, vagy az ellenérdekű ügyfél 
hozzájárul a határozatnak a kérelem szerinti módosításához, 
 c) a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket, 
 d) a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban 
megállapított teljesítési határidő egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt 
el. 
 
 (3) A jogi szabályozásnak a határozat meghozatala utáni megváltozása nem ad 
alapot méltányossági kérelem benyújtására. 
 
 (4) A méltányossági kérelem tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható 
határozattal dönt.]" 
 

Megjegyzés: a módosító javaslat elfogadása esetén a § előtti „Méltányossági eljárás” alcím elhagyása is 
szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/120. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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94.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 113. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A határozat méltányosságból való módosítására vagy visszavonására csak 
kivételesen és a következő együttes feltételek fennállása esetén kerülhet sor: 
 a) az eljáró hatóság hatáskörét megállapító jogszabály ezt nem zárja ki, 
 b) az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, [illetve ha van, a határozat módosítása nem 
sérti az ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét,] vagy az ellenérdekű ügyfél 
hozzájárul a határozatnak a kérelem szerinti módosításához, 
 c) a módosítás vagy visszavonás nem sért közérdeket, 
 d) a határozat jogerőre emelkedése óta egy év, vagy ha a jogerős határozatban 
megállapított teljesítési határidő egy évnél hosszabb, a teljesítési határidő még nem telt el." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 
az Alkotmányügyi, az Önkormányzati és a Gazdasági biz. 
ülésén egyetért,
az Emberi jogi biz. ülésén nem ért egyet 

 
 
 

95.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 113. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) A jogi szabályozásnak a határozat meghozatala utáni megváltozása nem ad alapot 
méltányossági kérelem benyújtására. A méltányossági kérelem tárgyában – elutasítás esetén – 
a kérelmező jogorvoslattal élhet. A méltányossági kérelem részben vagy egészben történő 
teljesítése esetén jogorvoslattal élhet az, akinek a döntés jogait vagy jogos érdekeit sérti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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96.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 113. § (4) 
bekezdésének helyébe a következő rendelkezést javasolják: 
 
 "(4) [A méltányossági kérelem tárgyában a hatóság jogorvoslattal nem támadható 
határozattal dönt.] A méltányossági kérelem tárgyában hozott jogorvoslattal szemben az 
ügyfél jogorvoslattal élhet." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/94. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

97.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 114. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) A döntést a hatósági nyilvántartásba, illetve a hatósági igazolványba felvett téves 
bejegyzés, valamint az állampolgársági bizonyítvány ténymegállapítása kivételével nem lehet 
módosítani vagy visszavonni, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene." 
 

Megjegyzés: a módosító indítványban – nyilvánvaló technikai hiba folytán – utolsó mondatként a § (5) 
bekezdése szerepel, pontatlanul. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/95. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

98.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 115. §-át új (3) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(3) Felügyeleti eljárás keretében a 12. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott 
ügyekben a döntés megváltoztatásának nincs helye." 
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T/10527/96/2. és /96/3. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 99. és 106. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/96/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

99.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 115. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) A megsemmisítő döntés jogorvoslattal történő megtámadása esetén a [(4)] (5) 
bekezdés szerinti eljárást  fel kell függeszteni." 
 

Megjegyzés: a fenti bekezdés a 96/1-es indítvány elfogadása esetén a (6) bekezdés lenne. 
 

T/10527/96/1. és 96/3. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 98. és 106. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/96/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

100.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 116. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) A [Kormány] kormány irányítása és a miniszter felügyelete alatt működő, 
valamint a miniszter irányítása alá tartozó országos hatáskörű hatóság, továbbá a 
közigazgatási hivatal vezetőjének hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében a miniszter 
gyakorolja a felügyeleti jogkört." 
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T/10527/77/6., /77/8., 77/10., 77/11. és 77/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 113., 119., 139., 143. és 

147. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

101.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 118. §-ának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "118. § [(1) Ha az ügyész a jogerős, illetve végrehajtható és a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság által felül nem vizsgált közigazgatási határozatban 
jogszabálysértést állapít meg, a jogszabálysértés kiküszöbölése végett a határozatot hozó 
hatósághoz vagy annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be. Az óvásban az ügyész a 
megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja, ebben az 
esetben a végrehajtás felfüggesztése kötelező.  
 
