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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat -

Lezsák Sándor úr,
az Országgyű lés Elnökének feladatait ellátó Alelnök részére

Helyben

Tisztelt Alelnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése, valamint 102 . (1) bekezdése alapján „a járások
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról » szóló T/6590.
számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 9 . § a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952 . évi IV. törvény]
„a) 67.* (1) bekezdésében a ,jegyző” szövegrész helyébe a ,járási (fővárosi kerületi) hivatal

szöveg”

2. A törvényjavaslat 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11 . törvényerejű rendelet

(továbbiakban : Bv.tvr.) 70.* (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :
„(4) A járművezetéstő l eltiltás esetén az ezzel összefüggő feladatok ellátásáról a fővárosi és

megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (továbbiakban :
járási hivatal) a bíróság értesítése alapján gondoskodik .”

3. A törvényjavaslat 14 . § a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Az illetékekről szóló 1990 . évi XCIIL törvény]
„a) 73.§ (2) bekezdés bevezető részében az „okmányirodánál” szövegrész helyébe a »fővárosi

és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi	 kerületi) hivatala

(továbbiakban: járási hivatal)” a 76 .* (1) bekezdésében az „okmányirodánál ” szövegrész

helyébe a „járási hivatalnál” szöveg,”

4. A törvényjavaslat 17 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991 . évi XXXIV . törvény 26/A. §-ában a „települési

önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe a „fóvárosi és megyei kormányhivatal járás i

[(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép .”
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5. A törvényjavaslat 19 . (1) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul :

„a) 6.* (1) bekezdésében a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője” szövegrész

helyébe a „települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője, fővárosi és megyei

kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (továbbiakban: járási

hivatal)” szöveg”

6. A törvényjavaslat 19 . § (4) bekezdésével módosítani javasolt Nytv . 7.* (1) a) pontja az

alábbiak szerint módosul :

[ 7.§ (1) Ajárási hivatal]
„a) gondoskodik a járás (fóvárosi kerület) területén lakcímmel rendelkező polgár adatainak,
adatváltozásainak, illetve adatjavításainak, valamint a polgár adataiban a járás (fóvárosi
kerület) közigazgatási területén bekövetkezett változásoknak a nyilvántartáson történő
átvezetéséről ;”

7. A törvényjavaslat 20 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[Aföldrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993 . évi IL törvény]
„a) 3.* (1) bekezdésében a „települési önkormányzat (továbbiakban : önkormányzat)
jegyzője” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(főváros i
körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatala (továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, ”

8 . A törvényjavaslat 22 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A statisztikáról szóló 1993 . évi XLVI. törvény 8/A.§ (4) bekezdésében a „körzetközpont i

jegyzővel” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi
körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalával (továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, a 8/A .§ (5)
bekezdésében a „körzetközponti jegyz őhöz” szövegrész helyébe a „járási hivatalhoz” szöveg
lép . ”

9. A törvényjavaslat 24. d) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A magyar állampolgárságról szóló 1993 . évi LV. törvény]
„d) 19.* (3) bekezdés d) pontjában a „jegyző től” szövegrész helyébe a „jegyzőtől, fóvárosi é s
megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fóvárosi	 kerületi) hivatalától

(továbbiakban : járási hivatal),” szöveg,”

10. A törvényjavaslat 26 . b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A rendőrségről szóló 1994. évi=V. törvény]
„b) 8.* (8) bekezdésének nyitó szövegében a „fóvárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét, a fővárosi és megye i
kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatala vezetőjét” szöveg”

11. A törvényjavaslat 27 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A hadigondozásról szóló 1994 . évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 26.* (2)
bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép :



„A hadigondozotti ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozot t

lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)]
(fővárosi kerületi) hivatala (továbbiakban: járási hivatal) . A járási hivatal vezetője

határozatban dönt.”

