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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, valamint Emberi jogi, 
kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta a 
Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi 
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény 
módosításáról T/18213. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott 
T/18213/3-4. számú módosító javaslatokat. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítések: 
 Ütv.: a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 
 Üsztv.: az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 
1994. évi LXXX. törvény  
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 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. 

 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.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdésének – az Ütv. 18. 
§ (1) bekezdése c)-d) pontját érintően – az elhagyását és az 1. § (2) bekezdésében az Ütv. 
18. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 
 "1. § [(1)] A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ütv.) [18. § (1) bekezdés c)–d) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 (A Magyar Köztársaság ügyészi szervei) 
 
 „c) a főügyészségek; 
 
 d) a helyi ügyészségek;” 
 
 (2) Az Ütv.] 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép[, egyben a § a 
következő új (3) bekezdéssel egészül ki:] 
 
 „(2) [Az ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben más ügyészségi feladatok 
ellátására önálló helyi ügyészség vagy önálló főügyészség létesíthető. 
 
 (3)] Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve az Országos Kriminológiai 
Intézet.”" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/18213/3/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 3. §-ának – az Ütv. 21. § (1) 
bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[3. § Az Ütv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(1) A fellebbviteli főügyészség élén fellebbviteli főügyész, a főügyészség élén 
főügyész, az ügyészség élén vezető ügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség élén 
fellebbviteli vezető ügyész, a területi katonai ügyészség élén vezető ügyész áll.”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 4. §-ának – az Üsztv. 3. § (1) 
bekezdése c) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[4. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
 [Ügyészségi alkalmazottak tanácsa (a továbbiakban: alkalmazotti tanács) működik:] 
 
 „c) a főügyészségeken, az alárendelt helyi ügyészségekre is kiterjedő 
hatáskörrel;”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 4., 5., 6., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 5. §-ának– az Üsztv. 8. § (3) 
bekezdése c) pontját érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[5. § Az Üsztv. 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 (Az irányítása alá tartozó ügyészi szervezet összügyészi értekezletét) 
 
 „c) a főügyész,” 
 
 (hívja össze.)]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 5., 6., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 6. §-ának – az Üsztv. 13. § (2) és (5) 
bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[6. § (1) Az Üsztv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(2) A Katonai Főügyészség a Legfőbb Ügyészségen működő szakmai 
kollégiumokban, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség a budapesti székhelyű fellebbviteli 
főügyészségen működő szakmai kollégiumokban, a katonai ügyészségek a székhelyükön 
működő főügyészségek szakmai kollégiumaiban, a budapesti székhelyű katonai 
ügyészség ügyészei pedig a fővárosi illetékességű főügyészség szakmai kollégiumaiban 
vesznek részt. A főügyészségen működő szakmai kollégiumoknak tagjai az alárendelt 
helyi ügyészségeken szolgálatot teljesítő ügyészek is. A katonai ügyészséget vezető ügyész 
tanácskozási joggal részt vehet az illetékességi területén működő főügyészségek szakmai 
kollégiumainak ülésein.” 
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 (2) Az Üsztv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott jogkört a budapesti székhelyű 
fellebbviteli főügyészség esetében a fellebbviteli főügyész a fellebbviteli vezető ügyésszel, 
a katonai ügyészség székhelyén működő főügyészség esetében pedig a főügyész a katonai 
ügyészséget vezető ügyésszel, a fővárosi illetékességű főügyészség főügyésze pedig a 
budapesti székhelyű katonai ügyészség vezető ügyészével egyetértésben gyakorolja.”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának – az Üsztv. 16. § (2) 
bekezdése j) pontját és (3) bekezdése d)-f) pontjait érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[7. § (1) Az Üsztv. 16. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 (Magasabb vezető állású ügyész:) 
 
 „j) a főügyészhelyettes;” 
 
 (2) Az Üsztv. 16. § (3) bekezdés d) és f) pontjai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
 (Vezető állású ügyész:) 
 
 „d) a főügyészségi osztályvezető ügyész;” 
 
 „f) a főügyészségi csoportvezető ügyész;”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 13., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 



-  6  - 

 
7.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésének – az Üsztv. 