 (2) Az óvást a hatóság a benyújtástól számított nyolc napon belül, testületi szerv az 
óvás benyújtását követő legközelebbi ülésén, ha az ügyész az óvást közvetlenül a 
felügyeleti szervhez nyújtotta be, a felügyeleti szerv harminc napon belül köteles 
elbírálni.]" 
 

T/10527/123. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 103. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/123. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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102.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 118. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "118. § (1) Ha az ügyész a jogerős, illetve végrehajtható és a közigazgatási ügyekben 
eljáró bíróság által felül nem vizsgált közigazgatási határozatban jogszabálysértést állapít 
meg, a jogszabálysértés kiküszöbölése végett a határozatot hozó hatósághoz [vagy annak 
felügyeleti szervéhez] óvást nyújthat be. Az óvásban az ügyész a megtámadott határozat 
végrehajtásának felfüggesztését is indítványozhatja, ebben az esetben a végrehajtás 
felfüggesztése kötelező." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/29. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

103.  Dr. Kovács Zoltán képviselő a törvényjavaslat 119. §-ának az elhagyását 
javasolja (a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen 
változik): 
 
 "119. § [(1) Az ügyész a törvénysértő gyakorlat vagy mulasztásban megnyilvánuló 
törvénysértés megszüntetése végett a hatóság vezetőjénél felszólalással él, a jövőbeni 
törvénysértés veszélye esetén pedig a törvénysértés megelőzése érdekében 
figyelmeztetést nyújt be. 
 
 (2) A hatóság vezetője az ügyészi felszólalást vagy figyelmeztetést harminc napon 
belül, testületi szerv a legközelebbi ülésén köteles elbírálni.]" 
 

T/10527/123. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 101. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/123. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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104.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 121. § (4) 
bekezdésének a következő tartalmi és szerkezeti módosítását javasolják: 
 
 "(4) A döntés – az (5) bekezdés kivételével – semmisségi ok esetén sem semmisíthető 
meg, ha  
 [a)] az az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerőre 
emelkedése óta három év eltelt[;]. 
 [b) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy 
ha az hosszabb, a teljesítési határidő utolsó napjától  számított öt év eltelt.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/97. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

105.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 121. § (6) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) A hatóság döntését megsemmisítő hatósági határozattal szemben jogorvoslatnak 
van helye." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/98. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

106.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 121. § (7) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(7) A hatóság döntésének megsemmisítése esetén a 115. § [(4) és (5)] (5) és (6) 
bekezdését alkalmazni kell." 
 

T/10527/96/1. és /96/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 98. és 99. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/10527/96/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

107.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 122. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "122. § (1) Ha a döntésben [név-,] szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a 
hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból 
kijavíthatja. Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés 
kicserélésére is." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/28. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

108.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 122. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "122. § (1) Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a 
hatóság a hibát – szükség esetén az ügyfél meghallgatása után – kérelemre vagy hivatalból 
kijavíthatja. [Kijavítás helyett a hibás döntés bevonása mellett sor kerülhet a döntés 
kicserélésére is.]" 
 

T/10527/31/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 81. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/31/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

109.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 123. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) A pénzfizetési kötelezettség teljesítésére a hatóság részletfizetést engedélyezhet, ha 
az ügyfél jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján az egy összegben történő teljesítés 
létfenntartását veszélyezteti." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

110.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 127. § (2) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(2) [A döntést a fellebbezési jogra tekintet nélkül végre kell hajtani, ha az az 
ügyfél javára megállapított egyszeri vagy rendszeres fizetési kötelezettséget (szociális 
segély, nyugdíj stb.) tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése egyértelműen csak a 
határozatban megállapított összegen felüli többletigényre vonatkozik.]" 
 

