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	Bizottsági ajánlásáltalános vitához

Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/6688 . számon előterjesztett, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatá s
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló

törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2008 .
november 18-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének a benyújtott
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását.

Az Előterjesztő képviselője az Alkotmányügyi bizottságban lefolytatott vita
alapján különösen az elektronikus eljárásra és az ügyfélkapun keresztül történ ő
azonosításra vonatkozóan tervezett rendelkezésekre hívta fel a bizottsági tagok
figyelmét . Kihangsúlyozta, hogy a KET mintegy 150 helyen enged eltérést a törvén y
rendelkezéseitől, így nehezen védhető meg, hogy a KET általános kódex jellegű
szabályozás .

Az MDF frakció képvisel ője részéről elhangzott, hogy a törvényjavaslatot
személy szerint általános vitára alkalmasnak tartja, de a végszavazásnál nemmel fo g
szavazni abban az esetben, ha az El őterjesztő nem módosítja a törvényjavaslatban
szereplő határidőket, illetve időpontokat. Elmondta, hogy a frakciója végleges



álláspontját még nem alakította ki . Kérdésként tette fel, hogy milyen forrásból kívánj a
finanszírozni a Kormány.

A KDNP frakciót képvisel ő bizottsági alelnök elmondta, hogy a KDNP frakci ó
szintén nem alakította ki az álláspontját a törvényjavaslatról, ezért tartózkodássa l
szavazott .

A kormánypárti képvisel ők részéről hozzászólás nem történt .
A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (10 i, 0

n,8 t) .
A bizottság nem kíván el őadót állítani az általános vitában .

Budapest, 2008 . november 18 .
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