
OrazаggуúIёs I-I1v3k;m

Егквгеw 2с14

	

о
ALKOTMÁNYÜGYI, IGAZSÁGÜGYI É S

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,

az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény és azzal összefügg ő
egyéb törvények módosításáról szóló T /13254 . számú törvényjavaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat 2. §-a а következők szerint módosul :

2 . § Az Ogyty . 6. § (1)	 és (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Az Országgyűlés az alakuló ülésén — az Országgyű lésben képviselettel rendelkező
pártok országgyűlési képviselőcsoportjai (a továbbiakban: képviselőcsoport) vezető inek
indítványára, а legidősebb képviselő (a továbbiakban : korelnök) javaslata alapján — а
házelnököt titkos szavazással, az alelnököket és а jegyzőket nyílt szavazással megválasztja. А
törvényalkotásért felelős alelnök megválasztásának tényével és id őpontjában а
törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé válik .

2 Ha а képviselőcsoportok közös indítván nem ter'esztenek elő vaj а közös
indítvány alapján tartott szavazás során nincs megа szükséges többség,а legnagyobb
létszámú képviselőcsoport vezető je jogosulta házelnök személyére vonatkozóan indítvány t
tenni. Ebben az esetbenа házelnök megválasztását követ őenа képviselőcsoportok vezetőinek
közös indítványára vagy ilyen indítvány hiányában — az egyes indítványok mérlegelését
követően —а házelnök javaslatára az Országgyűlés megválasztja az alelnököket ésа
jegyzőket . ”
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Indokolás

А hatályos Ogyty . 6. § (2) bekezdése szerint abban az esetben, ha а frakciók nem terjesztenek
elő közös indítványt az alelnökök és а jegyzők személyére, а néhány perccel azelőtt
megválasztott házelnöknek meg kellene hallgatnia а képviselőcsoportok véleményét . Ennek
formája nem szabályozott, így tárgyalási szünet elrendelése feltétlenül szükségessé válna .

2. А törvényjavaslat 2 . § új (2) bekezdésében az Ogyty . 6. § (4) bekezdése а
következők szerint módosul :

(2) Az Ogyty.6. § (4) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(4) Az(1)-(3) bekezdésben meghatározott javaslathoz módosító javaslatot nem lehe t
benyújtani.А tisztségviselőkről az Országgyűlés személyenként, vita nélkül határoz .”

Indokolás

А módosítás egyértelművé teszi, hogy ha több tisztségviselőt választ az Országgyűlés, akkor
is egyenként szavaz а jelöltekről .

3. А törvényjavaslat 4 . §-ában az Ogyty . 11 . § (1) bekezdés n) pontja а következők
szerint módosul :

4. § Az Ogyty. 11 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

(A Házbizottsága házszabályi rendelkezések keretei közt)

n) az Országgyű lés ülésének [napirendtervezetében	 napirendjére vonatkozó javaslatban
javaslatot tesz az interpellációk és kérdések elhangzásának id őpontjára,

Indokolás

А módosító javaslat egységesíti а fogalomhasználatot.

4 . А törvényjavaslat 4 . §-ában az Ogyty. 11 . § (1) bekezdés p) pontja elhagyásra kerül :

4. § Az Ogyty. 11 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

(A Házbizottsága házszabályi rendelkezések keretei közt)

p) [az Országgyű lés ülésének napirendtervezetét az ülést megel őző 72 órával korábban
közzéteszi,]
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Indokolá s

А napirendi javaslat kiküldésének határidejéről külön rendelkezik az Ogytv., mely а napirend

kiküldését а házelnök kötelezettségévé teszi .

5 . А törvényjavaslat 6 . § (3) bekezdés felvezető szövege а következők szerint

módosul, egyidejűleg az Ogyty . 13 . §-a kiegészül а következő (9) bekezdéssel :

(3) Az Ogyty . 13 . § (6) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép és az Ogyty . 13. §-aа
következő (7)[ és (8)]—(9) bekezdéssel egészül ki :

„(6) А Házbizottság döntéseit egyhangúlag hozza . Egyhangú döntés hiányában а 11 . § (1)

bekezdés а) és j) pontjában foglaltakról az Országgyűlés, egyéb kérdésekben а házelnök dönt .

(7) Ha а Házbizottság egyhangú döntése hiányában az Országgyűlés dönt, а vita tárgyát

képező kérdés ismertetését követ ően képviselőcsoportonként egy képviselő , továbbá az

elsőként szólásra jelentkező független képvisel ő legfeljebb háromperces hozzászólása után

határoz .

(8)А Házbizottság а működési rendjét — а házszabályi rendelkezésekre tekintettel — maga

határozza meg .

(9) Haа Házbizottság ülésérőlа (8) bekezdés alapján jegyz őkönyvet kell készíteni, arra az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 .évi CXII .

törvény 27. § (5)-(6)bekezdését kell alkalmazni . ”

Indokolás

А módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy ha а Házbizottság nyilvános ülésér ől

jegyzőkönyvet kell készíteni, azok az információs önrendelkezési jogról é s

információszabadságról szóló törvény szerinti döntés-el őkészítő iratoknak minősülnek.

6 . А törvényjavaslat 11 . § (1) bekezdésében az Ogyty . 18 . § (4) bekezdése а
következők szerint módosul :

11 . § (1) Az Ogyty . 18 . § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(4) Az állandó bizottságokra vonatkozó, illetve а személyi javaslatról az Országgyűlés

vita nélkül határoz . Az állandó bizottságokra vonatkozó javaslatra csak а képviselőcsoport

vezetője tehet módosító javaslatot .	 А módosító javaslatról az Országgyű lés vita nélkül dönt . А
személyi javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani . Az Országgyűlés az (1)—(2)

bekezdés szerinti eljárásban tett javaslat alapján úgy is dönthet, hogy egy állandó bizottságba

több alelnököt választ .”

Indokolás
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Indokolatlana módosító javaslatot az általános szabályok szerint tárgyalni .

7 . А törvényjavaslat 13 . §-ában az Ogyty . 21/A. § (1) és (2) bekezdése а következők
szerint módosul :

13 . § Az Ogyty . а következő 7/A. alcímmel egészül ki :

„7/A. А törvényalkotási bizottság

21/A. § (1) А törvényalkotási bizottság az Országgyűlés jogalkotási tevékenysége során
eljáró, annak javaslattevő , véleményező, törvényben és а határozati házszabályi
rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntő bizottsága, amely az Alaptörvényben ,
törvényben, а határozati házszabályi rendelkezésekben, [továbbá] valamint az Országgyűlés
egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja .

(2) Az Országgyűlés а megalakulását követően köteles létrehozni а törvényalkotási
bizottságot . Az Országgyű lés а törvényalkotási bizottság [elnökének,] alelnökének é s
tagjainak személyéről az állandó bizottságok létrehozásával egyidejűleg határoz. A
törvényalkotási bizottság elnökének személyérő l az Országgyűlés külön határoz . ”

Indokolás

А törvényalkotási bizottság elnöke személyének megválasztásához а törvényjavaslat egyéb
jogkövetkezményeket is fűz, ezért errő l külön kell dönteni .

8 . А törvény] avaslat 14. § új (1) bekezdésében az Ogyty . 22 . § (1) bekezdése а
következők szerint módosul :

14. & (1) Az Ogyty. 22 . §(l) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(1) А nemzetiségeket képviselő bizottsága nemzetiségek érdekeit, jogait érintően az
Országgyű lés	 kezdeményező, javaslattevő ,	 véleményező ésа kormányzati munka
ellenőrzésében közreműködő szerve, amely az Alaptörvényben, törvényben ésа határozati

házszabályi rendelkezésekben, valamint az Országgy űlés egyéb határozataiban meghatározott
hatáskörét gyakorolja .”

Indokolás

Az Alaptörvény rendelkezéseire tekintettel а módosító javaslat világossá teszi – а későbbi
értelmezési problémákat elkerülend ő –, hogy az Alaptörvény országgyű lési bizottságokra

vonatkozó rendelkezése alkalmazandó а törvényalkotási bizottságra és а nemzetiségeket
képviselő bizottságra is .
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9. А törvényjavaslat 14 . § új (1) bekezdésében az Ogyty . 22. § (4) bekezdése а
következők szerint módosul :

(1) Az Ogyty. 22. § (4) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(4)А nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezésére, feladatkörének kiegészítésére,
elnökének, alelnökének személyéreа házelnök –а nemzetiségi listáról mandátumot szerző
ké . viselők és а nemzetisé.i szószólók indítván ait mérle . elve – tesz avaslatot az
Országgyűlésnek.”

Indokolás

Az Ogyty. 22. § (4) bekezdésének utolsó mondata szerint az Országgyű lés а
nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezéséről, elnökének, alelnökének személyéről az
állandó bizottságok létrehozásával egyidej űleg határoz . Ennek megfelel ően – figyelemmel
arra, hogy а bizottsági rendszer létrehozására általában már az alakuló ülésen sor kerül – а
fenti döntést а Háznak már az alakuló ülésen meg kell hoznia .
А (4) bekezdés úgy rendelkezik továbbá, hogy а házelnök а nemzetiségeket képviselő

bizottság tagjai véleményének kikérésével tesz javaslatot az Országgy űlésnek а bizottság
elnevezésére, feladatkörének kiegészítésére, valamint elnökének, alelnökének személyére .
Tekintettel arra, hogy а házelnök megválasztására az alakuló ülésen kerül sor, és ezt követ ően
– még az alakuló ülésen – dönt az Országgyűlés а bizottságok létrehozásáról, álláspontunk
szerint nem áll rendelkezésére elegendő idő ahhoz, hogy а házelnök kikérje а nemzetiségi
listáról mandátumot szerző képviselők és szószólók véleményét, és azok még az alakuló ülé s
alatt, а bizottsági rendszerre vonatkozó határozati javaslat előterjesztéséig kialakítsák
álláspontjukat .

10 . А törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésében az Ogyty . 10/A. alcíme а következők
szerint módosul :

17 . § (1) Az Ogyty . ELSŐ RÉSZE а következő 10/A. alcímmel egészül ki :

„10/A . А bizo ttságok vizsgálati tevékenysége

27/A. § (1) Azországgyűlési bizottság – а vizsgálóbizottság kivételével – saját elhatározás a
alapján folytathat vizsgálatot valamely feladatkörét érint ő olyan ügyben, amelynek
megvizsgálására az Országgyűlés а 24. § (1) bekezdése alapján vizsgálóbizottságot küldhet ki .

(2) Az állandó bizottság vizsgálati tevékenységére – ha törvény eltérően nem rendelkezik–
[egyebekben] а 25 . §-t és a 26. § -t kell [megfelelően] alkalmazni .

(3) Az állandó bizottságon kívüli egyéb országgy ű lési bizottsága vizsgálata során а vizsgálat i
tevékenységével összefügg ő irattal, adattal vagy egyéb információval rendelkez ő személyt,
szervet vagy szervezetet а vizsgálati tevékenységében való közrem űködésre kérhet fel . Az
állandó bizottságon kívüli egyéb országgyűlési bizottság vizsgálati tevékenységére а 10. alcím
[rendelkezései egyebekben] nem alkalmazható[k] . ”

Indokolás
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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi =VI . törvény tervezett 27/А . § (2) bekezdésének а
pontosítását az indokolja, hogy az Országgyülés а nemzetbiztonsági szolgálatokról szól ó
törvényt módosította és speciális szabályokat állapított meg а nemzetbiztonsági bizottság
vizsgálati tevékenységére . А javaslat emellett а megállapítani tervezett normaszöveg
koherenciai, jogtechnikai és nyelvtani pontosítására irányul .

11. А törvényjavaslat 18 . §-ában az Ogyty. III/A. Fejezete а következők szerint
módosul :

18. § Az Ogyty. ELSŐ RÉSZE а következő III/A. Fejezettel egészül ki :

„III/A. Fejezet

[AZ ORSZÁGGYŰLÉS NEVÉNEK, JELKÉPÉNEK HASZNÁLATA] Az Országgyűlés
nevének, jelképének használata

27/D. § (1) Az Országgyűlés, az Országház és а Parlament [nevét] elnevezése, az Országház
[épületének képét] képe vagy az Országház [épülete] képi stilizált mintájának [képét] képe
(a továbbiakban együtt : jelkép) [–] а (2)–(3) bekezdésben meghatározottak 	 szerint
használható [kivétellel – kizárólag állami szerv használhatja] .

(2) Az Országház kép e
a) turisztikai, idegenforgalmi célból,	 továbbá
b) hírszolgáltatási, oktatási, művészeti, kulturális, valamint tudományos tevékenység során
használható .

(3) А jelkép (2) bekezdésben nem szabályozott használatáhozа Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottság előzetes hozzájárulása szükséges .

[Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogosultság nem terjed ki а jelkép
árujelzőként történő használatára.]

27/Е . § [Az állami szerv а jelképet а házelnök engedélyével használhatja .

27/F. § (1) А jelkép használattal kapcsolatos ügyekben – а 27/E. §-ban meghatározott
engedélyezés kivételével – az Országgy ű lés Hivatala jár el. ]

(1)А Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság felhatalmazhatja az Országgy űlés Hivatalát,а
kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelőjét, hogyа jelképhasználattal kapcsolatos ügyekben
képviselje .