T/10527/91. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 86. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/99. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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111.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 128. § (2) bekezdése d) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben jogerőre emelkedik a döntés/ 
 
 "b) a fellebbezési határidő tartama alatti lemondás vagy visszavonás esetén: a lemondás 
vagy visszavonás napján." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/44. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

112.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 131. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "131. § (1) A végrehajtást – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 
[k]Közigazgatási [h]Hivatal vezetőjének irányítása alatt, a [Kormány] törvény által az erre 
kijelölt, kistérségi székhely településeken működő, önálló feladatkörű közigazgatási 
végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat) foganatosítja." 
 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/23. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

113.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 131. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "131. § (1) A végrehajtást – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közigazgatási 
hivatal vezetőjének irányítása alatt, a [Kormány] kormány által az erre kijelölt, kistérségi 
székhely településeken működő, önálló feladatkörű közigazgatási végrehajtó szolgálat (a 
továbbiakban: végrehajtó szolgálat) foganatosítja." 
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T/10527/77/5., /77/8., 77/10., 77/11. és 77/15. sz. 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100., 119., 139., 143. és 
147. pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/77/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

114.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 131. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "131. § (1) A végrehajtást – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közigazgatási 
hivatal vezetőjének irányítása alatt[, a Kormány által az erre kijelölt, kistérségi székhely 
településeken működő,] álló, önálló feladatkörű közigazgatási végrehajtó szolgálat (a 
továbbiakban: végrehajtó szolgálat) foganatosítja." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/100. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA! 

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

115.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 144. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "144. § (1) Külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatát (a továbbiakban: 
külföldi határozat) az Unió jogi aktusa, nemzetközi szerződés[,] vagy viszonosság  alapján 
lehet végrehajtani." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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116.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 148. § (1) bekezdése b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /148. § (1) A végrehajtást elrendelő szerv vagy  felügyeleti szerve, továbbá a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság – kérelemre – elrendelheti a végrehajtás 
felfüggesztését, ha/ 
 
 "b) a végrehajtás alá vont [vagyontárggyal kapcsolatos igényper] vagyontárgy 
tulajdonával kapcsolatban per van folyamatban, vagy azt a bírósági végrehajtó más követelés 
végrehajtása érdekében már lefoglalta," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/43. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

117.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 153. § (2) bekezdése 8. pontjának az 
elhagyását javasolja (a javaslat elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /(2) Eljárási költségek:/ 
 
 "8. [a hatósági közvetítő költsége (megbízási díja, utazási költsége), továbbá a 
tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/27. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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118.  Nagy Kálmán, Kosztolányi Dénes és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 155. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével [indokolatlanul] okozott költséget – 
az e törvényben megállapított költségviselési szabályoktól eltérően – az azt okozó szerv vagy 
személy viseli." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/69. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

119.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 160. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(2) Az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét – ha a természetes személy 
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása, a nem természetes személy 
ügyfél képviselőjének minősített elektronikus aláírása nincs – központi elektronikus 
szolgáltató rendszer (a továbbiakban: központi rendszer) biztosítja. A központi rendszer 
működtetéséért a [Kormány] kormány által kijelölt kormányzati szerv felelős." 
 