20. § (7) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az Üsztv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(7) A (2), a (4) és a (6) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést az újonnan 
megválasztott legfőbb ügyész, ennek hiányában a legfőbb ügyész helyettes teszi meg. A 
volt legfőbb ügyészt a Legfőbb Ügyészségen vagy kérésére alacsonyabb szintű 
ügyészségen más – lehetőleg vezető – ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt legfőbb 
ügyészt áthelyezése esetén „címzetes legfőbb ügyészségi főtanácsos” cím és a beosztási 
pótlékon kívül – választása szerint – a legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész vezetői 
pótlékával azonos összegű címpótlék vagy az új munkakörére megállapított vezetői 
pótlék illeti meg. A volt legfőbb ügyész fizetési fokozatba sorolását az áthelyezés nem 
érinti.”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 9., 11. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 8. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Az Üsztv. 20. § (10) bekezdésének „d)–i) pontjaiban” szövegrésze helyébe a 
„d)–j) pontjaiban” szöveg lép.]" 
 

T/18213/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 10., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18213/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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9.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésének – az Üsztv. 
21. § (6) bekezdését érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[(2) Az Üsztv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) A (3) és (5) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést a legfőbb ügyész 
teszi meg. A volt legfőbb ügyész helyettest a Legfőbb Ügyészségen vagy kérésére 
alacsonyabb szintű ügyészségen más – lehetőleg vezető – ügyészi munkakörbe kell 
áthelyezni. A volt legfőbb ügyész helyettest áthelyezése esetén „címzetes legfőbb 
ügyészségi főtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül – választása szerint – a legfőbb 
ügyészségi főosztályvezető-helyettes ügyész vezetői pótlékával azonos összegű címpótlék 
vagy az új munkakörére megállapított vezetői pótlék illeti meg. A volt legfőbb ügyész 
helyettes fizetési fokozatba sorolását az áthelyezés nem érinti.”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 11. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) Az Üsztv. 21. § (9) bekezdésének „c)–h) pontjaiban” szövegrésze helyébe a 
„c)–j) pontjaiban” szövegrész lép.]" 
 

T/18213/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 12. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
 

Indokolás: Lásd a T/18213/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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11.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 14. §-ának – az Üsztv. 46/H. § (4)-
(5) bekezdéseit érintően – az elhagyását javasolja: 
 
 "[14. § (1) Az Üsztv. 46/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
 „(4) Ha az ügyészt ügyészségi érdekből alacsonyabb szintű ügyészséghez helyezik 
át, korábbi beosztási pótlékára, illetőleg címére és a címmel járó pótlékra továbbra is 
jogosult, valamint a korábbi szolgálati helye szintjének megfelelő munkaköri elnevezést 
a továbbiakban is használhatja. Ügyészségi érdeknek minősül, ha az ügyészt 
alacsonyabb szintű ügyészségen vezetőnek nevezik ki, valamint ha a 22. § (2) vagy (4) 
bekezdésében, illetve 28. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában említett okból alacsonyabb 
szintű ügyészségre helyezik át.” 
 
 (2) Az Üsztv. 46/H. § (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
 „Alacsonyabb szintű ügyészségre történő kirendelés esetén az ügyész beosztási 
pótléka nem változik, illetőleg címét és a címmel járó pótlékát megtartja, valamint a 
korábbi szolgálati helye szintjének megfelelő munkaköri elnevezést a továbbiakban is 
használhatja.”]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 7., 9. pontjában 
ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

12.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Üsztv. 20. § (2), (4) és (6) 
bekezdésében, 21. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, valamint a 94/A. § (2) 
bekezdésében a „korábbi” szövegrész helyébe a „volt” szöveg, 20. § (10) bekezdésének „d)-i) 
pontjaiban” szövegrész helyébe a „d)-j) pontjaiban” szöveg, 21. § (9) bekezdésének „c)-h) 
pontjaiban” szövegrész helyébe a „c)-j) pontjaiban” szöveg, 46/I. § (3) bekezdésében a 
„nagyobb helyi ügyészségnek minősül a megyei főügyészség székhelyén működő helyi 
ügyészség, továbbá az a helyi ügyészség,” szövegrész helyébe „az az ügyészség minősül 
nagyobb helyi ügyészségnek” szöveg, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 18. § d) pontjában a „megyei főügyészség, 
a Fővárosi Főügyészség” szövegrész helyébe a „főügyészség” szöveg lép." 
 