(2) Az Országgyű lés Hivatala а tudomására jutást követően tizenöt napon belül felszólítja а
jelkép használatának haladéktalan megszüntetésére azt, aki а jelképet nem а 27/D. [és
27/Е.] §-ban meghatározottak szerint használja (a továbbiakban: jogosulatlan jelképhasználó) .

(3) Az Országgyűlés Hivatala – а (2) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége
esetén – а jogosulatlan jelképhasználóval szemben [a következ ő polgári jogi igényeket
támaszthatja :
a) követelheti а jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását ;
b) követelheti а jogsértés abbahagyását és а jogosulatlan jelképhasználó eltiltását а
további jogsértéstő l ;
c) követelheti а sérelmes helyzet megszüntetését, а jogsértést megelőző állapot
helyreállítását, továbbá а kizárólag vagy els ősorban а jogsértéshez használt eszközök és
anyagok, valamint а jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, kereskedelmi forgalomból
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való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését .]	 aPolgár i
Törvénykönyvnekа személyiségi jogok meg. sértésére irányadó rendelkezései megfelel ő
alkalmazásával követelheti
а)а jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását ,
b) a jogsértés abbahagyását ésа jogosulatlan jelképhasználó eltiltásátа további jogsértéstő l ,

c)а sérelmes helyzet megszüntetését,а jogsértést megelőző állapot helyreállítását ésа
jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő mivoltától való megfosztását ,
d) azt, hogyа jogsértő vagy jogutódjaа jogsértéssel elért vagyoni előnyt engedje át javáraа
jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.

(4)А 27/D . § (1) és (2) bekezdésével összefüggésben keletkezett polgári jogi igények
érvényesítése során az Országgyűlés Hivatala perelhet és perelhető,а perreа Főváros i
Törvényszék kizárólagosan illetékes ."

Indokolás

Az Országgyűlés nevének, jelképének használatára vonatkozó rendelkezések pontosítása .

12 . А törvényjavaslat 20. §-ában az Ogyty. 29. §-a а következők szerint módosul :

20. § (1) Az Ogyty . 29. §-a [(3)–(4) bekezdése] а következő szöveggel lép hatályba :

„29 . § (1)А szószólók jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüketа köz és az adott

nemzetiség érdekében végzik,е tekintetben nem utasíthatók .
(2) А szószóló az Országgyűlés ülésén felszólalhat, haа Házbizottság megítélése szerintа
napirendi ont а nemzetiségek érdekeit 'oait érinti . Rendkívüli ü . ben а szószóló а
napirendi pontok tárgyalását követően –а határozati házszabályi rendelkezésekbe n
meghatározott módon – felszólalhat .А szószóló az Országgyűlés ülésein szavazati joggal

nem rendelkezik.
(3) А szószóló а nemzetiségeket képvisel ő bizottság munkájában szavazati joggal vesz részt ,
az állandó bizottságok,	 illetve [és] а törvényalkotási bizottság ülésein – az állandó bizottság,

illetveа törvényalkotási bizottságelnökének döntése alapján, vagy ha а Házbizottság arról а
(2) bekezdés szerinti döntése kőrében határoz – tanácskozási joggal vehet részt .
(4) А szószóló kérdést intézhet а Kormányhoz és а Kormány tagjához, az alapvet ő jogok
biztosához, az Állami Számvevőszék elnökéhez és а legfőbb ügyészhez а feladatkörükbe
tartozó, а nemzetiségek érdekeit, jogait érintő ügyben . ”
(2) Az Ogyty . [29. §-a а következő (ба ) és (61)) bekezdéssel]	 12. alcímeа következő 29/А.§-

sal kiegészülve lép hatályba :
„29/А.§ (1)А szószólót mentelmi jog illeti megА mentelmi jograа képviselők mentelmi
jogára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni .
(2)А szószóló megbízatása megszűnik
а)az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével ,
b) halálával ,
c) összeférhetetlenség kimondásával)
d)1emondásával ,
e) haа képviselők választásán már nem választható, vag y

ha már nem szere el а központi név 'e . zékben nemzetiségi választó .olárként .
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[(ба)](3) Ha а szószóló megbízatása а [(6)] (2) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt
szűnik meg, ennek tényét az ülést vezető elnök jelenti be az Országgyűlésnek .
[(6b) А (6) bekezdés e) pontja alapján megszűnik annak а szószólónak а megbízatása ,
aki
а) már nem szerepel а névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként ,
b) а 101 . § (1) bekezdés a)–e) pontja alapján már nem választható .
(3) Az Ogyty . 29. § (7) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :
„(7)](4) Annak megállapításáról, hogy а szószóló а képviselők választásán már nem
választható, már nem szerepel а központi névjegyzékben nemzetiségi választópof árként
valamint az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgy ű lés [а 61/A. § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározott szavazati aránnyal] határoz.[”
(4) Az Ogyty. 29. § (9) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :
„](5) А szószóló nem lehet nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja.
[(9)](6) Az 5. § (1) bekezdés e) pont[ja]jának, а 28. § (1), (3а) és (5) bekezdés[e]ének, а
30. §-nak, а 14/A. alcímnek, а 38/C. &-nak,а 38/D .	 а 40. § (3) bekezdés[e]ének, а 42 .§
(8) bekezdésének,а 46. (2) bekezdés[e]ének, а 48 . (3)–(7) bekezdés[e]ének, а 49. § (4)–(8)
bekezdés[e]ének, az 50 . §-nak, az 52 . §-nak, az 53 . § (2)–(5) bekezdés[e]ének, az 57 . § (2)
bekezdés[e]ének, az 58 . § (3) bekezdés[e]ének, az 59. § (7) bekezdés[e]ének, а VIII.
[fеjеzе t]Fejezetnek, а 96. §-nak, а 97. §-nak, а 98. § (1), (2) és (4) bekezdés[e]ének, а 100. §_
nak, а 101 . § (2) bekezdés[e]ének, а 103 . §-nak, а 36. alcímnek, а 37. alcímnek és а 39.
alcímnek	 а képviselőkre vonatkozó rendelkezéseit, továbbá – а nemzetiségek érdekeit, jogai t
érintő ügyben – а 28. § (4) bekezdésé nek rendelkezései]t а szószólóra is alkalmazni kell . ”

Indokolás

А választási eljárásról szóló törvény szerinti központi névjegyzékben nemzetiség i
választópolgári jelleg megszűnése és а választhatóságból való kizárás nem vonható össze ,
ezeket а megbízatás megszüntetési okokat önállóan kell nevesíteni, emiatt а szószólókr a
vonatkozó tervezett szabályok lényegi tartalma módosítása nélkül pontosítani szükséges .
Mindezek mellett а javaslat az írásbeli kérdésfeltevésre vonatkozó eljárási szabályok és а
jelnyelvi szabályok alkalmazhatóságát lehet ővé teszi а szószólók esetében is .

13 . А törvényjavaslat új 21 . § -ábаn az Ogyty. 34. §-a а következők szerint módosul :

21 . Az Ogyty.34. §-a helyébeа következő rendelkezés lép :

„34. § (1) AzOrszággyűlés ülésszakait és üléseitа házelnök hívja össze .А házelnök -а 11 .§
(1) bekezdésа)pontjára is figyelemmel - úgy köteles összehívni az üléseket, hogy az
Országgyűlés rendszeres ülésezése során az ülésszakok alatt az ülések ésszerű időtartamban
kövessék egymást, biztosítva ezáltal az Országgyű lés Alaptörvényben meghatározot t
feladatainak maradéktalan ellátását .

(2) Az Országgyű lés ülésének napirendjére vonatkozó javaslatot legkés őbb az ülést megelőző
72 órával, ha egy naptári héten belülre több ülés összehívása szükséges, legkés őbb az ülés t
megelőző 48 órával korábban közzé kell tenni . ”

Indokolás
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А módosító javaslat 4. pontjával összefi~ggő javaslat .

14.А törvényjavaslat 24 . §-ában az Ogyty . 38/11 § (5) bekezdése а kővetkezők szerint

módosul :

(5) Az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság ülésén а (2) bekezdés szerinti felszólalás

magyar nyelvre történ ő tolmácsolását – а [képviselő ] (3) bekezdés szerinti határidőben tett

jelzése] esetén – az Országgyűlés Hivatala biztosítja .

Indokolás

Indokolta rendelkezés szószólókra való kiterjesztése is .

15.А törvényjavaslat 24 . §-ában az Ogyty. 38/C. § (2) bekezdése а következők szerint

módosul :

„(2) Az Országgyűlés és – а képviselő kérelmére – az országgyűlési bizottság ülésén а
[folyamatos] magyar jelnyelvi tolmácsolást az Országgyűlés Hivatala biztosítja.”

Indokolás

Az üléseket folyamatosan nem közvetítjük és а jelnyelvet igénylő képviselő sincs jelen

folyamatosan, ezért indokolta vonatkozó rendelkezés pontosítása .

16.А törvényjavaslat 27 . §-ában az Ogyty. 41 . §-a а következők szerint módosul :

27 . § Az Ogyty . 41 . §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„41 . § А minisztert а miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkez ő bizottság évente

meghallgatja . [Abban az esetben, ha az egyes miniszterek feladatkörében változá s

következik be, úgy а változásnak megfelelően feladatkörrel rendelkező bizottság köteles
meghallgatni azt az érintett minisztert akit kinevezése el őtt nem hallgatott meg .] ”

Indokolás

А javaslat elhagyja az Országgyű lésről szóló 2012 . évi =VI. törvény 41 . § második

mondatát, mivel az az első mondatra tekintettel felesleges . Az éves miniszteri meghallgatás

minden esetben а miniszter feladatköréhez fog kapcsolódni és nem ahhoz, hogy mel y

bizottság hallgatta meg а kinevezéskor .

17.А törvényjavaslat új 31 . §-ában az Ogyty . 45. §-a következők szerint módosul :

31 . § Az Ogyty . 45 . §-a helyébeа következő rendelkezés lép :
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„45 .	 Az Országgyűlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülést vezető elnök
feladata, ennek érdekében az ülést vezető elnök, illetve - az ülést vezető elnök vagyа
Házbizottság javaslatára - az Országgyűlésа 4б-51 /A. §-ban meghatározott intézkedéseket
alkalmazhatja. ”

18 . А törvényjavaslat új 31 . §-ában az Ogyty . 48 . § (3) bekezdése а következők
szerint módosul :

31 . § Az Ogyty. 48 . (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3)Haа képviselő felszólalása során az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személye z
csoportot - így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget - kirívóan
sértő kifejezést használ, vagy az általa használt sértő kifedezés súlyos rendzavaráshoz vezet ,
az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül iavasolhaiia а képviselő kizárását
az ülésnap hátralévő részéből, illetve az 51 /A. § alkalmazásávalа képviselő esedékes
tiszteleidiа csökkenthető . ”

19. А törvényjavaslat 31 . §-ában az Ogyty. 49. § (3) és (4) bekezdése а következők
szerint módosul :

31 . § (1) Az Ogyty . 49 . (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Akitőlа szót az (1) bekezdés,а 46. § (2) bekezdése vagy a 48 . § (2) bekezdése alapján
megvonták, ugyanazon az ülésnapon, ugyanazon napirendi pont tárgyalása során ne m
szólalhat fel újra . ”

Az Ogyty . 49. § (4) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(4) Ha а képviselő az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsít,
illetve magatartásával а házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, szavazásra vagy а
szemléltetésre vonatkozó szabályait megszegi, az ülést vezető elnök rendreutasítás és
figyelmeztetés nélkül javasolhatja а képviselő kizárását az ülésnap hátralévő részébő l, illetve
az 51/A. § alkalmazásávalа képviselő esedékes[tiszteletdíjának csökkentését] tiszteletdíja
csökkenthető . А javaslatban meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve - а házszabályi
rendelkezések tanácskozási rendre,. [vagy] szavazásra vagyа szemléltetésre vonatkozó
szabályainak megszegése esetén - а megsértett házszabályi rendelkezést is . ”

20 . А törvényjavaslat 32 . §-ában az Ogyty. 50. § (1) bekezdése а következők szerint
módosul :

32. § W Az Ogyty . 50. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

,,(1) Ha а képviselő az Országgyűlés ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen
fizikai erőszakkal fenyegetett, arra hívott fel, vagy más kivezettetését [akadályozza]
akadályozta az ülést vezető elnök javasolhatja а képviselő ülésnapról való kizárását, (jogai
gyakorlásának felfüggesztését és az adott havi tiszteletdíjának csökkentését], illetve az



11

(5)–(8) bekezdés és az 51/A.	 §	 alkalmazásávalа képviselő jogainak gyakorlása
felfüggeszthető , esedékes tiszteletdíja csökkenthető . "

(2) Az Ogyty. 50. § (5) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe helyébe а következő rendelkezés
lép:

„Az Országgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott magatartás ugyanazon ülésszakon
belül való folytatása eseténа képviselő jogainak gyakorlását”

21 . А törvényjavaslat új 33 . §-ában az Ogyty. а következő 51/A. §-sal egészül ki :

33 . § Az Ogyty.а következő 51/A. §-sal egészül ki :

„51/A. § (1)А Házbizottság –egyéb jogkövetkezmény hiányában – bármely tagjána k
kezdeményezéséreа 48. § (3) bekezdésben,а 49. § (4) bekezdésben, az 50 .	 (1 )
bekezdésében meghatározott tevékenyséfi kifejtésétől	 számított	 tizenöt napon belül
elrendelhetiа képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentését.А tiszteletdíj csökkentésre
vonatkozó döntésben meg kell jelölni annak okát, illetve – а házszabályi rendelkezések
tanácskozási rendre, szemléltetésre vagy szavazásra vonatkozó szabályainak megszegés e
esetén –а megsértett házszabályi rendelkezést is .