T/10527/77/5., /77/6., 77/10., 77/11. és 77/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100., 113., 139., 143. és 

147. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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120.  Szabó István és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 160. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 " (2) Az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét – ha a természetes személy 
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása, a nem természetes személy 
ügyfél képviselőjének minősített elektronikus aláírása nincs – központi elektronikus 
szolgáltató rendszer (a továbbiakban: központi rendszer) biztosítja. A központi rendszer 
[működtetéséért] elemeinek koordinálásáért, az elemek közötti együttműködés képességének 
megteremtéséért és az ehhez szükséges szabványosításáért a Kormány által kijelölt 
kormányzati szerv felelős." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/126. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

121.  Szabó István és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 160. § (2) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 " (2) Az elektronikus hatósági ügyintézés lehetőségét – ha az [természetes személy] 
ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása[, a nem természetes személy 
ügyfél képviselőjének minősített elektronikus aláírása] nincs – központi elektronikus 
szolgáltató rendszer (a továbbiakban: központi rendszer) biztosítja. A központi rendszer 
működtetéséért a Kormány által kijelölt kormányzati szerv felelős." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/127. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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122.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 160. § (3) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés szerint előírt elektronikus aláírással rendelkezik, a 
kérelem az ügyfél elektronikus aláírásával ellátva a központi rendszeren keresztül [és] vagy 
közvetlenül a hatósághoz [is] benyújtható. Az elektronikus hatósági ügyintézés során álnévre 
kiállított elektronikus aláírás nem alkalmazható. A hatóság az azonosításhoz [csak] az aláírás 
érvényességét, valamint az érintett hitelesítés szolgáltatónál viszontazonosítás jelleggel az 
aláíró természetes azonosítóit ellenőrizheti, ez azonban nem érinti az eljárás lefolytatásához 
szükséges, jogszabályban meghatározott adatok átadásának kötelezettségét. A hitelesítés 
szolgáltató elektronikus aláírás közigazgatási felhasználása esetén az ügyintéző hatóság 
megkeresésére elvégzi a viszontazonosítást, és az adatok egyezését, vagy az eltérés tényét a 
megkereső hatósággal közli." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/102. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

123.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 160. § (4)-(12) bekezdéseinek az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(4) Az elektronikus ügyintézés igénybevételéhez – amennyiben az nem a (2) 
bekezdés szerint előírt elektronikus aláírással történik – az ügyfél a központi 
rendszernél ügyfélkapu létesítését kezdeményezi. Egy ügyfél több ügyfélkapuval is 
rendelkezhet. 
 
 (5) Az ügyfélkapu létesítése személyes megjelenéssel a személyi adat- és 
lakcímnyilvántartás központi szervénél vagy a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző 
által működtetett okmányirodában vagy kormányrendeletben meghatározott más 
hatóságnál kezdeményezhető. 
 
 (6) Az ügyfélkapu létesítéséhez szükséges ügyfél-azonosításhoz az ügyfélnek 
személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal – külföldi esetében 
személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevéllel – kell személyazonosságát igazolnia és a 
természetes személyazonosító adatait megadnia. Az ügyfélnek egyidejűleg közölnie kell 
az elektronikus ügyintézéshez hivatalos célra használható elektronikus levélcímét is. 
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 (7) Az ügyfél a (6) bekezdés szerinti azonosítást követően egyszer használható 
kódot kap, amelynek alkalmazásával az ügyfélkapu megnyitásához szükséges, legfeljebb 
öt évig használható egyedi azonosítót képezhet. Az egyedi azonosítót az ügyfél 
megváltoztathatja. Az ügyfél tartozik felelősséggel, ha az egyedi azonosító harmadik 
személy által, az ügyfél hibájából válik megismerhetővé.  
 
 (8) Az ügyfél a neve, az elektronikus levélcíme és az egyedi azonosítója 
megadásával az ügyfélkapun keresztül léphet elektronikus úton kapcsolatba azokkal a 
szervekkel, amelyek elektronikus ügyintézést vagy interaktív szolgáltatást a központi 
rendszer útján végeznek. Az ügyfélkapun keresztül a hatósággal kapcsolatba lépő 
ügyféltől az elektronikus ügyintézés vagy hatósági szolgáltatás nyújtásához más 
azonosító nem kérhető, ez azonban nem érinti az eljárás lefolytatásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott adatok átadásának kötelezettségét.  
 