12. A törvényjavaslat 28 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény]
„a) 47.* (2) bekezdésében „az okmányirodát” szövegrész helyébe a „a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatala (továbbiakban : járási
hivatal)” szöveg”

13. A törvényjavaslat 30. a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény]
„a) 6.* (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző )”
szövegrész helyébe a „városi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi

kerületi) hivatalánál (továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, ”

14. A törvényjavaslat 31 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A vízgazdálkodásról szóló 1995 . évi LVII. törvény 8 .§ (3) bekezdésében a „települési
önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe „fővárosi és megyei kormányhivatal járási

[(fővárosi körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatala” szöveg lép .”

15. A törvényjavaslat 33 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A személyazonosító jel helyébe lép ő azonosítási módokról és az azonosító kódo k
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20.* (2) bekezdés f) pontjában az „a z
okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben
meghatározott – körzetközponti feladatokat ellátó – települési (f ővárosi kerületi)
önkormányzat jegyzője” szövegrész helyébe „a fóvárosi és megyei kormányhivatal járás i
[(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép .”

16. A törvényjavaslat 36. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 5 .§ k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
[E törvény alkalmazásában]
k) gyámhatóság: a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerve, a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi	 kerületi) hivatalának
szakigazgatási szerve, valamint a települési önkormányzat jegyz ője .”

17. A törvényjavaslat 37. §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér ől és védelméről
szóló 1997 . évi XLVII. törvény 23 .* (1) bekezdés c) pontjában az „az illetékes jegyz ő”
szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)]
(fővárosi kerületi) hivatala” szövegrész lép .”
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18. A törvényjavaslat 39 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI . törvény 96.* (3) bekezdés e)
pontjában az „az okmányirodák kijelölésér ől és illetékességi területéről szóló
kormányrendeletben meghatározott — körzetközponti feladatokat ellátó — települési (főváros i

kerületi) önkormányzatok jegyzői” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalai” szöveg lép . ”

19. A törvényjavaslat 43 . (2) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(2) Az Inytv.]
„b) 70.* (2) bekezdés c) pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe a ,járási (fővárosi kerületi)
hivatal” . szöveg"

20. A törvényjavaslat 45 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.
törvény]
„a) 108.§-ában a „szervekkel, valamint” szövegrész helyébe a „szervekkel, fővárosi és
megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi	 kerületi) hivatalával
(továbbiakban: járási hivatal), valamint", ”

21. A törvényjavaslat 48 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az
ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999 . évi LXXV törvény]
„a) 5 .§ (1) bekezdésében a „települési önkormányzat jegyzője (továbbiakban: jegyző )”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi

kerületi) hivatala (továbbiakban : járási hivatal), ”

22. A törvényjavaslat 50. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A gazdasági kamarákról szóló 1999 . évi CXXI. törvény (a továbbiakban : Gkt .) 10.* (1 )
bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

[A gazdasági kamarák az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének
megteremtése, megőrzése, illetve fokozása érdekében]
h) a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006 . évi V. törvény
(a továbbiakban : Ctv.) alapján törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhetnek, illetve a
fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (városi kerületi) hivatalánál
(továbbiakban: járási hivatal) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését
kezdeményezhetik és a járási hivatal az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésér ő l az
egyéni vállalkozó székhelye szerinti jegyzőt értesíti, ”

23. A törvényjavaslat 53 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII . törvény 7 .* (1 )
bekezdésében „a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyz őjét”
szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi
kerületi) hivatalát” szövegrész lép .”
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24. A törvényjavaslat 54 . a) pontja az alábbiak szerint módosul:

[A kulturális örökség védelméről szóló 2001 . évi LXIY. törvény)
„a) 24.* (2) bekezdés b) pontjában a „jegyző” szövegrész helyébe a „a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatala (továbbiakban : járási
hivatal) szöveg”

25. A törvényjavaslat 55. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003 . évi LVIII .
törvény 5.* (3) bekezdésében „az önkormányzat jegyzőjének” szövegrész helyébe „a fővárosi
és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalának” szöveg

lép.”