(2) А Házbizottság – egyéb jogkövetkezmény hiányában – bármely tagjának
kezdeményezésére az 50 . § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység kifejtésétő l
számított tizenöt napon belül javasolhatja а képviselő;ogai gyakorlásának felfiiesztését. А
képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztésére vonatkozó javaslatban meg kell jelölni anna k
okát,	 illetve	 а házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, szemléltetésre vag y
szavazásra vonatkozó szabályainak megszegése 	 esetén –а megsértett házszabályi
rendelkezést is .

(3) А házelnök az (1) vagyа (2) bekezdés alapján hozott indokolt döntésr ől vagy
javaslatról haladéktalanul tájékoztatja а képviselő t .

(4) Haа képviselő а rá vonatkozó, az (1) bekezdés alapján hozott döntéssel nem ért egyet z
а (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követ ő öt munkanapon belül kérhetiа Mentelmi z
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságtól az (1) bekezdés alapján
hozott döntés hatályon kívül helyezését . Haа képviselő az (1) bekezdés alapján hozott döntés
hatályon kívül helyezését határidőben nem kérte,а képviselő esedékes tiszteletdíja az (1 )
bekezdés alapján hozott döntésben megállapított mértékben csökken .

(5) Haа képviselő а rá vonatkozó,а (2) bekezdésen alapuló javaslattal nem ért egyet, а (3 )
bekezdés	 szerinti	 tájékoztatást	 követő öt munkanapon belül kérhetiа Mentelmi z
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságtól а (2) bekezdésen alapul ó
javaslat hatályon kívül helyezését . Haа képviselő а (2) bekezdésen alapuló javaslat hatályo n
kívül helyezését határidőben nem kérte,а képviselő 1oоai gyakorlásának felfüggesztésérőlа
(14) bekezdés alkalmazásával az Országgyűlés dönt .

(6)А Mentelmi, összeférhetetlenséi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsága képviselő
(4) vagy (5) bekezdés szerinti kérelmérő l annak beérkezését követ ő tizenöt napon belül dönt .
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Haа képviselő а kérelmében indítványozza,а Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi é s
mandátumvizsgáló bizottsága képvisel őt meghalhatja .

(7) Haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság а
képviselő (4) bekezdés szerinti kérelmének helyt ad, akkora képvisel ő esedékes tiszteletdíj a
nem csökken és az (1) bekezdés alapján indult eljárás megsz űnik. Haа Mentelmi z
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsága képvisel ő (5) bekezdé s
szerintikérelmének helyt ad, akkora kivisel ő а jogait korlátozás nélkül gyakorolhatja ésа
(2) bekezdés alapján indult eljárás megszűnik.

(8) Haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság а
képviselő (4) bekezdés szerinti kérelmének nem ad helytvagy arrólа (б)bekezdés szerinti
határidőben nem dönt, — az Országgyű lés ellenkező döntésének hiányában —а képviselő
esedékes tiszteletdíja az (1) bekezdés alapján hozott döntésben megállapított mértékbe n
csökken .

(9) А képviselő kérheti az Országgyűléstő l az (1) bekezdés alapján hozott döntés hatályon
kívül helyezését, haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgál ó
bizottsága képviselő (4) bekezdés szerinti kérelmének nem adott helyt vagy arrólа (6)
bekezdés szerinti határid őben nem döntött .

(10) Haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizo ttságа
képviselő (5) bekezdés szerinti kérelmének nem ad helyt vagy arrólа (б)bekezdés szerinti
határidőben nem dönt,а képviselő jogai gyakorlásának felfüggesztésérőlа (14) bekezdé s
alkalmazásával az Országgyű lés dönt .

(11) А Mentelmi, összeférhetetlenségi, fe • yelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökeа
(8)—(10) bekezdés szerinti indokolt döntésrő l,	 illetveа döntésre nyitva álló határidő
eredménytelen elteltérő l haladéktalanul tájékoztatjaа képviselőt ésа Házbizottságot .

(12) А (9) bekezdés szerinti kérelemа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizo ttság elnökének (11) bekezdés szerinti tájékoztatóját követő öt
munkanapon belül nyújtható be .

(13) Az Országgy űlés az (1) bekezdés alapján hozott döntésr őlа (9) bekezdés szerint i
kérelem benyújtását követő ülésén, vita nélkül határoz.А tiszteletdíj csökkentésének mérték e
— döntésenként —nem haladhatja megа képviselő esedéke s

а)egyhavi tiszteletdíjának harmadát, haа tiszteletdíj csökkentésreа 48. § (3) bekezdése,
illetveа 49. § (4) bekezdése

b) egyhavi tiszteletdíját, ha а tiszteletdíj csökkentésre az 50 . § (1) bekezdése
alapján kerül sor.

(14) Az Országgyűlésа (2) bekezdés szerinti javaslatró l
а)ha а képviselő az (5) bekezdés szerinti kérelmet nem nyújtott be, az (5) bekezdés szerint i
kérelem benyújtására nyitva álló határidő elteltét ,
b) haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságа
képviselő (5) bekezdés szerinti kérelmének nem ad helyt, а Mentelmi, összeférhetetlenségi ,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökének(1, bekezdés szerinti tájékoztatóját ,
c) haа Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságа
képviselő (5) bekezdés szerintikérelmérőlа (6) bekezdés szerinti határidőben nem dönt,а
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Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökének (11 )
bekezdés szerinti tájékoztatóját

követő ülésén vita nélkül,а jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával dönt .

(15) Azе §-ban meghatározott határidő számításánálа rendes ülésszakok,а rendkívüli
ülésszakok, valamintа rendkívüli ülések közé eső szünet időtartamát figyelmen kívül kell
hagyni .

(16) Azе § szerinti kérelmetа házelnökhöz kell benyújtani .
(17) Az (1)–(16)bekezdést kе11 alkalmazni az országgyűlési bizottság által az 52 . § (2) és

(3) bekezdése alapján kezdeményezett eljárás során is . "

22 . А törvényjavaslat 33 . §-ában az Ogyty . 52. §-a а következők szerint módosul :

33 . §щ Az Ogyty . 52 . § (2) és (3) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) Ha а képviselő а bizottsági ülésen
a) felszólalása során az Országgyű lés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot - így

különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget - kirivóan sértő kifejezést
használ, vagy az általa használt sértő kifejezés súlyos rendzavaráshoz vezet, vagy

b) az Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő magatartást tanúsít, illetve
magatartásával а házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre, [vagy] szavazásra,	 vagyа
szemléltetésre vonatkozó szabályait megszegi, [vagy

c) а szemléltetésre vonatkozó rendelkezést megszegi ]
az országgyűlési bizottság javasolhatja а képviselő kizárását а bizottsági ülés hátralévő

részébő l, illetve az országgyű lési bizottság ülésérő l készült jegyzőkönyv hitelesítését követő
tizenöt napon belülа Házbizottságnál kezdeményezhetiа képviselő esedékes tiszteletdíjának
csökkentésé[t]re	 vonatkozó, 51/A. §-ban meghatározott eljárás megindítását . А javaslatban
meg kell jelölni az intézkedés okát, illetve - а házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre ,
[vagy] szavazásra, 	 vagyа szemléltetésre vonatkozó szabályainak megszegése esetén - а
megsértett házszabályi rendelkezést is .

(3) Haа képviselő а bizottság ülésén fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizika i
erőszakkal fenyegetett vagy arra hívott fel, az országgyűlési bizottsága (2) bekezdés szerinti
határidőbenа Házbizottságnál kezdeményezhetiа képviselő képviselő i jogai gyakorlásának
felfüggesztésére, illetve az esedékes tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozó, 51/A . §-ban
meghatározott eljárás megindítását .”

(2) Az Ogyty.52 . § (6) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép:

„(6)А képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére, illetveа képviselő képviselő i
jogai gyakorlásának felfüggesztésére az 50 . § (5)–(7) bekezdése,	 illetve az 51/A.§
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az 50 . § (5) bekezdésének alkalmazásába n
figyelembe kell venni azt	 haа képviselő а (3) bekezdésben meghatározott magatartást a z
Országgyűlés ülésén követi e1 .”

Indokolás

А módosító javaslat 16-21 . pontjai új eljárási szabályokat fogalmaznak meg а tárgyalási
rend fenntartása, illetve а fegyelmi eljárás tekintetében . А módosítással lehetővé válik, hogy
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az eljárás egységes szabályok alapján indulhasson, а döntés több szintű legyen, s а képviselő
kifejthesse álláspontját . А tiszteletdíj csökkentésre és а képviselő jogai gyakorlásának
felfüggesztésére vonatkozó döntést, illetve javaslatot а Házbizottság tehet (egyhang ú
házbizottsági döntés hiányában az Ogyty . 13 . § (6) bekezdésében meghatározottak alapján az
eljárás megindításáról а házelnök dönt) .
А módosító javaslat szerint csak az а képviselő kérheti az Országgyűlés, illetve а

Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság döntését, aki ellen
az eljárás indult .
А módosító javaslat szerkezeti változást is javasol annak érdekében, hogy az eljárási

szabályok egy helyen, azonos módon szerepeljenek .

23. А törvényjavaslat 35. §-ában az Ogyty. 57. § (2) bekezdése а következők szerint
módosul :

35. § Az Ogyty. 57. § (1)-(2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alaptörvény alapján zárt ülés kezdeményezésére jogosult javaslata alapján eg y
vagy több napirendi pont, illetve napirenden kívüli felszólalás tárgyalása céljából zá rt üléssé
nyilvánítható а nyilvános ülés egy része is . Az Országgyűlés а javaslatról az ügyrendi
javaslatra vonatkozó szabályok szerint dönt .

(2)А zárt ülésenа képviselőkön kívül csakа tanácskozási joggal rendelkez ő személy,а
háznagy, valamintа főigazgató által kijelölt - az Országgyűlés Hivatalával szerződéses
jogviszonyban álló - személy vehet részt .”

Indokolás

А módosítás megfelel ő jogi hátteret teremt ahhoz, hogy az Országgy ű lés Hivatala biztosítani
tudja mind а plenáris, mind а bizottsági üléseken а jegyzőkönyvezetők, szükség szerint
tolmácsok, jeltolmácsok közreműködését .

24 . А törvényjavaslat új 36 . §-ában az Ogyty. 59. § (1) bekezdése а következők szerint
módosul :

36. Az Ogyty . 59. § (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1) Az Országgy űlés ülésének,а törvényalkotási bizottság ülésének,а kinevezésekkel é s
jelölésekkel kapcsolatos nyilvános országgyűlési bizottsági meghallgatásoknak, valamint а
házelnök által –а Házbizottság véleményének kikérését követ ően – kijelölt egyéb
országgyűlési bizottsági üléseknekа közvetítése céljából zártláncú audiovizuális rendszer
működik .”

Indokolás

А törvényalkotási bizottság megalakulásával összefüggő pontosítás .
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25. А törvényjavaslat új 42 . §-ában az Ogyty . 80. §-a а következők szerint módosul :

42 .	 А 30 . alcím megjelölése ésа 80. §-a helyébeа következő rendelkezések lépnek :

„3 0 .Ősszeférhetеtlenség

80. § (1)А képviselőimegbízatás -а (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel -
összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vag y
megbízatással.А képviselő más kereső foglalkozástnem folytathat,és egyéb tevékenységéért
-а tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkeszt ői, valamintа jogi oltalom alá eső
szellemi tevékenységetkivéve -díjazást nem fogadhat e1 .
(2) А képviselő miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki
biztosi, miniszterelnöki megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el, illetve az
Országgyűlés tisztségviselője lehet .
(3) А miniszterelnök, miniszter, 	 államtitkár képviselő nem lehet az Országgyűlés
tisztségvisel ője és országgyűlési bizottság tagja.
4 А ké . viselő fő .0l .ármesteri fő .ol_ármester -hel ettesi me• еi közi "lési elnöki me_ еi•

közgyűlési alelnöki, polgármesteri, alpolgármesteri, helyi önkormányzati képvisel ői és
nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatást(а továbbiakban együtt : polgármesteri
me bízatás láthat el . А képviselő pohármesteri megbízatásának fennállása alatta 104 . (1 )
bekezdésében meghatározott képvisel ő i tiszteletdíjra és —amennyiben nyilatkozata szerint
polgármesteri megbízatásával összefüggésben költségtérítésben, vagy költségátalányba n
részesül —üzemanyagkártya használatra nem jogosult . "

Indokolás

А 2014 . évi választásokat követ ően alakuló üléstől az őszi általános önkormányzati
választásig а polgármester üzemanyagkártyára valós jogosultságának korlátozása indokolt a z
esetenkénti kétszeres ellátás elkerülése érdekében .