 (9) Az ügyfélkapu létesítéséhez és használatához kapcsolódó azonosítás céljából az 
ügyfélkapu ügyfél által történő megszüntetéséig  
a) a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve adatellenőrzés céljából 
 felhasználhatja az ügyfélkaput létesíteni kívánó, illetve azzal rendelkező  ügyfél 
nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, 
 b) a központi rendszer az ügyfélkapuhoz kapcsolódó nyilvántartásban kezeli az 
ügyfél nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, elektronikus levélcímét,  egyedi 
azonosítóját, 
 c) a központi rendszer a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt, b) pont 
szerinti adatokkal történő egyeztetéssel jogosult ellenőrizni az ügyfélkapu szolgáltatását 
igénybe vevő ügyfél azonosságát. 
 
 (10) A központi rendszer a (9) bekezdés b) pontjában szereplő adatokat az 
ügyfélkapu működtetéséhez, illetve a kormányzati portálhoz történő hozzáféréshez 
szükséges azonosításon túl csak viszontazonosításra használhatja fel, és a rendszerben 
résztvevők számára csak a használó nevét és elektronikus levélcímét továbbíthatja. A (9) 
bekezdés b) pontjában kezelt adatokat az ügyfélkapu megszüntetésekor, a kapcsolat 
felvételekor képzett tranzakciós azonosítót a kapcsolat bontása után haladéktalanul 
törölni kell.  
 
 (11) A (4)–(10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a képviseleti jogosultság 
körében történő eljárásra azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélkapu létesítése során a 
képviseleti jogosultságot is igazolni kell a hatóság előtt a jogszabályban meghatározott 
módon. 
 
 (12) Ha az elektronikus közigazgatási ügyintézés vagy szolgáltatás 
igénybevételének lehetőségét a hatóság nem csak a központi rendszeren keresztül 
biztosítja, a saját információs felületén a központi rendszeren elérhető szolgáltatásokról 
és azok igénybevételének lehetőségéről szóló tájékoztatást is biztosít.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/129. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

124.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 160. § (11) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek 
számozása értelemszerűen változik): 
 
 "(11) [A (4)–(10) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a képviseleti jogosultság 
körében történő eljárásra azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélkapu létesítése során a 
képviseleti jogosultságot is igazolni kell a hatóság előtt a jogszabályban meghatározott 
módon.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/101. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

125.  A Rendészeti bizottság a törvényjavaslat 162. § (5) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(5) A hatóság elektronikus [úton] levelezés útján csak azzal az ügyféllel tarthat 
kapcsolatot, aki e célból a hatóságnak az elektronikus levélcímét átadta, amelynek 
érvényességéért az ügyfél felelős. Az ügyfél elektronikus elérhetőségi adatait (elektronikus 
levélcím, telefonszám, mobil-telefonszám, faxszám, stb.) a közigazgatási szerv az adat 
visszavonásáig vagy megszűnéséig kezelheti, más szervnek vagy személynek csak törvény 
rendelkezése szerint vagy az ügyfél engedélyével adhatja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/131. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 



 62

 
 
 

126.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 162. § (5) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(5) A hatóság elektronikus [úton] levelezés útján csak azzal az ügyféllel tarthat 
kapcsolatot, aki e célból a hatóságnak az elektronikus levélcímét átadta, amelynek 
érvényességéért az ügyfél felelős. Az ügyfél elektronikus elérhetőségi adatait (elektronikus 
levélcím, telefonszám, mobil-telefonszám, faxszám stb.) a közigazgatási szerv annak 
visszavonásáig vagy megszűnéséig kezelheti, más szerveknek vagy személyeknek csak az 
ügyfél engedélyével adhatja át." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/103. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
- a Rendészeti biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője 
a Rendészeti bizottság ülésén nem ért egyet, 
a többi bizottság ülésén egyetért

 
 
 

127.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 162. §-át új (9) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(9) Törvényben meghatározott esetben, illetve az ügyfél hozzájárulásával sor kerülhet 
informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntésre is." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/104. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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128.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 166. §-át új (3) 
bekezdéssel kiegészíteni javasolják: 
 
