
A Házszabály 102 . § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló T/10527 . számú törvényjavaslathoz - a T/10527/19 . számon
benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 33 . § (1), (6), (9) bekezdésének alábbi módosítását javaslom :

Ügyintézési határidő

33. § (1) Az érdemi határozatot az (5) bekezdésben meghatározott időponttól számított
harminc napon belül kell meghozni . Ennél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat
pedig törvény [vagy kormányrendelet] állapíthat meg.

(2) Kiskorú ügyfél esetében az érdemi határozatot soron kívül, de legkésőbb az (5)
bekezdésben meghatározott időponttól számított tizenöt napon belül kell meghozni .

(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít be :

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, illetve az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
b) a nemzetközi jogsegélyeljárás időtartama, ideértve a magyar külképviseleti hatóságtól
kért jogsegély időtartamát is,

a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakhatóság eljárásának időtartama,
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
elektronikus ügyintézés esetén a 163 . § szerinti üzemzavar időtartama,
a kérelem, a határozat és egyéb irat hiteles fordításához szükséges idő .
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(4) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben
meghatározott határidőn belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi
ülésen, legkésőbb azonban hatvan napon belül határoz .

(5) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatósághoz történő megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő
megindításának napján kezdődik . Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is,
amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar
hatóságnál lehet benyújtani .

(6) A felügyeleti szerv eljárása esetén az ügyintézési határidő az első iratoknak a felügyeleti
szervhez érkezésekor kezdődik . A hatóság a felügyeleti szervnek erre irányuló felhívásától
számított öt napon belül köteles az iratokat felterjeszteni .

(7) Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény nem zárja ki - az ügyintézési határidőt
indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc - kiskorú ügyében legfeljebb tizenöt -
nappal meghosszabbíthatja . Erről értesíteni kell az ügyfelet és mindazokat, akiket az eljárás
megindításáról értesítettek .

(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha jogszabály másként nem
rendelkezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság vezetője e határidőt egy
alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot
értesíti .

(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb határidőt bármely
jogszabály, hosszabbat pedig törvény [vagy kormányrendelet] állapíthat meg .

Indokolás

Az eljárási törvényben megállapított általános ügyintézési határidőt csak törvény szabhatja
meg hosszabb, az ügyfélre kedvezőtlenebb időtartamban .

A felügyeleti szerv eljárásának kezdetét az ügyfelek érdekében indokolt pontosabban
megfogalmazni . A tervezet megfogalmazása érthető úgy is, hogy a felügyeleti szerv
ügyintézési határideje csak az összes irat hozzá érkezésétől veszi kezdetét . A pontosítás
felügyeleti szervet érdekelté teszi az esetleg hiányzó iratok mihamarabb történő
beszerzésében .

Az eljárási törvényben az ügyintézési határidő meghosszabbítására, illetve a szakhatóság
eljárására vonatkozó ügyintézési határidőt csak törvény szabhatja meg hosszabb, az ügyfélre
kedvezőtlenebb időtartamban .

Budapest, 2004 . november 9 .

Dr. Kovács Zoltán
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