26. А törvényjavaslat 45. §-ában az Ogyty. 109. § (1) bekezdése а következők szerint
módosul :

45 . § Az Ogyty . 109. § (1) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

,,(1) А képviselő - а miniszterelnök, а miniszter, az államtitkár, а házelnök, az alelnök, а
képviselői megbízatással rendelkező háznagy, valamint а képviselőcsoport vezetőj e
kivételével - nevére, valamint az általa megjelölt fajtájú üzemanyagot fogyasztó és
hengerűrtartalmú, а saját vagy házastársa tulajdonában lévő személygépkocsi forgalmi
rendszámára szóló —egy, az Országgyűlés Hivatala által biztosított, másra át nem ruházható ,
készpénzre nem átváltható —, üzemanyagtöltő állomáson felhasználható üzemanyagká rtya (а
továbbiakban: üzemanyagká rtya) használatára jogosult . Az üzemanyagkártya feltöltése els ő
alkalommal а feltöltés időpontját alapul véve az adott tárgynegyedév végéig, а második
alkalomtól kezdődően havonta [negyedévente] történik az állami adóhatóság által közzétett ,
az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagára k
figyelembevételével . Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál а közúti
gépjárművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható

3
mértékéről szóló jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm henger űrtartalmú
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személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-fogyasztási norma vehető figyelembe. Az
autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű , а kettős üzemű, valamint а hibrid hajtású
személygépkocsi esetében а benzinüzemű személygépkocsira vonatkozó üzemanyag-
fogyasztási norma szerint számított összeget kell alapul venni ."

Indokolás

А havonkénti feltöltés lehetővé teszi az aktuális NAV üzemanyagár érvényesítését és а
pontosabb elszámolást.

27. А törvényjavaslat 46 . § (1) bekezdésében az Ogyty. 110. § (1) bekezdés nyit ó
szövegrésze а következők szerint módosul :

(1) Az Ogyty. 110 . § (1) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(1) А képviselő [a képviselői megbízatásának id őtartamára, ] kérelmére, az
Országgyűlés Hivatala által biztosított, legalább 35 m 2, de legfeljebb 50 m2 alapterületű
budapesti lakóház vagy lakás használatára jogosult, kivéve ha”

Indokolás

А képviselőnek az Ogyty . 109-111 . §-ban meghatározott pénzügyi feltételeket, juttatásokat, а
képviselői tevékenységhez kapcsolódó támogatásokat, valamint е juttatásokhoz és
támogatásokhoz szükséges adminisztrációs feladatokat az Országgy űlés Hivatala а képviselő
eskütételétő l megbízatásának megszűnéséig biztosítja. Ez így minden esetben azonos lesz а
tiszteletdíjra való jogosultság id őtartamával .

28. А törvényjavaslat 46. § (4) bekezdésében az Ogyty . 110. § (2a) és (21)) bekezdése а
következők szerint módosul :

(4) Az Ogyty. 110. §-a а következő (2a) és (21)) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(2a) Bármely képviselő , illetve közeli hozzátartozója, valamint а 111 . § [(2)-](3 )
bekezdésében meghatározott személyek, illetve közeli hozzátartozóik[ja] tulajdonában lév ő
ingatlan, továbbá е személyek
a) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonában lév ő
ingatlan ,
b) bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve а nyilvánosan
működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő ingatlan,
c) tulajdonában álló b) pont szerinti gazdasági társasá g
са) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonában
lévő ingatlan,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve а nyilvánosan
működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő ingatlan
а (2) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható .

(21)) А (2a) bekezdésben foglaltakon túl а (2) bekezdésben foglaltak biztosítására nem
használható olyan ingatlan, amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van, ahol bármely
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képviselő közeli hozzátartozója, vagyа 111 . § (3) bekezdésében meghatározott személyek ,
illetve ezek közeli hozzátartozója [vagy annak közeli hozzátartozója] а gazdasági társaság
vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügyvezetője, felügyelőbizottsági tagja[, vagy ezen
személyek közeli hozzátartozója] ."

Indokolás

Az új összeférhetetlenségi szabályok miatta képvisel ő nem lehet а gazdasági társaság
vezetője, így azt nem kell kizárni . Ellenben а közeli hozzátartozó, illetve az Ogyty. 111 . § (3 )
bekezdésében lévők felvétele indokolt lehet.

29. А törvényjavaslat 46 . § új (5) bekezdésében az Ogyty . 110. § (4) bekezdése а
következők szerint módosul :

(5) Az Ogyty.110 .	 (4) bekezdéseа következő szöveggel lép hatályba :

„(4)Az alelnök, illetveа képviselőcsoport vezetője	 kérelmére – budapesti hivatali laká s
használatára jogosult, haő vagyа vele közös háztartásban él ő közeli hozzátartozój a
Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy
lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlannal nem rendelkezik .”

Indokolás

Nyelvtani pontosítás .

30. А törvényjavaslat 46 . § új (5) bekezdésében az Ogyty. 110. §-a kiegészül а
következő (4a) bekezdéssel :

(5) Az Ogyty.110. §-aа következő (4a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(4a) Az alelnök ésа képviselőcsoport vezetője akkor is jogosult budapesti hivatali laká s
használatára, ha aző vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában
Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében csak olyan lakás van, amelyet öröklés vag y
ajándékozás útján szerzett és az ingatlanon más személynek haszonélvezeti joga áll fenn . ”

Indokolás

Hasonlóan а képviselőkre vonatkozó szabályozáshoz: örökölt vagy ajándékozott
haszonélvezettel terhelt lakás öröklés vagy ajándékozás címén történő megszerzése esetén az
alelnök és а képviselőcsoport vezetője se veszítse e1 a jogosultságát .

31. А törvény] avaslat 47 . § (1) bekezdésében az Ogyty. 111 . § (1) bekezdése а
következők szerint módosul :
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47. § (1) Az Ogyty . 111 . § (1) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(1) А képviselő választókerületének székhelyén vagy а választókerületében általa
meghatározott településen, fővárosi egyéni választókerületben megválasztott képvisel ő
esetében а képviselő általa választókerületében meghatározott helyen, az országos listán
megválasztott képviselő esetében az általa meghatározott településen а képviselői

tevékenységének ellátására alkalmas az Országyülés Hivatala által biztosított irodai

elhelyezésre jogosult, amely magában foglalja а megfelelő színvonalú irodai berendezést és

felszerelést, az iroda működtetésével összefüggő kiadások biztosítását, valamint а képviselő
által képviselői tevékenységének ellátásához igénybe vehető telefonszolgáltatást ,
internetszolgáltatást, műsorterjesztési szolgáltatást, tеlеfaxszolgáltatást (a továbbiakban
együtt: elektronikus hírközlési szolgáltatások) .”

Iпdokolás

А módosítás egyértelművé teszi, hogy а képviselő i tevékenységének ellátására szolgáló iroda i
elhelyezést az Országgyűlés Hivatala biztosítja.

32 . А törvényjavaslat 47 . § (2) bekezdésében az Ogyty . 111 . § (1a) és (1b) bekezdése а
következők szerint módosul :

(2) Az Ogyty . 111 . §-a а következő (1 a) és (1 b) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(la) Вármely képviselő , illetve közeli hozzátartozója, valamint а 111 . § [(2)-](3)

bekezdésében meghatározott személyek, illetve közeli hozzátartozóik[ja] tulajdonában lévő
ingatlan, továbbá е személyek

a) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonában lévő
ingatlan ,

b) bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve а nyilvánosan
működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő ingatlan ,
c) tulajdonában álló b) pont szerinti gazdasági társaság

са) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonában

lévő ingatlan,

cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve а nyilvánosan

működő részvénytársaságot) tulajdonában lévő ingatlan

az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására nem használható .

(1b) Az (la) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben foglaltak biztosítására ne m

használható olyan ingatlan, amely párt tulajdonában vagу vagyonkezelésében van, illetve

amely olyan gazdasági társaság tulajdonában van, ahol bármely képvisel ő [vagy annak]

közeli hozzátartozója,	 vagyа 111 . § (3) bekezdésében meghatározott személy, illetve ezek
közeli hozzátartozója а gazdasági társaság vezető tisztségviselője, cégvezetője, ügyvezetője ,
felügyelőbizottsági tagja [vagy ezen személyek közeli hozzátartozója] .”

Indokolás
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Az új összeférhetetlenségi szabályok miatta képvisel ő nem lehet а gazdasági társaság
vezetője, így azt nem kell kizárni . Ellenben а közeli hozzátartozó, illetve az Ogyty. 111 . § (3 )
bekezdésében lévők felvétele indokolt lehet . Szükséges annak kizárása is, hogy az elhelyezé s
biztosítására olyan ingatlan sem szolgálhat, amely párt tulajdonában vagy vagyonkezelésébe n
van.

33. А törvényjavaslat 47. § (3)-(4) bekezdésében az Ogyty . 111 . § (2)-(4) bekezdése а
következők szerint módosul :

(3) Az Ogyty. 111 . § [(2)] (3)-(4) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

4(2) А képviselő tevékenységét а központi költségvetésről szóló törvényben
meghatározott köztisztviselői illetményalap 2,75-szőrösével megegyező mértékű
illetményre jogosult, ügykezelői munkakörben foglalkoztatott személy segíti ,
munkavégzésének helye а képviselő (1) bekezdés szerinti irodája . ]

(3) А képviselő tevékenységét az Országgyűlés Hivatala által finanszírozott szeméi
segítik, munkavégzésük helyeа képviselő (1) bekezdés szerinti irodája.

[(4) Az Ogyty . 111 . § (4) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba : ]

(4)А képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen igénybe venni а
képviselői tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokat . А képviselő az Országgyűlés Hivatalán keresztül jogosult havonta legfeljeb b
а mindenkori legkisebb munkabér (minimálbér) 30%-ának megfelel ő összeg erejéi g
mobiltelefon-szolgáltatás igénybevételére, amelyhez az Országgy űlés Hivatala biztosít
megfelelő készüléket . Az Országgyűlés Hivatala а képviselő számára biztosítja а minősített

elektronikus aláírás használatának lehetőségét és feltételeit."

Indokolás

А képviselő munkáját segítő személyekre vonatkozó szabályok egységesítése .

34. А törvényjavaslat 48. §-ában az Ogyty. 112 . § (1) és (3) bekezdése а kővetkezők
szerint módosul :

48 . § Az Ogyty. 112. § (1)–(3) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(1) А képviselőnek а 109–111 . §-ban meghatározott pénzügyi feltételeket, juttatásokat, а
képviselői tevékenységéhez kapcsolódó támogatásokat, valamint е juttatásokhoz és
támogatásokhoz szükséges adminisztrációs feladatokat az Országgyűlés Hivatala а képviselő
eskütételétő l megbízatásának megsz űnéséig biztosítja.
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(3) А képviselő 111 . § (3) bekezdésében meghatározott juttatásainak fedezetét az
Országgyűlés Hivatala úgy biztosítja, hogy а képviselő havonta а 104. § (1) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíjnak [85%-ának] megfelelő összegű keretre jogosult, amely nem
tartalmazza а kifizetőt terhelő közterheket ."

Indokolás

А képviselő tiszteletdíjára vonatkozó szabályok pontosítása . А juttatásokra vonatkozó
egységes szabályozás biztosítása érdekében szükséges módosítás .

35 . А törvényjavaslat 51 . § (1) bekezdésében az Ogyty . 115. § (2) bekezdése а
következők szerint módosul :

(1) Az Ogyty . 115 . § (2)—(4) bekezdése а következő szöveggel lép hatályba :

„(2) А képviselőcsoport működését [tizenöt, valamint а képviselőcsoport minden egyes
tagja után további egy —]	 а képviselőcsoport létszámától függ ően, ha annak létszám a

а)nem haladja megа tíz főt, öt fő ,
b) tizenegy-húsz fő közötti, hét fő ,
c) huszonegy-harmincnégy fő közötti, tíz fő ,
d) harmincöt-ötven fő közötti, tizenkettő fő l
e) az ötven főt meghaladja, tizenöt fő ,

valamint ezen túlmenőenа képviselőcsoport létszámával megegyező számú felső- vagy
középfokú iskolai végzettségű [—] köztisztviselő vagy munkavállaló segítheti .”

Indokolás

А képviselőcsoport működését segítő köztisztvisel ők, munkavállalók létszámára vonatkoz ó
szabályok pontosítása.

36 . А törvényjavaslat 52. §-ában az Ogyty. 123 . § (4a) bekezdése а következők szerint
módosul :

52 . § Az Ogyty. 123 . §-a а következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) [А házelnök kijelölése alapján а fő igazgató vagy az Országgyűlés Hivatalának — а
fő igazgató által kijelölt — munkatársa részt vesz az Országgy ű lés ülésén] Az Országgyűlés
ülésénа fő igazgató által —а házelnök egyetértésével — kijelölt, az Országgyű lés Hivatalával
szerződéses jogviszonyban álló személy részt vehet, de nem szólalhat fel .”