 "(3) Az ügyfél az ügyintézés folyamán kérheti, hogy a hatóság küldje meg részére 
elektronikusan az általa elektronikusan beküldött információkat, és eltérés esetén a 
megküldéstől számított három napon belül kérheti annak korrekcióját." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/105. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

129.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 167. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "167. § (1) A hatóság az elektronikus ügyintézés, illetve szolgáltatás teljesítéséhez csak 
olyan informatikai rendszert vehet igénybe, amely biztosítja a hatóságok egymás közötti, 
valamint az ügyfelekkel való biztonságos kapcsolatát, az adatvédelmi szabályoknak megfelelő 
adatkezelést és a hiteles dokumentumcserét, továbbá az elektronikus iratoknak a 
jogszabályban meghatározott formában és a levéltári szabályokban meghatározott ideig 
történő archiválását, továbbá alkalmas más, az említett célt szolgáló informatikai 
rendszerekkel történő együttműködésre." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/106/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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130.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 168. § (6) 

bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "(6) Az ügyfélnek, illetve az eljárás egyéb résztvevőjének kérelmére a hatóság a (3) és 
(5) bekezdésben foglalt eljárási cselekményről papír alapú, illetve elektronikus [levél 
értesítést] levélértesítést küld." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

131.  Dr. Mikes Éva, dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 169. §-ának és az előtte lévő alcímnek az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"[Hatósági szolgáltatás] 
 
 169. § [(1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság az ügyfél számára 
 a) más hatóságok elektronikus tájékoztató szolgáltatásához, illetve elektronikus 
ügyintézési rendszeréhez történő hozzáférést biztosíthat, 
 b) az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles 
nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, 
 c) az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, 
 d) az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes 
kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújthat.  
 
 (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatás 
teljesítésére jogszabály az érintett hatóságok számára soronkívüliséget vagy rövidített 
ügyintézési határidőt is megállapíthat.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/71. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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132.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 171. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "171. § (1) E törvény rendelkezéseit [– a 15. § (2) bekezdése, a 29. § (3)–(9) bekezdése 
és a 36. § kivételével –] a törvény hatálybalépése [idején folyamatban lévő] után indult 
ügyekben [is] kell alkalmazni [kell]." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/26. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Foglalkoztatási biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

133.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 171. §-át új (3) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja: 
 
 "(3) E törvény hatálybalépését követő 360 nappal a törvény 160. § (4)-(11) bekezdései 
hatályukat vesztik." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/128. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

134.  Szabó István és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 172. § j) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /172. § E törvény alkalmazásában:/ 
 
 "j) központi elektronikus szolgáltató rendszer: együttesen magába foglalja az 
elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyfél-
tájékoztató központot, továbbá a kormány alá nem tartozó közigazgatási és közfeladatokat 
ellátó szervek elektronikus ügyintézést szolgáló informatikai rendszereit, az ott megjelenő 
szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok fenntartóit és üzemeltetőit, 
továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu létesítésének lehetőségét;" 
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Indokolás: Lásd a T/10527/125. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Informatikai biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

135.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 173. § helyébe a következő 
rendelkezést javasolja: 
 
 "173. § [(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2005. 
július 1-jén lép hatályba. 
 (2) A 109. § (2) bekezdése 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 (3) A 131. § (1) bekezdése és a 146. § (1) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 (4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének a 19. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeletet e törvény hatálybalépésének napjáig kell megalkotni.] 
 Ez a törvény 2007. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/116. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

136.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 173. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "173. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – [2005. 
július 1-jén] 2006. január 1-jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/24. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. RESTANCIA! 

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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137.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 173. § (1) 

bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "173. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –[2005. 
július 1-jén] a kihirdetését követő tizenkettedik hónap első napján lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/107. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

138.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat173. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását, és (2) bekezdésének az elhagyását javasolja: 
 
 "(1) Ez a törvény – a (2) [és (3)] bekezdésben meghatározott kivétellel – [2005. július 
1-jén] 2006. január 1-jén lép hatályba. 
 
