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T/10583. számú törvényjavaslat 

 
 

r é s z l e t e s 
 

vitájához 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Európai integrációs ügyek bizottsága - első helyen kijelölt 
bizottságként megvitatta az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról 
szóló, T/10583. számon beterjesztett törvényjavaslatot. Az Országgyűlés Alkotmány- és 
igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) – Házszabálytól eltéréssel – 
benyújtotta a T/10583/3-12. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
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 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 8. § (1)-(2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "8. § (1) Az európai parlamenti képviselő nem lehet" 
 
 "(2) Az európai parlamenti képviselő nem lehet továbbá" 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

2.   Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 
 "9. § Az európai parlamenti képviselő mandátumának összeférhetetlenség miatti 
megszűnésé[t]ről az Európai Parlament [mondja ki] határoz." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

3.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 11. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) Az európai parlamenti képviselő nem kötelezhető tanúvallomás[, illetve szakértői 
nyilatkozat] megtételére olyan adat, tény, körülmény tekintetében, amelyhez megbízatásának 
gyakorlása során bizalmasan jutott[, és amelyek nyilvánosságra hozatalát az Európai 
Parlament nem tartja helyénvalónak]." 
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Indokolás: Lásd a T/10583/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 12. § (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(4) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelmet benyújtó hatóság minden 
olyan információt és felvilágosítást az Európai Parlament, illetve annak mentelmi ügyekkel 
foglalkozó bizottsága rendelkezésére köteles bocsátani, amelyet az a mentelmi jog 
felfüggesztésével kapcsolatos véleményének kialakításához szükségesnek tart." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 

5.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "13. § (1) Az európai parlamenti képviselő megválasztásának időpontjától 
megbízatásának megszűnéséig havonta tiszteletdíjra jogosult, amelyet számára az 
Országgyűlés Hivatala folyósít. A tiszteletdíj alapdíjból és pótdíjból áll. A képviselőt 
megillető tiszteletdíj kifizetése az általa meghatározott bankszámlára történő átutalással, 
bankszámla hiányában postai úton történik." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 

6.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 15. §-át új (4)-(5) bekezdéssel 
kiegészíteni javasolja (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása 
értelemszerűen változik): 
 
 "(4) A képviselő számára az Országgyűlés hivatali szervezetén keresztül igénybe vett, 
és a képviselő munkájához kapcsolódó postai és távközlési szolgáltatás ingyenes.  
 
 (5) A képviselő térítésmentesen jogosult igénybe venni az Országgyűlés hivatali 
szervezete által működtetett elemző, információs és dokumentációs szolgáltatásokat." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
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7.   Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 17. §-ának a következő 

módosítását javasolja: 
 
 "17. § Az állami szervek kötelesek az Európai Parlament képviselői[t megbízatásuk 
ellátásában támogatni, és] rész[ük]ére a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

8.   Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 22. §-ának a következő 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 
 
 "22. § A külföldre utazásról szóló 1998 . évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 11. § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „[11. §] (3) A hivatalos útlevél rendeltetésszerű felhasználásáról és kezeléséről az 
utazást elrendelő, illetőleg az útlevél kiadására javaslatot tevő szerv, az európai parlamenti 
vagy országgyűlési képviselő, továbbá házastársa, gyermeke [12. § (1) bekezdés f) pont] 
diplomata-útlevele esetében az Országgyűlés Hivatala gondoskodik.” 
 
 (2) Az Utv. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
/Diplomata-útlevélre jogosult/
 
„b) az országgyűlési képviselő és az Európai Parlament magyarországi képviselője;" 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

9.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 23. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"23. § 
 
 [A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX . törvény (a továbbiakban: Be.) 82 . § (1) 
bekezdése új d) ponttal egészül ki: 
 
 „d) az európai parlamenti képviselő olyan adattal kapcsolatos kérdésben, 
amelyhez megbízatásának gyakorlása során bizalmasan jutott, és amely nyilvánosságra 
hozatalát az Európai Parlament nem tartja helyénvalónak"]" 
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T/10583/11/2. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 24. § felvezető szövegének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "24. § A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [Be.] 551. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:" 
 

T/10583/11/1. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9. pontjában ismertetett 

javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 

11.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 25. §-ának az elhagyását javasolja 
(a javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 

"25. § 
 
 [A Be. 552 . §-a következő új 552/A. §-sal egészül ki: 
 
 „552/A. § (1) Az európai parlamenti képviselő tanúként vagy szakértőként nem 
kötelezhető olyan határnapon való megjelenésre, amely feladatainak ellátásában őt 
akadályozza. 
 
 (2) Az európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztése esetén 
minden olyan határozatról, amelyet a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó 
indítványban megjelölt ügyben hoznak, a határozatot hozó nyomozó hatóság vagy 
bíróság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlament elnökét.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/11/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
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12.    Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 33. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "33. § (1) [A] E törvény a kihirdetés[e]ét követő nyolcadik nap[ján]on lép hatályba. 
 
 (2) Az e törvény kihirdetését megelőzően megválasztott európai parlamenti képviselők 
tekintetében a törvény 13. §-ában foglalt rendelkezést megválasztásuk napjától alkalmazni 
kell. 
 
 (3) Az e törvény kihirdetését megelőzően megválasztott európai parlamenti képviselők 
tekintetében a Hszt. szerint hivatásos állomány tagjaként fennállt korábbi szolgálati 
jogviszony e törvény hatálybalépésének időpontjában, a törvény erejénél fogva szűnik meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/10583/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - a Kormány képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2004. június 21. 
 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai Integrációs Ügyek 

bizottság elnöke 
 
 