Indokolás

А módosítás megfelelő jogi hátteret teremt ahhoz, hogy az Országgy űlés Hivatala biztosítani
tudja mind а plenáris, mind а bizottsági üléseken а jegyzőkönyvvezetők, szükség szerint
tolmácsok, jeltolmácsok közreműködését .
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37. А törvényjavaslat 55 . §-ában az Ogyty. 130. § (1) bekezdés e) pontja az alábbia k
szerint módosul :

55 . § Az Ogyty . 130. § (1) bekezdése а következő e) ponttal egészül ki :

(A rendészetért felelős miniszter а házelnök véleményének kikérésével rendeletben
szabályozza)

„ e) az Országgyűlési Őrség által használt kényszerít ő eszközök[, termék- és tárgyi
eszközök] rendszeresítésére vonatkozó szakmai követelményeket és eljárási szabályokat, ,
valamintа rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusát, fajtáját . ”

Indokolás

А termék- és tárgyi eszközök rendszeresítésére vonatkozó szabályok nem igényelne k
jogszabályban történő szabályozást, azokat elegendő , ha а házelnök а szervezeti- és működési
szabályzatban vagy az Országgyűlési Őrség parancsnoka saját hatáskörében — а
törvényjavaslat 56. §-ával megállapított formában — szabályozza . Indokolt viszont jogszabály i
szinten szabályoznia rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusát, fajtáit .

38. А törvényjavaslat 56 . §-ában az Ogyty . 132. § (1) bekezdés a) pontja а következők
szerint módosul :

56. § Az Ogyty. 132. § (1) bekezdés a) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Az Országgyűlési Őrséget a paraпcsnok vezeti. Аparaпcsnok)

„a) az Országgyűlési Őrség [működésének]tevékenységének részletes [szabályair a
vonatkozóan intézkedést bocsát ki]rendjét belső szabályzatban állapítja meg, és személyi
állománya számára közvetlenül utasítást adhat,”

Indokolás

А házelnök adja ki az Országgyűlési Őrség szervezeti és működési szabályzatát : annak
érdekében, hogy ne legyen két egymással verseng ő szabályozási hatáskör, а módosító javaslat
pontosítja а parancsnok szabályozási hatáskörét, továbbá а foglalt tartalommal rendelkező
„intézkedés” szövegrész helyett а „belső szabályzat” fogalmat alkalmazza .

39 . А törvényjavaslat 57. §-a а következők szerint módosul :

(1) Az Ogyty . [§] 133 . § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép:

,,(2) Az országgyűlési őr az е törvényben szabályozott intézkedéseken túl а Rendőrségről
szóló törvényben meghatározottak szerint fokozott ellen őrzést hajthat végre, ruházatot,
csomagot és járművet átvizsgálhat, felvilágosítást kérhet, biztonsági intézkedés t
foganatosíthat, magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen intézkedhet[,
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képfelvételt, illetve hangfelvételt, továbbá kép- és hangfelvételt készíthet], helyszínt
biztosíthat, valamint személy- és létesítménybiztosítási intézkedést alkalmazhat .

(2) Az Ogyty.133 . §-aа következő (2a) és(21))bekezdéssel egészül ki :

(2a) Az országgyűlésiőr az Országgy űlésiŐrség 125. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben képfelvételt, 	 illetve hangfelvételt,
továbbá kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt : felvétel) készíthet, amelyre а
Rendőrségről szóló törvénynekа rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladatta l
összefüggő képfelvétel készítésére vonatkozó szabályai az alkalmazandók .

(213) Ha az országgyűlésiőrа (2a) bekezdés szerinti felvételt az Országház, az
Országgyű lés Irodaháza, valamint az Országgyíílés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek ,
valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében megvalósuló létesítménybiztosítási
feladatokkal összefüggésben, elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával készíti ,
a) а felvétel nem készíthető olyan helyen, aholа megfigyelés az emberi méltóságot sértheti ,

ykülönösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen ,
b) az OrszággyűlésiŐrség köteles figyelmeztető jelzést elhelyeztetni arrólа tényrő l, hogy az
adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak, továbbá tájékoztatót elhelyezn i
а felvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, а felvétel tárolásának
helyéről,а tárolás időtartamáról,а felvétel készítésére ésа felvételek megismerésére jogosul t
személyek körérő l ,
c) а b) pont szerinti tájékoztatót az OrszággyűlésiŐrség hivatalos honlapján nyilvánosságra
kell hozni ."

Indokolás

А módosító javaslata védett létesítményekben történő kép-, hang-, valamint kép- é s
hangfelvétel készítésére, felhasználására, illetve megsemmisítésére vonatkozó szabályoka t
tartalmazza .

40. А törvényjavaslat új 58 . §-ában az Ogyty. 137. § (2) bekezdése а következők
szerint módosul :

58. § Az Ogyty. 137. § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(2)А 133 . § (1)-(2b)bekezdése tekintetében az OrszággyűlésiŐrség adatkezeléséreа
Rendőrségrő l szóló törvény rendelkezéseit azе törvényben meghatározott eltérésekkel kel l
alkalmazni .”

Indokolás

Az Országgyű lési Őrségnek а személyes adatok kezelésére vonatkozó jogköreinek
meghatározása.

41. А törvényjavaslat új 59 . §-ában az Ogyty. а következő 141/A. §-sal és az azt
megelőző 47/А . alcímmel egészül ki :
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59. § Az Ogyty.XIII . Fejezeteа következő 47/А.alcímmel és 141/A . §-sal egészül ki :

„47/A. Jogellenes információszerzés elleni védelem

141/A. § Azországgyűlésiőr az Országgyűlés működését, illetve az Országgyűlés elnökének
tevékenységét érintő adatok és információ jogellenes megszerzésének megakadályozása
érdekében technikai átvizsgálást végezhet . ”

Indokolás

Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatához kapcsolódó
szabályok meghatározása .

42.А törvényjavaslat 59 . §-ában az Ogyty . 143 . § (1) bekezdése elhagyásra kerül :

59. § [Az Ogyty. 143. § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(1) Felhatalmazást kap а Kormány, hogy az Országgyű lés név- és jelképhasználat a
szabályainak betartására vonatkozó ellen őrzés rendjét, valamint e törvénynek az
Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény és azzal összefüggő egyéb törvénye k
módosításáról szóló 2014 . évi . . . . törvénnyel (a továbbiakban : Módív .) megállapítot t
27/D. és 27/E. §-ában foglaltak megsértése esetén az е törvénynek а Módív.-vel
megállapított 27/F. §-ában meghatározottakon kívül alkalmazand ó
jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg .” ]

Indokolás

А jelkép használatával kapcsolatos ügyekben az Országgy ű lés Hivatala polgári jogi igénnyel
léphet fel, így nem szükséges, hogy а Kormány más szankciókat vagy eljárási szabályoka t
állapítson meg, ugyanakkor ilyen szabályozás megállapítására а Kormáпупаk alkotmányosan
egyébként sincs lehetősége.

43.А törvényjavaslat 60. §-ában az Ogyty. 143 . § (5) bekezdés d) pontja а következők
szerint módоsul :

60. § Az Ogyty. 143 . § (5) bekezdése а következő d) ponttal egészül ki :

(Felhatalmazást kap а rendészetért felelős miniszter, hogy а házelnök véleményének

kikérésével rendeletben szabályozza)

„d) az Országgyűlési Őrség által használt kényszerít ő eszközök[, termék- és tárgy i
eszközök] rendszeresítésére vonatkozó szakmai követelményeket és eljárási szabályokat ,
valamintа rendszeresíthető kényszeritő eszközök típusát, fajtáját .”
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Indokolás

А termék- és tárgyi eszközök rendszeresítésére vonatkozó szabályok nem igényelnek
jogszabályban történő szabályozást, azokat elegendő , ha а házelnök а szervezeti- és m űködési
szabályzatban vagy az Országgy ű lési Őrség parancsnoka saját hatáskörében – а
törvényjavaslat 56 . §-ával megállapított formában – szabályozza . Indokolt viszont jogszabály i
szinten szabályoznia rendszeresíthető kényszerítő eszközök típusát, fajtáit .

44 . А törvényjavaslat 61 . § (2) bekezdésében az Ogyty . 145. §-a а következő (12)
bekezdéssel egészül ki :

(2) Az Ogyty. 145 . §-a а következő (11)-(12) bekezdéssel egészül ki :

„(11) Aki az Országgyűlés jelképét а Módty .-vet megállapított 27/D . és 27/Е . §-ának
hatálybalépését megelőzően használta, de а hivatkozott rendelkezések alapján jogosulatlan
jelképhasználónak minősül, а használatot 2014 . december 31-éig köteles megszüntetni .

(12)А Módty. –vel megállapított	 13 . & (9) bekezdéstа Módty. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közérdekű adatigénхlésekkel kapcsolatos eljárások során is alkalmazn i
kell .”

Indokolás

А módosító javaslat 4 . pontjához kapcsolódóan átmeneti rendelkezést fogalmaz meg .

45 . А törvényjavaslat 64. §-a és а elhagyásra kerül :

64. § (Az Ogyty.
a) 48. § (3) és (6) bekezdésében, 49. § (7) bekezdésében, 50 . § (2a) bekezdésében а

„képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentését” szövegrész helyébe а „képviselő
esedékes tiszteletdíjának csökkentését” szöveg,

b) 48 . § (7) bekezdésében, 49 . § (8) bekezdésében, 50 . § (4) bekezdésében а „a
képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentésére” szövegrész helyébe az „a képviselő
esedékes tiszteletdíjának csökkentésére” szöveg,

c) 52. § (3) bekezdésében az „az adott havi tiszteletdíjának csökkentését” szövegrés z
helyébe az „az esedékes tiszteletdíjának csökkentését” szöveg ,

d) 52. § (5) bekezdésében а „képviselő adott havi tiszteletdíja csökkentését ”
szövegrészek helyébe а „képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentését” szöveg,

e) 52. § (6) bekezdésében а „képviselő adott havi tiszteletdíjának csökkentésére”
szövegrész helyébe а „képviselő esedékes tiszteletdíjának csökkentésére” szöve g
lép .]

Indokolás

А fegyelmi jogkörre vonatkozó szabályokkal összefiiggő módosítás .

46 . А törvényjavaslat 65. §-a és а elhagyásra kerül :
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65. § [Az Ogyty . 50. § (3) bekezdésében а „kikérésével” szövegrész helyébe az
„ismeretében” szöveg lép .]

Indokolás

Az 50. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezése miatt szükséges módosítás .

47 . А törvényjavaslat 67. §-a а következők szerint módosul :

67. § Az Ogyty .
a) 2 . § (2) bekezdés a) pontjában az „Országgyűlést а más állami szervekkel” szövegrész
helyébe az „Országgyű lést más állami szervekkel” szöveg,
b) 2 . § (2) bekezdés h) pontjában а „megválasztására és а személyükre” szövegrész helyébe а
„megválasztására, valamint а személyükre” szöveg,
c) 5 . § (3) bekezdésében а „más országgy űlési képviselőt” szövegrész helyébe а „más
képviselőt” szöveg ,
d) 6. § (5) bekezdésében а „négy” szövegrész helyébe а „nyolc” szöveg,
e) 7. §-ában а „titkos” szövegrész helyébe а „nyílt” szöveg,
t) 9. §-ában az „Az Országgy űlés tisztségviselője” szövegrész helyébe az „A házelnök”
szöveg,
g) 20. § (2) bekezdésében az „ugyanazon állandó bizottság” szövegrész helyébe az
„ugyanazon	 országgyülési bizottság” szöveg,
h) [39. (3) bekezdésében а „Kormány tagja vagy а helyettesítésére jogosult személy
akkor is köteles” szövegrész helyébe а „Kormány tagja akkor is köteles” szöveg ,
i) 49. § (3) bekezdésében az „ugyanabban az ügyben” szövegrész helyébe az „ugyanazo n
napirendi pont tárgyalása során” szöveg ,
j)] 58 . § (3) bekezdésében az „országgyűlési bizottság szótöbbséggel más” szövegrész
helyébe az „országgyűlési bizottság más” szöveg,
i) 60. § (1) bekezdés c) pontjában az „аaап lásokat” szövegrész helyébeа „jelentéseket” szöveg
lép .

Indokolás

Indokolta jövőben is fenntartani azt а lehetőséget, hogy az Országgy űlés ülésén а Kormány
tagja helyettesítésére jogosult személy (államtitkár vagy más miniszter) а Kormány tagját
helyettesíthesse. А minisztereknek akkor is lehetnek olyan hivatalos elfoglaltságaik, amel y
miatta feladat- és hatáskörüket érintő törvényjavaslatok, határozati javaslatok és jelentések
tárgyalása során indokolta helyettesítésükre jogosult személlyel való képviseletük, enne k
hiánya ugyanis olyan jelentős munkaterhet jelentene а miniszterek számára, amely esetenkén t
kormányzati feladatuk ellehetetlenítésére is vezethet. А j) pontban foglalt módosítás а
fogalomhasználat egységesítését szolgálja . Továbbá а fegyelmi jogkör gyakorlására
vonatkozó szabályok módosításával összefügg ően teremti meg а koherenciát е javaslat .

48 . А törvényjavaslat 69. §-a elhagyásra kerül :
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69. § [Az Ogyty. 22. § (1) bekezdése а „nemzetiségeket érintően” szövegrész helyett а
„nemzetiségek érdekeit, jogait érintően” szöveggel lép hatályba . ]

Indokolás

А módosító javaslat 8 . pontjával összefüggő módosítás .

49 . А törvényjavaslat 70 . §-a а következők szerint módosul :

70. §Hatályát veszti
az Ogytv.l I . § (2) és (3) bekezdése, 50. § (3) bekezdése,

b) az Ogytv.48.§(6) és (7) bekezdése, 49 . § (7) és (8) bekezdése, 50 . ~ (2a) és (4) bekezdése ,
52. § (5) bekezdése .

c) az Ogytv.143 . § (1) bekezdése.