 [(2) A 109. § (2) bekezdése 2006. január 1-jén lép hatályba.] 
 
 [(3)] (2) A 131. § (1) bekezdése és a 146. § (1) bekezdése 2008. január 1-jén lép 
hatályba. 
 
 [(4)] (3) A helyi önkormányzat képviselő-testületének a 19. § (2) bekezdésében 
meghatározott rendeletet e törvény hatálybalépésének napjáig kell megalkotnia." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/130/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

139.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 174. § (1) 
bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 "174. § (1) Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány arra, hogy rendeletben állapítsa 
meg:" 
 

T/10527/77/5., /77/6., /77/8., 77/11. és 77/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100., 113., 119., 143. és 

147. pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/10527/77/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

140.  Dr. Mikes Éva, dr. Kovács Zoltán és dr. Kontrát Károly képviselők a 
törvényjavaslat 174. § (1) bekezdése c) pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 "174. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 
 a) a megyei, fővárosi végrehajtó szolgálat jogállásával, szervezetével, feladatkörével és 
költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat,  
 b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályait,  
 [c) a hatósági közvetítők tevékenységére, képesítési feltételeire és kiválasztására 
vonatkozó szabályokat,] 
 d) a költségmentesség megállapításának szabályait." 
 

T/10527/73. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 49. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/70. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

141.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 174. § (1) 
bekezdését új e) ponttal kiegészíteni javasolják: 
 
 "174. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 
 a) a megyei, fővárosi végrehajtó szolgálat jogállásával, szervezetével, feladatkörével és 
költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos szabályokat,  
 b) az elektronikus ügyintézés részletes szabályait,  
 c) a hatósági közvetítők tevékenységére, képesítési feltételeire és kiválasztására 
vonatkozó szabályokat, 
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 d) a költségmentesség megállapításának szabályait, 
 e) az elektronikus ügyintézést lehetővé tévő és elektronikus hatósági szolgáltatást nyújtó 
informatikai rendszerek biztonságát, együttműködési képességét (interoperabilitását), 
valamint egységes használatát biztosító részletes előírásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/106. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

142.  Tóth Gyula képviselő a törvényjavaslat 174. § (2) bekezdését új d) ponttal 
kiegészíteni javasolja: 
 
 /(2) Felhatalmazást kap az érintett miniszter arra, hogy a pénzügyminiszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő/ 
 
 "a) szakértők, 
 b) tolmácsok, 
 c) hatósági közvetítők 
 d) hatósági tanúk" 
 
 /díjazására vonatkozó szabályokat./ 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/25. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

143.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 176. § (1) 
bekezdésében a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. V. törvény (a továbbiakban: 
Ütv.) 13. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 /176. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ütv.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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 "(1) Az ügyészi törvényességi felügyelet a [Kormánynál] kormánynál alacsonyabb 
szintű közigazgatási szervek által kibocsátott jogszabályokra, illetőleg az állami irányítás 
egyéb jogi eszközeire, valamint e szervek egyéb, általános érvényű rendelkezéseire és e 
szervek jogalkalmazás körébe tartozó egyedi döntéseire terjed ki. Kiterjed ezen túlmenően a 
bíróságon kívüli, jogvitát intéző vagy hatósági jogkört gyakorló szervek és személyek ez 
irányú eljárásaira és egyedi döntéseire, valamint a gazdálkodó és egyéb szerveknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a munkaviszonnyal és a szövetkezeti tagsági 
viszonnyal összefüggő egyedi döntéseire, továbbá a jogszabályok felhatalmazása alapján 
kiadott általános érvényű intézkedéseire. Törvény az ügyészi törvényességi felügyelet hatályát 
más – e bekezdésben nem említett – szervekre is kiterjesztheti." 
 