T/18213/4. sz. 
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 8., 10. pontjában 

ismertetett javaslattal. 
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Indokolás: Lásd a T/18213/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 

13.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Üsztv. 20. § (2), (4) és (6) 
bekezdésében, 21. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, valamint a 94/A. § (2) 
bekezdésében a „korábbi” szövegrész helyébe a „volt” szöveg[, 46/I. § (3) bekezdésében a 
„nagyobb helyi ügyészségnek minősül a megyei főügyészség székhelyén működő helyi 
ügyészség, továbbá az a helyi ügyészség,” szövegrész helyébe „az az ügyészség minősül 
nagyobb helyi ügyészségnek” szöveg, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 
bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 18. § d) pontjában a „megyei 
főügyészség, a Fővárosi Főügyészség” szövegrész helyébe a „főügyészség” szöveg] lép." 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 15. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

14.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdésének az 
elhagyását javasolja: 
 
 "[(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 
törvényerejű rendelet 64. § (1) bekezdésének „megyei (fővárosi)” szövegrésze; 
 
 b) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. § (1) és (4) 
bekezdése; 
 
 c) a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) 
módosításáról szóló 1989. évi XLVI. törvény 1. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 16. §-a, 18. § (3) 
bekezdése, valamint melléklete; 
 
 d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (1) bekezdése; 
 
 e) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez 
kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről szóló 1992. évi 
LXVIII. törvény 31. § d) pontja; 
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 f) az Üsztv. 101. § (2) bekezdése, 104. § (1)–(2) bekezdése, 106. §-a, 109. §-a, 111. § 
(1)–(2) bekezdése, továbbá az 50/E. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 2. számú 
mellékletének 4., 7. és 9. pontjaiban a „megyei”, 10. pontjában, továbbá a 7. számú 
melléklet 4–6. pontjaiban a „megyei, fővárosi” szövegrész; 
 
 g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 81. §-a; 
 
 h) az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi 
azonosító használatával kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi LXVI. 
törvény 41. § (7) bekezdése; 
 
 i) a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról 
szóló 1997. évi LXX. törvény 2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 5. §-a, 8. § (3) bekezdés a) pontja; 
 
 j) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. 
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 6. § (2) bekezdése, 7. § 
(2) bekezdése, 24. §-a, 27–29. §-a, 43. §-a, 50. §-a, 59. §-a, 62. §-a, 74. §-a, valamint 5. 
számú melléklete; 
 
 k) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 30. § (3) bekezdésének, 176. § 
(1) bekezdésének és 475. § (1) bekezdésének „megyei” szövegrésze, valamint 601. § (1) 
bekezdésének első mondata; 
 
 l) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 42. §-ának „megyei 
(fővárosi)” szövegrésze; 
 
 m) az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének 
megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények 
módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 157. §-a; 
 
 n) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. 
törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. 
törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. 
évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 20. §-a; 
 
 o) a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel 
összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény 
28. § (7) bekezdése; 
 
 p) a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi 
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXI. törvény 6. § (4) 
bekezdése, 10. §-a, 17. §-a, 19. §-a és 30. § (3) bekezdése; 
 
 q) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 91. § (3) bekezdése; 
 
 r) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. 
törvény 308. § (1) bekezdés c) pontja; 
 
 s) az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi 
területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény 5. § (2) bekezdése; 
 
 t) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi 
végrehajtásáról szóló 2003. évi XCV. törvény 34. § (1) bekezdése; 
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 u) az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, 
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi 
rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés b) 
pontja; 
 
 v) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 209. §-
a.]" 
 

Indokolás: Lásd a T/18213/3/11. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15.  Dr. Fodor Gábor képviselő a törvényjavaslat 2. számú mellékletében az Ütv. 2. 
számú melléklete 21. pontjának az elhagyását javasolja: 
 

/2. számú melléklet a 2005. évi ……… törvényhez 
 

„2. számú melléklet az 1972. évi V. törvényhez 
 

A Magyar Köztársaság főügyészségei:/ 
 
 "[21. Központi Nyomozó Főügyészség.]" 
 

Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 13. 
pontjában ismertetett javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/3/12. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 5. 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 
 