26. A törvényjavaslat 56 . § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul :

[(I) Az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII. törvény (a továbbiakban : Art.)J
„b) 17.* (5) bekezdésében az „okmányirodánál” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (továbbiakban : járási
hivatal)” szöveg,”

27. A törvényjavaslat 57 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CXX. törvény 10.§ (3) bekezdésében az
„okmányirodánál” szövegrész helyébe a „fóvárosi és megyei kormányhivatal járási [(főváros i
körzeti)] (fóvárosi kerületi) hivatalánál” szöveg lép .”

28. A törvényjavaslat 61 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A Ket . 107.* (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(I) Önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik, ha első fokú döntést nem a képviselő-testület hozta .

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a fővárosi és megyei
kormányhivatal jogosult a fellebbezés elbírálására, ha els ő fokon államigazgatási hatósági
ügyben a járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatal, a polgármester vagy a jegyző
járt el .”

29. A törvényjavaslat 66. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007 . évi I. törvény 81 .* (1) bekezdésében az „okmányiroda”
szövegrész helyébe „a fóvárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi
kerületi) hivatala” szöveg lép . ”

30. A törvényjavaslat 67. §-a az alábbiak szerint módosul :
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„A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II .

törvény 106.* (1) bekezdés o) pontjában az „okmányiroda” szövegrész helyébe a „fóvárosi és

megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala” szöveg lép . ”

31. A törvényjavaslat 68 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 32.* (3)
bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„(3) A menekültügyi hatóság, valamint a fóvárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi
körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (továbbiakban: járási hivatal) az (1) és (2) bekezdé s
hatálya alá , tartozó ügyekben határozattal dönt . A határozattal szemben bírósági

felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a menekültügyi hatóság, valamint a járási hivatal

döntését megváltoztathatja .”

32. A törvényjavaslat 69 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A villamos energiáról szóló 2007 . évi LXXXVI. törvény 33/A.§ (1) bekezdésében „az

illetékes jegyzőhöz” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
[(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalához (továbbiakban : járási hivatal)” szöveg,
33/A.§ (2) bekezdésében a „jegyző” szövegrész helyébe a ,járási hivatal ” szöveg lép . ”

33. A törvényjavaslat 71 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 16 .* (3) bekezdésében az „az illetékes

jegyzőhöz” szövegrész helyébe „a fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi
körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalához (továbbiakban : járási hivatal)” szöveg, 16 .* (4)
bekezdésében a ,jegyző” szövegrész helyébe a ,járási hivatal" szöveg lép ."

34. A törvényjavaslat 72 . §-a az alábbiak szerint módosul:

„A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 1 .§ d) pontjában a
„külön jogszabályban meghatározott, közlekedési igazgatási hatóságnak (a továbbiakban :

jegyző)” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti) ]
(fővárosi kerületi) hivatalának (továbbiakban: járási hivatal)” szöveg, a 328.§ (2) bekezdés
b) pontjában és (4) bekezdésében, valamint a 45 .* (2) bekezdésében, 48 .* (1) bekezdésében a
„jegyző” szövegrész helyébe a ,járási hivatal" szöveg lép ."

35. A törvényjavaslat 74 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A.§ (2)
bekezdésében a „körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) jegyzője”
szövegrész helyébe a „fóvárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi
kerületi) hivatala” szöveg lép .”

36. A törvényjavaslat 76 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres er ők,
valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok é s
állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekr ől
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szóló 2011 . évi XXXIV . törvény 7.§ (3) bekezdés k) pontja helyébe a következ ő rendelkezés
lép:

[A Magyar Honvédség központi adatfeldolgozó szerve – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – adato t
szolgáltat)

„k) a 4.* (2) bekezdés a), c), e) és g) pontjában és a 4 .§ (5) bekezdés a), d), e) és fi pontjában
foglalt adatokról az érintett személy jogait vagy jogos érdekét érintő hatósági eljárások
lefolytatása céljából az érintett személy elhelyezési helye szerinti helyi önkormányza t
jegyzője és az elhelyezési helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási
[(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala

[részére.]

