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Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint 
az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 

1994. évi LXXX. törvény módosításáról benyújtott 
T/18213. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/18213/6. sz. ajánlással.) 

 
 
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/18213/5. és 7-8. számú kapcsolódó módosító javaslatot. 
 
 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  
 
 Az Emberi jogi bizottság 2005. december 12-i ülésére vette napirendjére a módosító 
javaslatok megvitatását. 
 
 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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1.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 1. §-át új (1) bekezdéssel – az Ütv. 
3. § (2) bekezdése j) pontját érintően – javasolja kiegészíteni: 
 
 "(1) Az Ütv. 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
 
 /Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok érdekében az ügyészség/ 
 
 „j) teljesíti a Magyar Köztársaságnak a Eurojustban való részvételével kapcsolatos 
feladatokat.”" 
 

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

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 

2.  Dr. Fodor Gábor képviselő – kapcsolódva saját T/18213/3/7. számú módosító 
indítványához (T/18213/6. számú ajánlás 7. pontja) – a törvényjavaslat 8. § (2) bekezdésében 
az Üsztv. 20. § (7) bekezdésének a következő módosítását 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 3. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/5/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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3.  Dr. Fodor Gábor képviselő – kapcsolódva saját T/18213/3/8. számú módosító 
indítványához (T/18213/6. számú ajánlás 9. pontja) – a törvényjavaslat 9. § (2) bekezdésében 
az Üsztv. 21. § (6) bekezdésének a következő módosítását 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 2. pontjában ismertetett 
javaslattal. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/5/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

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

 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

4.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 16. § (3) bekezdése f) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 /(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti/ 
 
 "a) az Üsztv. 50/A. § (4) bekezdésének második mondata, 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;" 
 

Indokolás: Lásd a T/18213/7/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
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5.  Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslatot új 17. §-sal javasolja 
kiegészíteni: 
 
 "17. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 117. § (1) bekezdésének második mondata." 
 

Megjegyzés: A módosító indítvány (T/18213/7/2.) elfogadásához az Alkotmány 50. § (5) bekezdése alapján 
a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 

 
Indokolás: Lásd a T/18213/7/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):  - az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 7. 
 
 
 
 

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

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 
 
 