Indokolás

Az (1) bekezdésben az ülés napirendjére vonatkozó javaslat kiküldéséhez, а
jelképhasználathoz és а fegyelmi jogkör gyakorlásához kapcsolódó rendelkezések elhagyás a
szerepel, összefüggésben а korábbi módosító javaslatokkal . Е módosítással összefüggésben
szükséges még а törvényjavaslat 92 . §-ának – az abban hivatkozott 70 . § elhagyását
eredményező – módosítása is .

50. А törvényjavaslat 72 . §-a а következők szerint módosul :

72. § Nem lép hatályba az Ogyty.
a) 111 .§(2) bekezdése ,

147. § (2) és (3) bekezdése.

Indokolás

А módosító javaslat koherenciazavar kiküszöbölését célozza .

51. А törvényjavaslat 75 . § (5) bekezdésében а Kulty. 100. § (3) bekezdés х) pontja а
következők szerint módosul :

(5) А Kulty. 100. § (3) bekezdés х ) pontja helyébe а következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kapa miniszter, hogy тendeletben szabályozza)

„ х ) – törvényben meghatározott kivétellel – az országos múzeum, az országos szakmúzeum, а
nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemel t
feladatait, а 	 kiemelt	 feladatok	 ellátásának rendjét,	 valamintа kiemelt	 feladato k
végrehajtásával összefüggésbenа muzeális	 intézmények ésа nyilvános könyvtárak
kötelezettségeit,”
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Indokolás

А törvényjavaslat 75. § (5) bekezdése а muzeális intézményekr ő l, а nyilvános könyvtári
ellátásról és а közművelődésről szóló 1997 . évi CXL . törvény 100. § (3) bekezdés x) pontját а
2013 . december 9-én elfogadott, az egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szól ó
2013 . évi CCXVII . törvény – 2014 . január 13-án hatályba lépett – 5 . § (4) bekezdésére
tekintet nélkül módosítja . А javaslat а két módosítás közötti tartalmi koherenci a
megteremtésére irányul .

52. А törvényjavaslat új 76 . §-ában az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI .
törvény а következők szerint módosul :

5. Az ingatlan -nyilvántartásról szóló1997.évi CXLI.törvény módosítás a

76. § (1) Azingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI.törvény (a továbbiakban : Inytv . )
17.§ (1) bekezdése a következő 27. és 28 . ponttal egészül ki :

(Az ingatlan-nyilvántartásba csak az iatlanhoz kapcsolódó következ ő, jogilag jelentős
tények jegyezhetők fel:)

„27. nemzeti emlékhely,

28. történelmi emlékhely .”

(2) Az Inyty.17. § (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép:

„(2)Az (1) bekezdés 1–14. és 27-28. pontjaiban meghatározott tények feljegyzésének
elmaradása az egyébként azokhoz fűződő joghatásokat nem érinti,а Ptk.-nakа feljegyzés
visszamenő leges hatályára vonatkozó rendelkezését ennek megfelel ően kell alkalmazni.А
15–26 . pontokban meghatározott tények feljegyzésének elmaradása eseténа jogosult azokat
nem érvényesíthetiа jóhiszemű és ellenérték fejében szerz ő harmadikjogszerzővel szemben . ”

Indokolás

А Nemzeti Örökség Intézete alapfeladatai körében – figyelemmel а létrehozásáról szól ó
144/2013 . (V.22 .) Кorm. rend. (a továbbiakban : Кorm. rend.) 4. § (1) bekezdésének b) és c)
pontjára – egyrészt „ellátja а nemzeti és történelmi emlékhelyekkel kapcsolato s
adminisztratív és ellenőrzési feladatokat”, másrészt „ellátja а nemzeti emlékhelyek használat i
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott - használati tervek el őkészítésével és
felülvizsgálatával, valamint а nemzeti emlékhelyek egységes megjelölésével kapcsolatos –
feladatokat” .
А Кorm. rendeletben meghatározott, а történelmi és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolato s
ellenőrzési feladatok ellátása érdekében szükség lenne а történelmi és nemzeti emlékhelyek
fekvése szerinti ingatlanokra а „nemzeti emlékhely” és а „történelmi emlékhely” megjelölé s
ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésére . А tulajdoni lapokon szereplő feljegyzések
ugyanis közhiteles nyilvántartásban bárki számára hozzáférhet ő adatként jeleznék az ingatlan
speciális jellegét .
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53. А törvényjavaslat 76 . §-ában а szerző i jogról szóló 1999 . évi LXXVI . törvény
41 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

76. § А szerző i jogról szóló 1999 . évi LXXVI. törvény 41 . §-a а következő (3) bekezdéssel
egészül ki :

„(3) Az Országgyű lés törvényhozási feladata, valamint az ezzel összefügg ő [a törvényhozás
szakmai munkájának támogatása,] országgyűlési képviseleti feladatkörhöz tartozó
tevékenységek [hatékony] ellátása céljából а mű [művet] е célnak megfelelő módon és
mértékben szabadon felhasználható [felhasználhatja], ha а felhasználása jövedelemszerzés
vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. [E körben а művet az Országgyűlés
tisztségviselő i, az országgyűlési képviselők, képviselőcsoportok és nemzetiségi szószólók ,
valamint а tevékenységüket segít ő alkalmazottak, az Országgyűlés Hivatalának vezet ői
és az országgyű lési képviselők tájékoztatásáért felel ős szervezeti egységei használhatják
fel.]”

Indokolás

Az információs társadalomban а szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak
összehangolásáról szóló 2001/29/ЕК irányelv 5. cikk (3) bekezdésének e) pontja tartalma z
olyan rendelkezést, mely lehetővé teszi а tagállamok számára, hogy bevezessenek szabad
felhasználási esetet а „közbiztonság érdekében tö rténő , illetve közigazgatási, parlamenti vagy
bírósági eljárások megfelelő lefolytatását, valamint ezekről készült tudósítások célját szolgáló
felhasználás” esetén . Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az itt biztosított lehetőség csupán а
parlamenti eljárásokra utal, nem pedig az azokkal összefügg ő , tágan megállapított szakmai
munkára és а képviselők valamennyi feladatkörére .
Indokolt tehát а szabad felhasználási eset további garanciális célokhoz kötése is, mert
felmerülhet, hogy а javasolt rendelkezés а Magyarországot kötelező szerzői jogi tárgyú
nemzetközi szerződésekben és а szintén а hivatkozott irányelvbe iktatott három lépcsős
tesztbe ütközne . А teszt szerint ugyanis а szabad felhasználási eset bevezetése csak annyiban
megengedett, amennyiben az különleges esetekre és а művek felhasználásának szüksége s
mértékére terjed csupán ki és az nem sérelmes а mű rendes felhasználására, valamint
indokolatlanul nem károsítja а szerző jogos érdekeit . А felhasználás céljának tág
meghatározása pedig а tesztbe való ütközést eredményezheti .
А módosítás azt célozza továbbá, hogy az Országgy űlésnek, valamint а bevezetni kívánt
rendelkezés második mondatában megjelölt személyeknek az Szjt . rendszerében idegen
módon történő felsorolása helyett а rendelkezés inkábba szabad felhasználási eset céljából
induljon ki .

54.А törvényjavaslat új 78. §-ában а kulturális örökség védelmérő l szóló 2001 . évi
LXIV. törvény а következők szerint módosul :

7.А kulturálisörökség védelmér ő l szóló 2001 .évi LXIV. törvénymódosítása

78 . § (1)А kulturális örökség védelmér ő l szóló 2001 . évi LXIV. törvény (a továbbiakban :
Kötv.) 61/C. §-aа következő (2a) bekezdéssel egészül ki ésа Köty. 61/C . § (3)-(4) bekezdése
helyébeа következő rendelkezés lép :
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„(2а)А 2. mellékletben kiemelt nemzeti emlékhelyként meghatározott 1055 Budapest V .
kerület, belterület, 24897/4 helyrajzi számú ingatlan az Országgy űlésről szóló 2012. évi
=VI. törvény és azzal összefiiggő egyéb törvények módosításáról szóló 2014 . évi. . . .
törvény hatálybalépése napján, nyilvántartási értéken, ingyenesen az állami vagyon részév é
válik .

(3)	 А 	 (2) és (2a) bekezdésben meghatározott állami vagyon vagyonkezel ője az
Országgyűlés Hivatala .

(4)А (2) és (2a) bekezdésben meghatározott állami vagyon tulajdonjogának é s
vagyonkezelési jogán аk ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése irántа Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.intézkedik . ”

(2)А Köty. 61/D . § (1) bekezdésének d) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(A kultúráéi felelősminiszteraz emlékhelyekkel összefüggésbenkülönösen az alább i

feladatokatlátja el : )

„(I)а nemzeti emlékhely fenntartható használatának elősegítése érdekében támogatási
szerződést köt, ”

(3)А Köty.61/D. & (1) bekezdésének g) pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(A kultúráért felelős miniszter az emlékhelyekkel összefüggésben különösen az alábbi

feladatokat látja el .)

,Lg)	 а Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI) bevonásával,а Bizottság
felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben évente jelentést készítа Kormány részére és
négyévente tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságát az emlékhelyek állapotáról . "

(4)А Köty.

	

(3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

(A NÖRI emlékhelyekkel összefüggőfeladatai különösen az alábbiak:)

„ e) gondoskodikа nemzeti emlékhely és tö rténelmi emlékhely megjelölés ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzésérő l . ”

(5)А Köty. 61/F . &-aа következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3)А történelmi emlékhely jellegre tö rténő utalástаz ingatlan-nyilvántartásban tényként fe l
kell jegyezni . ”

(6)А Köty. 61/G. &-aа következő (5) bekezdéssel egészül ki :

„(5)А nemzeti emlékhely jellegre történ ő utalást az ingatlan-nyilvántartásban tényként fe l
kell jegyezni .”

(7) Köty. 61/I. & (3)-(8) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3)А kiemelt nemzeti emlékhely vagyonkezelőjeа Kiemelt Nemzeti Emlékhelу
Bizottságát az ügyek általa meghatározott csoport .аьап kéwiselheti . А Kiemelt Nemzeti
Еmlékhely Bizottsága működési rendjét maga határozza meg .
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(4) А Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság — feltételek teljesítéséhez is köthet ő —előzetes
hozzájárulása szükségesа kiemelt nemzeti emlékhely területén, valamint az annak részé t
képező közterülettel határos ingatlanon végezni tervezett építési, kereskedelmi, vendéglátás i
vagy szolgáltatási tevékenységhez, továbbá minden más tevékenységhez, amely а kiemelt
nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozza.

(5)А Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottsága (4) bekezdés szerinti hozzájárulását akko r
tagadhatja meg, haа (4) bekezdés szerinti tevékenység sértiа kiemelt nemzeti emlékhely
méltóságát, vagy megakadályozza az országos megemlékezések méltó lebonyolítását, illetveа
tevékenység megvalósítása során létrejöv ő épület, építmény megjelenését tekintve nem
illeszkedikа kiemelt nemzeti emlékhely és annak környezete történelmi és m űemléki
megjelenéséhez, egységes arculatához.

(6)А kiemelt nemzeti emlékhely területét, valamint az annak részét képez ő közterülettel
határos ingatlant érintő , (4) bekezdés hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolato s
közigazgatási hatósági eljárás soránа hatóság engedélyt csakа Kiemelt Nemzeti Emlékhely
Bizottság előzetes hozzájárulásával adhat ki . Haа Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságа
hozzájárulást megtagadja vagy feltételhez köti, а hozzájáruló nyilatkozatotа kérelmező
keresetére а bírósá_ ítéletével .ótolhata . А bírósá_ által ótolt hozzáárulás feltételt állapítha t
meg. Haа hozzájáruló nyilatkozat pótlását bíróságtól kérték, а közigazgatási hatósági eljárást
а bíróság döntésének jogerőre emelkedéséig fel kell függeszteni .

(7)А (4) bekezdésben meghatározott ingatlanon, valamint а kiemelt nemzeti emlékhelyhez
tartozó közterületen bejelentéshez kötött tevékenység csak а Kiemelt Nemzeti Emlékhely
Bizottság el őzetes hozzájáruló nyilatkozata kiadását követően jelenthető be.А bejelentést
tevő а hozzájáruló nyilatkozatot csatoljaа bejelentéshez .

(8) Haа (4) bekezdés szerinti tevékenység bejelentéshez kötött és а Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottságа hozzájárulást megtagadja vagy feltételhez köti, а hozzájáruló
nyilatkozatotа kérelmező keresetéreа bíróság ítéletével pótolhatja.А bíróság által pótolt
hozzájárulás feltételt állapíthat meg ."

(8)А Köty. 61/J . § (2)bekezdésehelyébeа következő rendelkezés lép :

„(2)А kérelem tartalmazz a
a) а kérelmező nevét, lakcímét vagy székhelyét, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói

nyilvántartási számát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát ,
b) а tervezni kívánt tevékenység fajtáját ,
с)az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát ,
d) а kérelem tárgyát és annak részletes leírását, beleértveа tervezni kívánt tevékenység

időbeli ütemezését, valamint
e) bővítés vagy átalakítás esetén az épület, építmény addigi funkcióját .”

