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Alkotmány- és igazságügyi bizottság

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló T/10527 . számú törvényjavaslathoz a
bizottság a következő

módosító javaslatot
terjeszti elő :

A törvényjavaslat 8. §-a (2) bekezdésének az alábbi módosítását és a következő új (3)
bekezdéssel történő kiegészítését javasolja :

„(2) A 12 . ~ (3) bekezdésének a) pontfában meghatározott [közigazgatási] hatóságok az
ügyfelek hatékonyabb tájékoztatása, ügyintézésük elősegítése érdekében elektronikus
tájékoztató szolgáltatásokat működtet[het]nek . A központi közigazgatás elektronikus
ügyintézése és szolgáltatásai a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül
érhetők el, amelyhez az önkormányzatok és más szervezetek csatlakozhatnak .

(3) A 12. ~ (3) bekezdésénekb)-d) pontfaiban meghatározott hatóságok a (2) bekezdés
szerinti elektronikus tájékoztató szolgáltatásokat nyújthatnak, illetve a szolgáltatás nyújtására
törvény kötelezheti őket."
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Bizottsági módosító javaslat

1ndoko1ás

A törvényjavaslat hangsúlyozott célja az ügyfélközpontú közigazgatás megteremtése. A cél
elérésének fontos feltétele a társadalmi kontroll folyamatos érvényesülése, az
esélyegyenlőség biztosítása. Az állampolgári alapjogok érvényesüléséhez a szükséges
információk tényleges elérhetősége elengedhetetlen kellék, s nem tekinthető érdemi
megoldásnak, ha az információkat az állampolgár csak a hosszas utánjárással tudja úgy-
ahogy megszerezni . Ebből a szempontból nem szerencsés a törvényjavaslat jelenlegi
szövegtervezete, amelyben az állampolgárok széles körben elérhető módon történő
informálása csupán lehetőségként, s nem kötelező elemként jelenik meg . A módosító



javaslat a kormány irányítása illetve felügyelete alá tartozó szervek esetében az akár
otthonról, akár közösségi elérési pontról széles körben elérhető elektronikus tájékoztatást
kötelezővé teszi, s rendezi az önkormányzati kör által nyújtott ilyen jellegű tájékoztatási
szolgáltatás feltételrendszerét is . Ez utóbbi kör esetében a kötelezés részletes szabályait
külön törvénynek kell meghatároznia (az információ-szabadság témakörben kidolgozásra
kerülő szabályozás várhatóan erre a feladatkörre is kitér) . A fenti cél érdekében a
törvényjavaslat 8 . és a 164 . §-ának a módosítása vált szükségessé .

Budapest, 2004. december 9 .

Dr. Vastagh Pá1
elnök
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