37. A törvényjavaslat 78 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefügg ő törvénymódosításokró l
szóló 2011. évi CXXVI . törvény (a továbbiakban: Khtv.) 3 .§-a helyébe a következő
rendelkezés lép :

„3 .§ (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetet t
szervezeti egységekből (a továbbiakban: törzshivatal) ágazati szakigazgatási szervekb ől (a
továbbiakban: szakigazgatási szerv) és járási, a fővárosban fővárosi [körzeti] kerületi
hivatalokból (a továbbiakban együtt : járási hivatal) áll .

(2) A szakigazgatási szervek törvény vagy kormányrendelet alapján önálló feladat- és
hatáskörrel rendelkező szervezeti egységekkel rendelkezhetnek .

(3) A törzshivatal, a szakigazgatási szervek és a járási hivatalok egy költségvetési szerve t
képeznek . ”

38 . A törvényjavaslat 78 . § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(7) A Khtv. a következő 9/A. címmel és az azt követő 20/A.-20B.§-okkal egészül ki :

„9/A. A járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatal

[20/A.§ (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalo k
működnek. A járási hivatal székhelye megyei kormányhivatal kirendeltsége esetén a
járásszékhely városban, a fővárosi kormányhivatal kirendeltsége esetén Budapesten
van.
(2) A járási hivatal a járási (fővárosi körzeti) hivatalvezet ő (a továbbiakban :
hivatalvezető) által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból, valamint járás i
szakigazgatási szervekből áll . ]

20/A.~ (1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek. A járás i
hivatal székhelyeajárás székhelyeként kijelölt városban van.
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(2) A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok működnek. A kerületi
hivatal illetékességi területe megegyezik a fővárosi kerület közigazgatási területével.A
kerületi hivatalra egyebekben ajárási hivatalra vonatkozójo2szabályokat kell alkalmazni .

(3) A járási hivatal, a járási hivatalvezető (a továbbiakban : hivatalvezető) által közvetlenül
vezetett járási törzshivatalból, és járási szakigazgatási szervekb ől áll .

208.§ A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltató i
jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illetve
felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a
kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt
napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek,
illetve nem kerülhet felmentésre ."

39. A törvényjavaslat 78 . § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(8) A Khtv . a következő 21/A.§-al egészül ki :

„21/A.§ Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a járási [(fővárosi körzeti)] hivatalok – kivéve a fővárosi kerületi hivatalok – székhelyeit ,
[és a járási (fővárosi körzeti) hivatalok] illetékességi területét, ]feladat- és hatásköreit ]
b) a járási (fővárosi kerületi) hivatalok feladat- és hatásköreit, a kormányablakok illetékességi
területét és működése szabályait, a kormányablakok működésének személyi és tárgyi
feltételei t

rendeletben határozza meg .”

40. A törvényjavaslat 81 . § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(5) A Hvt . 27.* (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A járásokban és a fővárosi [körzetekben] kerületekben helyi védelmi bizottság működik .
A helyi védelmi bizottságok illetékességi területe a járásokhoz, illetve a fővárosi
[körzetekhez] kerületekhez igazodik.”