(9)А Köty. 61/J . § (3) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(3) А kérelemhez csatolni kell	 а tevékenység engedélyezésére vonatkozó jogszabály
szerintа hatósági engedély iránti kérelemhez szükséges mellékleteket is .”

10 А Köty. 61/J. • 9 bekezdése hej	 ébeа következő rendelkezés lép ésа Köty. 61/J. *-aа
következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(9)А Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság а kérelmező személyes adataitа
közigazgatási 	 hatósági	 eljárás	 és	 szolgáltatás	 általános	 szabályairól	 szóló	 törvény
adatkezelésre vonatkozó rendelkezései szerint kezelheti .
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(10)А 61/I. & (6) és (8) bekezdésével, valamintа 61/J. § (7) bekezdésével összefüggésben
keletkezett polgári jogi igények érvényesítése során az Országgyűlés Hivatala perelhet é s
perelhető . "

(11)А Köty. 6 1 /K. & helyébeа következő rendelkezés lép :

„61/K. & (1) Azе fejezetben meghatározottakа gyülekezési jogról szóló törvény hatálya al á
tartozó rendezvény, valamintа választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlés
vonatkozásában nem alkalmazhatók .
(2)А kiemelt nemzeti emlékhely használati rendjét, valamint а kiemelt nemzeti emlékhelyre
vonatkozó közterület-használati szabályokat és díjakat aKormány – а Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottság javaslata alapján – rendeletben határozza meg . ”

(12)А Köty.82. § (1) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép :

„(1)Aztа természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkez ő szervezetet ,
aki (amely) azе törvényben engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül vagy attól
eltérő módon végzi,а 61/I. & (4) bekezdése szerinti tevékenységetа Kiemelt Nemzeti
Emlékhely Bizottság hozzájárulása nélkül vagy attól eltér ő módon végzi,а védetté
nyilvánított, vagyе törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemei t
jogellenesen megsemmisíti, vagy megrongálja, illetveа védett kulturális örökségi elemet
kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban :
bírság) kell sújtani .”

(13) А Köty. а következő 92/С . -sal egészül ki :

„92/C . &Е törvénynekа . . . törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2 .) megállapíto tt

rendelkezéseit –е törvénynek aMódtv2.-vet megállapított 82 . §-a kivételével –а Módty.
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ideértve az olyan
engedélyezési eljárást is, amelуnélа Módtv2. hatálybalépésekor az engedélytа hatóság még
nem adta ki . ”

(14)А Köty. 93. &(1) bekezdés fl pontja helyébeа következő rendelkezés lép :

(Felhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben )

„fi szabályozzaа nemzeti emlékhelyek – köznapi, ünnepi, idegenforgalmi és protokolláris, а
nemzeti emlékhely szellemével összhangban álló – használati rendjét, valamint meghatározz a
а nemzeti emlékhely fenntartható használatát el ősegítő támogatási szerz ődés megkötésével
kapcsolatos részletszabályokat ; ”

(15)А Köty. 93 . &(1) bekezdés t) pontja helyébeа következő rendelkezés lép ésа Köty. 93 .&
(1) bekezdése kiegészülа következő u) ponttal :

(Felhatalmazást kapа Kormány, hogy rendeletben )

t álla	 _ítsa mеgа kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését
akadályozó tevékenység megel őzésének és az ellenőrzés rendjét;
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u) állapítsa meg –а Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság véleményének kikérésével –а
kiemelt nemzeti emlékhely területére vonatkozó közterület-használat szabályait és díjait ."

(16)А Köty. 2.mellékletének I . Kiemelt nemzeti emlékhely pontja helyébeа következő
rendelkezés lép :

2. melléke t
а 2001.évi LXIV.törvényhez

I .	 Kiemelt nemzetiemlékhely
A B

А kiemelt nemzeti emlékhely megnevezése А kiemelt nemzeti emlékhely lehatárolása
1 . Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér А Kossuth Lajos tér

és az Országház épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3 .

а Néprajzi Múzeum épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12 .

а Vidékfejlesztési Minisztérium épülete
cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11 .

1055 Budapest V. kerület, belterület, 24897/4 hrsz .

Indokolás

А módosító javaslat az Országház, mint kiemelt nemzeti emlékhelyre és а Kiemelt Nemzeti
Еmlékhely Bizottságra vonatkozó szabályozást módosítja .

55. А törvényjavaslat 79. §-ában az egyes közjogi tisztségvisel ők esküjéről és
fogadalmáról szóló 2008 . évi XXVII . törvény а következők szerint módosul :

79 . § Az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008 . évi XXVII .
törvény I . § (1) és (2) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép és az 1 . §-a а következő
[(la)] (3) bekezdéssel egészül ki [és а (2) bekezdés helyébe а következő rendelkezés lép] :

„1 . § (1)А megválasztását követően
a) az országgyűlési képviselő és – az Országgyűlés alelnöke, jegyz ője, képviselői

megbízatással rendelkező háznagya, az országgyű lési bizottság elnöke és tagi g kivételével–
az Országgyűlés által megválasztott személy az Országgyűlés elő tt ,

b) а nemzetiségi szószóló az Országgy ű lés elnöke elő tt
а melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban : eskü) tesz .
[(Iа)](2) А nemzetiséghez tartozó országgyűlési képviselő , а nemzetiségi listáról

mandátumot szerz ő országgyűlésiképviselő [, valamint] és а nemzetiségi szószóló az esküt [—
] választása szerint [–anyanyelvén vagy] magyarul 	 vagy nemzetiségi nyelven teszi .
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[(2)](3) Az eskütételr ől а közjogi tisztségviselő — magyarul vagyaz eskütétel nemzetiségi
nyelve szerinti hiteles fordításbankiállított —okmányt ír alá .[ Az (la) bekezdés alapján nem
magyar nyelven tett eskütételr ő l az eskütevő az anyanyelvén hiteles fordításban kiállítot t
okmányt ír alá .]"

Indokolás

А módosító javaslat pontosítja az Országgy űlés által megválasztott közjogi tisztségviselők
eskütételére vonatkozó szabályokat.

56 . А törvényjavaslat új 80 . §-ában а központi államigazgatási szervekről, valamint а
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény а következők
szerint módosul :

9.А központi államigazgatási szervekr ő l, valamintаKormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló2010 . évi XLIII . törvénymódosítása

80. §
А központi államigazgatási szervekről, valamintа Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII. törvény 58 . §-ában az	 miniszterelnök" szövegrés z
helyébe az	 Kormány" szöveg lép .

Indokolás

А központi államigazgatási szervekről, valamint а Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény jogtechnikai pontosítása.

57 . А törvényjavaslat 80. § új (5) bekezdésében az Mtty. 121 . § (10) bekezdése а
következők szerint módosul :

(5) Az Mtty. 121 . § (10) bekezdése helyébeа következő rendelkezés lép:

„(10) Az NHIT gazdálkodását az Állami Számvev őszék ellenőrzi . Az NHIT feladatai
teljesítésérő l évente tájékoztatót készít az Országgyűlés illetékes bizottságának .”

Indokolás

А beszámolók, jelentések, tájékoztatók fogalomhasználatának egységesítése miatt szüksége s
módosítás .

58. А törvényjavaslat 81 . §-ában az Állami Számvevőszékrő l szóló 2011 . évi LXVI.
törvény а következők szerint módosul :

81 . § (1) Az Állami Számvev őszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény (a továbbiakban :
ÁSZtv .) 2 . § (1) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :



34

„(1) Az Állami Számvevőszék а központi költségvetésről szóló törvényben önálló
költségvetési fejezetet alkot,	 а fejezetet irányító szerv jogait az elnök gyakorolja.”

(2) Az ÁSZty . 5 . § (1) és(2) [és (3)] bekezdése helyébe а következő rendelkezések lépnek :

„(1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlésszámáravéleménytadа központi
költségvetésrő l

	

szóló törvényjavaslat

	

megalapozottságáról, а

	

bevételi elő irányzatok
teljesíthetőségérő l,

	

az beruházási elő irányzatokállami

	

kötelezettségvállalással járó
felhasználásának törvényességérő l és célszerűségérő l .
(2)

	

Az

	

Állami

	

Számvevőszék

	

az

	

államháztartás [gazdálkodása tekintetében]
gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzi [az államháztartás alrendszereinek]
központi költségvetési fejezetet irányító szerv ésа fejezetbe sorolt költségvetési szervek
működését,	 а fejezetbe tartozó központi kezelés ű előirányzatok és fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználását, [az állam,] valamint а helyi önkormányzat, а nemzetiségi
önkormányzat és ezek társulása gazdálkodását . [
(3) Az Állami Számvevőszék az államháztartásból származó források felhasználás a
tekintetében ellen őrzi az államháztartásból helyi önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat és ezek társulása, valamint államháztartáson kívüli személy és jog i
személyiséggel nem rendelkező szervezet számára nyújtott támogatás és egyéb ingyenes
vagyoni juttatás felhasználását. Ha а kedvezményezett az államháztartásbó l
támogatásban — ide nem értve а személyi jövedelemadó meghatározott részének a z
adózó rendelkezése szerinti felhasználását — vagy ingyenes vagyoni juttatásban részesül,
а kedvezményezett gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető . ]

(3) Az ÁSZty. 10. § (2) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :

„(2) А mentelmi joggal kapcsolatos eljárásokra az országgyűlési képviselők mentelmi
jogával kapcsolatos eljárási szabályokat kell alkalmazni . А mentelmi jog felfüggesztés e
tárgyában az Országgyű lés dönt, а mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést a z
Országgyű lés elnöke teszi meg .”

(4) Az ÁSZty . 11 . §-a [(3)—(5) bekezdése] helyébe а következő rendelkezés[ek] lép[nek] : :

„11 . § (1) Az Állami Számvevőszék elnökének megbízatása megszűnik :
a) а megbízatási időtartam leteltével ,
b) а 70. életév betöltésével ,
c) lemondással ,
d) összeférhetetlenség kimondásával ,
e) felmentéssel ,

kizárással,

g) halállal .
(2) А lemondást írásban kell közölni az Országgy ű lés elnökével . Az Állami Számvevőszék
elnökének megbízatásaа lemondásban megjelölt napon szűnik meg .
(3) Az Állami Számvev őszék elnökével szemben а [18 . §-ban meghatározott esetekben] 18 .
& (1)-(4) bekezdésében ésа 19. & (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenséget az
Országgyűlés az összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága javaslatára állapítja meg
[az összeférhetetlenséget] .
[(3)] (4) Az Állami Számvevőszék elnökével szemben а 18. §-ban meghatározott esetekben az
Országgyűlés az összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottsága javaslatára állapítja meg
az összeférhetetlenséget .
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[(4)] (5) Felmentéssel szüntethető meg а megbízatás, ha az Állami Számvevőszék elnöke nek i
fel nem róható okból nem képes eleget tenni megbízatásából adódó feladatainak . А felmentést
az Országgyűlés mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága kezdeményezheti, а felmentésrő l
az Országgyűlés dönt .
[(5)] (6) Kizárással szünteti meg а megbízatást az Országgyűlés, ha az Állami Számvevőszék
elnöke neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából ered ő feladatainak, illetve jogerős
ítéletben megállapított b űntettet követett e1. А kizárást а mentelmi ügyekkel foglalkozó
bizottság kezdeményezheti . "

[(5) Az ÁSZty. 5. § (1) bekezdésében а „központi költségvetési javaslat (pótköltségvetés i
javaslat)” szövegrész helyébe а „központi költségvetésrő l szóló törvényjavaslat” szöveg
lép.]

Indokolás

А javaslatok egyértelművé teszik az ÁSZ elnökének jogkörét, valamint biztosítják, hogy a z
ÁSZ а költségvetési törvényjavaslathoz ne jelentést, hanem véleményt nyújtson be .
Pontosításra kerülnek egyéb, az ÁSZ jogállását és hatáskörét érintő szabályok is .

59 . А törvényjavaslata 82 . §-ában А honvédelemről és а Magyar Honvédségrő l ,
valamint а különleges jogrendben bevezethető intézkedésekrő l szóló 2011 . évi LXIII . törvény
а következők szerint módosul :

82. § (1) А honvédelemről és а Magyar Honvédségrő l, valamint а különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekrő l szóló 2011 . évi LXIII . törvény (a továbbiakban: Hvt .) 5 . § (4)
bekezdés h) pontjának а helyébe а következő rendelkezés lép :

(Nem hívható be katonai szolgálatra az а hadköteles,)

„h) aki а Honvédség, az Országgyű lési Őrség és а rendvédelmi szervek hivatásos vagy
szerződéses állományú tagja, ”

(2) А Hvt . 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe а következő rendelkezés lép:

„(1) А rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség а jogszabályban meghatározot t
hatáskörükben, illetékességi területükön:”

[(3) А Hvt. 81. §-a а következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Felhatalmazást kapa rendészetért felelős miniszter, hogy а házelnök véleményének
kikérésével rendeletben szabályozza az Országgyű lési Őrség készenlétbe helyezésér ől, а
különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint személy i
állományának értesítésérő l szóló rendelkezéseket.” ]

Indokolás

А törvényjavaslat jogszabályi felhatalmazást adna az Országgy űlési Őrség készenlétbe
helyezésére, а különleges jogrend bevezetésére történ ő felkészülés szabályainak, és а



36

személyi állomány értesítésére vonatkozó szabályok megalkotására . Ezek а szabályok szintén
nem igényelnek jogszabályban történő szabályozást, azokat elegendő, ha а házelnök а
szervezeti- és működési szabályzatban vagy az Országgyűlési Őrség parancsnoka saját
hatáskörében – а törvényjavaslat 56 . §-ával megállapított formában – szabályozza, ezé rt

indokolt а törvényjavaslat 82 . § (3) bekezdésének elhagyása а tervezetbő l .