T/10527/77/5., /77/6., /77/8., 77/10. és 77/15. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100., 113., 119., 139. és 

147. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

144.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 176. § (2) 
bekezdésében az Ütv. 14. § (5) bekezdése a) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /(2) Az Ütv. 14. §-ának (3)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:/ 
 
 "(5) Ha az ügyész az óvást nem közigazgatási ügyben hozott egyedi, jogerős 
rendelkezés ellen annak közlését követő öt éven túl nyújtja be, az óvás folytán tett intézkedés 
jogot korlátozhat vagy vonhat el – annak jóhiszemű szerzésére és gyakorlására tekintet nélkül 
−, illetőleg kötelezettséget és joghátrányt állapíthat meg, ha 
 
 a) az ügy nem tartozik az eljáró szerv hatáskörébe[,] vagy illetékességi körébe," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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145.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 177. § (1) 
bekezdésében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdése b) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 "177. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: It.) 28. §-
ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha 
 
 a) az ügyfél a kérelmet a hatáskörrel nem rendelkező szervhez nyújtja be, 
 b) a szerv a kérelmet elutasítja[,] vagy annak részben ad helyt," 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/13. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

146.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 183. § (1) 
bekezdésében a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 7. § (2) bekezdése e) 
pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 "183. § (1) A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: 
Tszt.) 7. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „e) az engedélyezési jogkörébe tartozó [távhő szolgáltatók] távhőszolgáltatók 
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján egyezséget hoz létre, ennek hiányában dönt az 
engedélyes és a fogyasztói érdekképviselet közötti, a működési engedélyben és az 
üzletszabályzatban előírt követelmények betartásával kapcsolatos olyan vitás kérdésben, 
amelyben nem jött létre megegyezés, és valamely érdekelt fél panasszal a Hivatalhoz 
fordul.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/14. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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147.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 188. §-ában a 
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 
törvény 35. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
 "188. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvény 35. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (6)–
(8) bekezdés számozása (7)–(9) bekezdésre változik:  
 
 „(6) Felhatalmazást kap a [Kormány] kormány, hogy az egységes közigazgatási 
ügykezelési szabályokat  rendeletben megállapítsa.”" 
 

T/10527/77/5., /77/6., /77/8., 77/10. és 77/11. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 100., 113., 119., 139. és 

143. pontjában ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/77/15. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

148.  Hajdu László és dr. Mester László, valamint Csabai Lászlóné képviselők a 
törvényjavaslat 189. § (1) bekezdése 5. pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat 
elfogadása esetén a pontok jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /189. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "[5. a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. 
törvény 22.§-a és 23.§-a (1) bekezdésének második mondatából „az 1972. évi V. törvény 
13.§-ának (2) bekezdésében pedig a törvényességi kérelem” szövegrész,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/108. számú és a T/10527/115. 
számú módosító javaslatok indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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149.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 189. § (1) 
bekezdése 16. pontjának az elhagyását javasolják (a javaslat elfogadása esetén a pontok 
jelölése értelemszerűen változik): 
 
 /189. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "[16. a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. 
törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi L. törvény 
70. §-ának (4) bekezdése,]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10527/108. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

150.  Hajdu László és dr. Mester László képviselők a törvényjavaslat 189. § (1) 
bekezdése 26. pontjának a következő módosítását javasolják: 
 
 /189. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "26. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. § (4) bekezdése és 31. 
§-a," 
 

Megjegyzés: a módosító javaslatban a fenti pont 24. pontként van jelölve, figyelemmel arra, hogy képviselő 
urak az 5-ös és 16-os pontot elhagyni javasolták. 

 
Indokolás: Lásd a T/10527/108. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- a Gazdasági biz. támogatja
- az Informatikai biz. támogatja
- az Önkormányzati biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 
 
 Budapest, 2004. november 03. 
 
 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai ügyek 
bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

 
 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság 

elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati 
 bizottság elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k., 
a Rendészeti  

 bizottság elnöke 
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