41 . A törvényjavaslat 81 . § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(6) A Hvt . 27.* (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A helyi védelmi bizottság testületi szerv . A helyi védelmi bizottság elnöke a fővárosi és
megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatal (továbbiakban :
járási hivatal) vezetője, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezet ője által kijelölt személy, a
honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényel t
tényleges állományú katona . Tagjai az elnökön és az elnökhelyettesen kívül :
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv kivételével a rendvédelmi szerveknek a helyi védelm i
bizottság illetékességi területe szerinti vezetője ,
b) a központi államigazgatási szervek területi szervének vezetője
c) a fóvárosi és megyei kormányhivatal képvisel ője
d) különleges jogrend bevezetése esetén a katonai igazgatási szerv képviselője . ”
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42. A törvényjavaslat 83 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) Az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai
igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi
szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelm i
ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011 . évi CLXXVII .
törvény (a továbbiakban : Haktv .) 13 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„13 .* A fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi)
hivatalának (továbbiakban: járási hivatal) vezetője közreműködik
a) a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének megkeresésére a z
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciáli s
hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában ,
b) a hadkötelezettség fennállása idején a sorozó központ megkeresésére az illetékesség i
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek személyazonosító, lakcím- é s
anyakönyvi adatainak pontosításában . ”

43. A törvényjavaslat 84 . § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(1) A Kttv. 134.* (4) bekezdésében a „helyi és körzeti (nem megyei)” szövegrész helyéb e
,járási [(fővárosi körzeti)] (fóvárosi kerületi)” szöveg lép .”

44. A törvényjavaslat 84 . § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(3) A Kttv . 138 .§-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„138.§ Integrált ügyfélszolgálati pótlékra jogosult az a kormánytisztvisel ő, aki a fővárosi és
megyei kormányhivatalban, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi
körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatalán belül működő integrált ügyfélszolgálati feladatok
ellátásával összefüggő munkakört tölt be. A pótlék mértéke az alapilletmény 20%-a .”

45. A törvényjavaslat 85 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 . évi CCIX. törvény 55 .§ (4) bekezdésében a
"települési önkormányzat jegyzője" szövegrész helyébe a „városi és megyei kormányhivatal
járási [(fővárosi körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal)” szöveg,
az 55.* (6) bekezdésében, és 60.* (2) bekezdésében a ,jegyző” szövegrész helyébe a „járás i
hivatal” szöveg, a 60.* (1) bekezdésében a „jegyzőtől” szövegrész helyébe a „járás i
hivataltól” szöveg lép .”

46. A törvényjavaslat 86 .* a) pontja az alábbiak szerint módosul :

[A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerr ől szóló
2012 . évi H. törvény]

„a) 38.§ (1) bekezdésében a „fóvárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban :
kormányhivatal)” szövegrész helyébe a „fóvárosi és megyei kormányhivatal járási [(fővárosi
körzeti)] (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban : járási hivatal) ” szöveg, ”
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Indokolá s

A módosító indítványunkat az ügyfélbarát közigazgatás kereteinek megteremtése é s
megőrzése, a méretgazdaságosság és költséghatékonyság elvei, valamint a főváros igazgatás -
szervezési hagyományai alapján nyújtjuk be . Budapest mind lakosságszáma, mind az
országban betöltött funkciója miatt bizonyos mértékig más államigazgatási szervezete t

igényel, mint az ország többi része . Kiegészíti ezeket az indokokat az a tény is, hogy a
kerületek, városrészek közösségi identitását erősíteni szükséges .

A járási rendszerrel kapcsolatban az 1299/2011 . (IX. 1 .) számú Kormányhatározat kimondja,
hogy a járások területének kialakításánál törekedni kell más állami, államigazgatási terület i
egységekkel, illetékességi területekkel való összhangra. Az indítvány a járási rendszer

fővárosi területi egységének a kerületet tekinti, mely megegyezik a kerületi önkormányzatok
területi beosztásával, és nem utolsó sorban az első fokú államigazgatási ügyek jelentős része
hagyományosan kerületi szinten voltak és vannak jelen Budapest igazgatásában . A polgárok
számára is sokkal könnyebben követhet ő az államigazgatás működése, ha a járási feladatok
területi kialakítása a kerületekhez igazodik (és ezzel ellentétesen megfogalmazva : ha az

államigazgatási ügyek intézése nem kerületi szinten történne, az zavart és elutasítást váltan a
ki az ügyfelekből) .