60. А törvényjavaslat 87 . §-ában а Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 .
évi CXCIV . törvény а következők szerint módosul :

87. § (1) А Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXC1V . törvény ( a
továbbiakban : Gst.) 24. §-a helyébe а következő rendelkezés lép:

„24. § (1) А Kormány
a) а központi költségvetésrő l szóló törvény tervezetét [szeptember 15-éig] és
b) а központi költségvetésrő l szóló törvény módosítását tartalmazó olyan törvény tervezetét ,
amely а központi költségvetés bevételi vagy kiadási főösszegét megváltoztatná vagy а
költségvetési hiány mértékét növelné
[az a) és b) pont а továbbiakban együtt : tervezet] – részletes számításokkal alátámasztva –
megküldi а Tanácsnak .
(2) А Tanács а tervezet kézhezvételét követő tíz пароп belül а tervezetre észrevételt tehet,
illetve – ha а tervezettel kapcsolatban, annak hitelességére vagy végrehajthatóságár a
vonatkozóan alapvető ellenvetése van – а tervezettel való egyet nem értését jelezheti .
(3) А Kormány а tervezetet а Tanács észrevételének kézhezvételét vagy а (2) bekezdésben
meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően nyújthatja be az Országgyű lésnek .
(4) Ha а Tanács а (2) bekezdésben meghatározott határidő ig а tervezettel kapcsolatos egye t
nem értését jelezte, а Kormány а tervezetet ismételten megtárgyalja, és azt követően nyújtja
be az Országgyűlésnek .
(5) Az Országgyűlésnek [szeptember 30-áig] benyújtott központi költségvetésr ől szóló
törvényjavaslatra aTanács észrevételt tehet . ”

(2) А Gst. 25–26. §-a helyébe а következő rendelkezések lépnek:

„25 . § (1) А központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során а Tanács az
Országgyűlés elnökének а házszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint i
tájékoztatása alapján vizsgálja а központi költségvetésről szóló törvényjavaslat az
Alaptörvény 36. cikk (4) és (5) bekezdésének (a továbbiakban : államadósság-szabály) való
megfelelését .
(2) А Tanács véleményét az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követ ő
[három]egy пароп belül – а központi költségvetésrő l szóló törvényjavaslathoz benyújtot t
módosító javaslatról tö rténő szavazást követő első tájékoztatás esetében három napon belül —
írásban közli az Országgyűlés elnökével .
(3) А Tanács olyan véleményét, amelyben azt állapítja meg, hogy а központi költségvetésről
szóló törvényjavaslat megfelel az államadósság-szabálynak, az elfogadáshoz szüksége s
előzetes hozzájárulásának kell tekinteni, ha annak а Tanács által véleményezetthez képest
változatlan szöveggel való elfogadására kerül sor .
(4) Ha а Tanács véleményében azt állapítja meg, hogy а költségvetési törvényjavasla t
elfogadása az államadósság-szabály megsértését eredményezné, véleményét részletese n
indokolja.
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(5) А Tanács (4) bekezdésszerinti véleménye alapján а Kormány а központi költségvetésről
szóló törvényjavaslat államadósság-szabálynak való megfelelését biztosító módosít ó
javaslatot nyújt be az Országgyű lésnek а Tanács (4) bekezdés szerinti véleményének
kézhezvételét követő három napon belül .
(6) [A (2) bekezdésben meghatározott véleményre rendelkezésre álló határid ő lejártát
követően benyújtott és elfogadott módosító javaslat vagy az (5) bekezdés szerinti
módosító javaslat határozathozatala utáni, az Országgyűlés elnökének а házszabályi
rendelkezésekben meghatározottak szerinti tájékoztatása kézhezvételét követő egy
napon belül а Tanács írásban közli az Országgy űlés elnökével а véleményét. Ha а
Tanács véleményében azt állapítja meg, hogy а törvényjavaslat elfogadása az
államadósság-szabály megsértését eredményezné, а törvényjavaslat nem bocsáthat ó
zárószavazásra . А Tanács támogató véleményét а törvényjavaslat elfogadásához
szükséges el őzetes hozzájárulásnak kell tekinteni .
(7)] Az (1)—[(6)](5) bekezdés szerinti eljárást mindaddig folytatni kell, amíg а Tanács а
központi költségvetésről szóló törvényjavaslat elfogadásához szükséges el őzetes
hozzájárulását meg nem adja. Az előzetes hozzájárulás megtagadása miatt megismételt
eljárásban kizárólag а Kormány nyújthat be módosító javaslatot .

25/A. § (1) А központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó olyan
törvényjavaslat elfogadásához, amely а központi költségvetés bevételi vagy kiadási
főösszegét megváltoztatná vagy а költségvetési hiány mértékét növelné, а Tanács előzetes
hozzájárulása szükséges .

(2) А Tanács а központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó, (1 )
bekezdés szerinti törvényjavaslat tárgyalása során történő tájékoztatására, az Országgyűlés és
а Tanács eljárására, valamint а Kormány kötelezettségére а 25 . §-t kell alkalmazni .

26. § Ha а Tanács elnöke а Tanács előzetes hozzájárulására vonatkozó, 25 . § és 25/A. §
szerinti álláspontját határid őn belül írásban nem közli az Országgy űlés elnökével, а Tanács
előzetes hozzájárulását megadottnak kell tekinteni . "

(3) А Gst. 27. §-a helyébe а következő rendelkezés lép :

„27. § (1) А Tanács véleményét az ülésein alakítja ki . А Tanács üléseit szükség szerint
tartja . А Tanács ülései nem nyilvánosak .

(2) А Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. А Tanács döntéseit а
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

(3) А Tanács üléseit а napirend közlésével az elnök hívja össze és vezeti . Az elnök
akadályoztatása esetére az ülés összehívásával és vezetésével а Tanács valamely más tagjá t
bízza meg. Egyebekben а Tanács ülésein helyettesítésnek nincs helye .
[(5)](4) А Tanács az ülés napirendjén nem szereplő kérdést csak akkor tárgyalhat meg, ha az
ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak а napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához .
[(6)](5) А Tanács döntését — az akadályoztatás esetét kivéve — а Tanács valamennyi tagja
aláírja . А döntések nyilvánosak, azokat az Országgy űlés honlapján közzé kell tenni .”

Indokolás

А javaslata 2013 decemberében elfogadott Áht . módosításra figyelemmel meghatározza а
költségvetési törvényhez kapcsolódó határid őket, illetve az államadósság-szabállyal
kapcsolatos eljárási szabályokat .
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61 . А törvényjavaslat 88 . §-ában az államháztartásról szóló 2011 . évi СХСУ . törvény
а következők szerint módosul :

17. Az államháztartásról szóló 2011 . évi СХСУ . törvény módosítása

88 . §	 (1) Az államháztartásról szóló 2011 . éviСХСУ . törvény (a továbbiakban : Áht.) 22.§

(5) bekezdésébenа 	 , valamint" szövegrész helyébe az „a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat benyújtását követ ő tíz napon belül,” szöveg lép .

Hatályát veszti аz (államháztartásról szóló 2011 . évi СХСУ . törvény) Áht. 22. § (6)–(8 )

bekezdése .

Indokolás

А javaslatok az Áht-ben szabályozott benyújtási határidővel kapcsolatos pontosításokat

tartalmaznak . А költségvetési törvényt megalapozó törvényjavaslat benyújtását а
költségvetési törvényjavaslattal együtt kell el őterjeszteni, de а költségvetési fejezeti

indokolások benyújtására - а házszabályi és а Gst. rendelkezésekkel összhangban - további 1 0

nap áll rendelkezésre .

62. А törvényjavaslat új 89 . §-ában а közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi
CXCIX . törvény 226 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

18.А közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 .évi CXCIX.törvény módosítás a

89 . §А közszolgálati tisztviselőkrő l szóló 2011 .évi CXCIX.törvény 226 . & (4) bekezdés e
helyébeа következő rendelkezés lép :

„(4)Az Országgyűlés Hivatala és az OrszággyűlésiŐrség szervezeti és működési szabályzat a

а 80. & (1)-(2) bekezdésben ésа 130 . § (1)-(8) bekezdésben foglaltaktól eltérő szabályokat

állapíthat meg .”

Iпdokolás

Е módosítással lehetővé válik, hogy а kreditek megszerzése során az Országgy űlés Hivatala

és az Országgyűlési Őrség által foglalkoztatott köztisztviselők а törvényalkotási eljárásról és

az Országgyűlés működéséről az általánosan elvárt köztisztviselői ismeretekhez képest

magasabb szintű ismeretek birtokába jussanak.

63 . А törvényjavaslat új 91 . §-ában az egyes törvényeknek az Országgyűléssel ,

valamint az önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012 . évi СС IХ. törvény а
következők szerint módosul :
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20. Az egyes törvényeknek az Országgyűléssel,valamint azönkormányzatokkalösszefüggő
módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvénymódosítása

91 .	 §	 Hatályát	 veszti	 az	 egyes	 törvényeknek az Országgyűléssel,	 valamint az
önkormányzatokkal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CCIX. törvény 15 . §-a .

Indokolás

Az Ogyty. 80. § (4) bekezdésére vonatkozó módosítási szándék végrehajtásához szükséges
kodifikációs megoldás . .

64. А törvényjavaslat 92. §-a а következők szerint módosul :

92 . § (1) Ez а törvény – а (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – а kihirdetését
követő nyolcadik napon lép hatályba .

(2)	 А 80. § 2014. március 16-án lép hatályba .
(3)А 61 . § ésа 67. § 2014. április 1-jén lép hatályba.

Az 1–13 . §, а 15–17. §, а 19. §, а 21–23 . §[, és 22. §], а [24–30.] 25–31 . §, а [35–41 . ]
39–47 . §, az [52.] 58 . §, а [63.] 70 . §, а [66–68.] 71–73 . §, а [70. § és] [71 .] 75. §, а [73.] 77 .
§,а [és 74. §] 78. §, а [77–81 .] 82 . §, а 84–85. §,а 87–88. §, [valamint] а [83–88 .1 90–95 .§
az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló
Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba .

Iпdokolás

А hatálybaléptető rendelkezés pontosítása. А módosítás а Bizottságnak е módosító
javaslatából és а kodifikációs jellegű módosító javaslataiból következő – а szerkezet i
egységek számozását érintő – változásokat figyelembe véve tartalmazza а hivatkozásokat.

65. А törvényjavaslat 93. §-a а következők szerint módosul :

(1) Е törvény
a) [73.] 77 . §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,
b) [80 .] 87. §-a az Alaptörvény IX . cikk (6) bekezdése és 23 . cikke,
c) 20 . §-aés [89.] 97 . §-a az Alaptörvény 2 . cikk (2) bekezdése ,
d) [31–33.] 33 . §-a, 34 . § (2) bekezdése, 35–37 . §-a, [41-48 .] 46–54 . §-a, [64 . §-a, 66. §-a ,
72.] 71 . §-a, 74 . § bZpontja és(I)pontja, 76 . §-a, valamint [90 .] 98 . §-a az Alaptörvény 4 .
cikk (2) és (5) bekezdése ,
e) 21–23 . §-a [és 22. §-a] az Alaptörvény 5 . cikk (8) bekezdése ,
fi 16. §-a és 17 . § (1) bekezdése az Alaptörvény 7 . cikk (3) bekezdése,
g) [83.] 90 . §-a az Alaptörvény 25 . cikk (8) bekezdése,
h) [84.] 91 . §-a az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26 . cikk (1) és (2)

bekezdése ,
i) [85.] 92 . §-a az Alaptörvény 29 . cikk (7) bekezdése ,
j) [81.] 88 . §-a az Alaptörvény 43 . cikk (4) bekezdése,
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k) [87.] 94. §-a az Alaptörvény 44 . cikk (5) bekezdése,
1) [82 .] 89. §-a az Alaptörvény 45 . cikk (5) bekezdés e

alapján sarkalatosnak minősül .

(2) Е törvény 1—19 . §-a, [20 . § (3) bekezdése, 22-41.] 24—46 . §-a, [52-56 .] 58—62 . §-a, [61 . ]
68 . § (2) bekezdése, [64 . és 65.] 70. §-a, 72 . §-a, [67 .] 74. § a) és b) pontja, 75 . §-a, [69-71. §-
a, valamint 91.] 99. §-a az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján а jelen levő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi
rendelkezésnek minősül .

Indokolás

А sarkalatossági záradék és а házszabályi rendelkezéseket megállapító §pontosítása . А
módosítás а Bizottságnak е módosító javaslatából és а kodifikációs jellegű módosító
javaslataiból következő — а szerkezeti egységek számozását érintő — változásokat figyelembe
véve tartalmazza а hivatkozásokat.

Budapest, 2014. február 3 .

Г\\

Dr. Cser-Palkovics András
elnök
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