Az államigazgatás legalsó szintjének ma és hosszú távon is a fővárosban a kerület tekinthető a

legalkalmasabbnak. A kerületek átlagos lakosságszáma — ha a járási rendszer kialakításában,
országos átlagban a 60 000 főt tekintjük — nem indokolja, hogy a kerületeknél akár kisebb ,
akár nagyobb területi egységekben szervezze meg az állam a járásokhoz telepíteni tervezet t
államigazgatási hatásköröket. A nagyobb területre szervezendő körzeti hivatalok
infrastruktúrája jelenleg nem létezik, azt ki kellene alakítani, ami jelentős beruházásokat és
további forrásokat igényelne, miközben a most működő hivatalok tárgyi feltételei j ó
színvonalú működést biztosítanak . A körzeti hivatalok megszervezése indokolatlan

kiadásokhoz vezetne, és mellette vagyonvesztéssel is járna, hiszen a meglév ő eszközök egy
része vagy használaton kívül kerülne, vagy áttelepítésük, költöztetésük csak jelent ős
költségek mellett történhetne meg . A kevesebb hivatal — a kerületek számánál kevesebb
körzet — nem feltétlenül jelent hosszú távon megtakarítást, mivel az igazgatási feladatok
ellátását az eddig fenntartó kerületi önkormányzatok igyekeztek optimalizálni, másrészt a
járási rendszerrel együtt nem következik be az államigazgatási feladatok sz űkítése, azaz a

jövőben is ugyanannyi ügyben kell eljárni a hatóságoknak, mint napjainkban, ami a kellő
számú személyzetet és a hozzárendelt – jelenleg is m űködő – eszközkapacitásokat igényli . (A
törvényjavaslat is ezzel számol, hiszen a polgármesteri hivatalok állományából a járásokhoz

kerülő államigazgatási ügyeket intéző közszolgálati tisztviselők változatlan létszámmal való
átvételét mondja ki.) A járási körzeti rendszer a fővárosban költségesebb és kevésbé hatékon y
lenne, mint a kerületekre épülő területi és hivatali berendezkedés. Csak tovább erősíti ezt a
megállapítást az is, hogy jelenleg a kerületekben az államigazgatási hatáskörök technológiai

kiszolgálásában is jelentős különbségek vannak, a kevesebb számú szervezetbe val ó
összevonás viszont kikényszeríti a technológiai (iratkezelési, informatikai stb .) egységesítést ,
ami az átmenet hatékonyságot rontó hatása mellett, igen jelentős kiadásokat generál .

A kerületeknél nagyobb egységek szervezése, és azoknak megfelelő – székhelyen történő –
ügyintézés, ügyfélforgalom-bonyolítás (a nem létez ő ingatlan-háttér mellett), az ügyfelek
közlekedési-utazási többlete, és ebbő l is eredő – az ügyintézésre fordítandó – id ő növekedése
rontaná a polgárok államigazgatásra vonatkozó minőség-ítéletét . Az államigazgatás
átszervezésének e negatív hatásait mindenképpen kerülni kell .
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Módosító indítványunk 1 .-37. és 40.- 46. pontjai a fővárosi körzeti hivatal elnevezést cserélik
fel fóvárosi kerületi hivatalra, összhangban a javasolt területi beosztással .

A 38.-39. pontokban szereplő javaslatok a területi lehatároláson túlmutatva, a kerületi
hivatalok székhelyét és illetékességi területét is meghatározzák, mivel a jelenleg jól működő
infrastruktúra és a területi lehatárolás egyébként is determinálják e kérdéseket . A további
részletszabályok kialakítására a kormányrendelet szintű szabályozás már alkalmasabb, mint a
törvény .

Budapest 2012 . április 23.

Navracsics Tibor
Fide— Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szabó Erika
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Láng Zsolt
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. N~ágyGábor Tamás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Ughy Attila
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Wintermantel Zsolt
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Pokorni Zoltá n
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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csis Mát
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség

Dr. Bácska J*nos
Fidesz — Magyar Pofári Szövetség
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