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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság), 
valamint Európai Integrációs bizottsága (továbbiakban: Integrációs bizottság), 
megvitatta az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő 
együttműködéséről szóló T/9588. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az 
ahhoz benyújtott T/9588/3-17. számú módosító javaslatokat. 
 
 Ivanics Ferenc képviselő a T/9588/11. számú módosító indítványát 
visszavonta, ezért az ajánlás nem tartalmazza. 
 
 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. 
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 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. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 2. § 

(1)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 
„(1) A Kormány az Országgyűlés részére a kézhezvételt követően haladéktalanul megküld 
minden olyan uniós jogszabálytervezetet, javaslatot és dokumentumot, amelyet az Európai 
Unióról [kormányzati részvétellel működő intézményeinek döntéshozatali eljárásában 
napirenden szerepel] szóló szerződéshez, az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez és 
az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti 
parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. 1-3. pontjai 
nevesítenek. A Kormány megküld továbbá minden, az Európai Unió bármelyik intézménye 
által kibocsátott dokumentumot, amelynek az Európai Unió fejlődése vagy a Magyar 
Köztársaság szempontjából döntő jelentősége van (a továbbiakban: európai uniós tervezetek). 
 
(2) A Kormány az Országgyűlés kérésére minden további, pontosan megjelölt dokumentumot 
is megküld az Országgyűlésnek. 
 
(3) A Kormány a megküldést követően [– az európai uniós döntéshozatali napirendre 
figyelemmel –] nyolc napon belül megjelöli az álláspontja szerint törvényhozási tárgykörbe 
tartozó európai uniós tervezeteket, különösen azokat, amelyek 
a) olyan tárgykört érintenek, amelyről az Alkotmány szerint minősített többséggel elfogadott 
törvény vagy külön törvény rendelkezik, 
b) az alapvető jogok és kötelességek tartalmának meghatározását és érvényesülésének 
lényeges biztosítékait érintik, vagy 
c) hatályos törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmaznak. 
 
(4) A Kormány [az európai uniós döntéshozatali napirendre figyelemmel] a (3) 
bekezdésben meghatározott határidőn belül megjelöli azokat az európai uniós tervezeteket, 
amelyek álláspontja szerint a Magyar Köztársaság szempontjából rendkívüli jelentőségűek, 
ezért indokolt, hogy az Országgyűlés tárgyalja azokat.” 
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Indokolás: Lásd a T/9588/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Integrációs biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

2. Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
„(3) E törvényben meghatározott feladat- és hatásköreit az Országgyűlés a Házszabályban, a 
Kormány az ügyrendjében meghatározott módon látja el.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/16. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

3. Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 2. § (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 

 
„(2) A Kormány az Országgyűlés, vagy bármely országgyűlési képviselő kérésére minden 
további, pontosan megjelölt dokumentumot is megküld az Országgyűlésnek, illetve az 
országgyűlési képviselőnek.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

4. Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 3. § 
(3)-(4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(3) A Kormány álláspontjavaslata tartalmazza  
a) az európai uniós tervezet tartalmának összefoglalását,  
b) az európai uniós döntéshozatal során alkalmazandó döntéshozatali eljárás megjelölését, 
c) az európai uniós tervezet elfogadásának várható uniós menetrendjét és lehetőség szerint a 
tervezet tanácsi tárgyalásának kezdő időpontját, 
d) [a Kormány európai uniós tervezettel kapcsolatos álláspontját, az Európai Unió 
döntéshozatali eljárásában elérni kívánt célokat és azok indokait, valamint] az európai 
uniós tervezet tárgykörére vonatkozó, hatályos magyar és európai uniós szabályozást 
tartalmazó jogszabályok megjelölését, 
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e) [az európai uniós tervezetből esetlegesen következő jogalkotási feladatok 
bemutatását.] az európai uniós tervezet Magyarországra vonatkozó várható gazdasági, 
költségvetési és társadalmi hatásainak rövid bemutatását, 
f) a Kormány európai uniós tervezettel kapcsolatos álláspontját, az Európai Unió 
döntéshozatali eljárásában elérni kívánt célokat és azok indokait, 
g) az európai uniós tervezetből esetlegesen következő jogalkotási feladatok bemutatását, 
valamint 
h)az európai uniós tervezettel kapcsolatban az európai uniós intézmények és tagállamok 
Kormány számára az álláspontjavaslat elkészítésekor ismert véleményét. 
 
(4) [Az Országgyűlés bővített álláspontjavaslatot kérhet a Kormánytól, mely 
tartalmazza a (3) bekezdésben megjelölteken kívül 
a) az európai uniós tervezet tárgykörére vonatkozó, hatályos magyar és európai uniós 
szabályozását tartalmazó jogszabályok megjelölését, 
b) az európai uniós tervezet Magyarországra vonatkozó várható gazdasági, költségvetési 
és társadalmi hatásainak rövid bemutatását, 
c) az európai uniós tervezettel kapcsolatban az európai uniós intézményeknek  és 
tagállamoknak a Kormány számára az álláspontjavaslat elkészítésekor ismert 
véleményét.] 
Amennyiben az Országgyűlés egyszerűsített álláspontjavaslatot kér a Kormánytól, az 
álláspontjavaslat nem tartalmazza a (3) bekezdés d), e) és h) pontjaiban megjelölteket.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

5. Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 4. § 
(3)-(6) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(3) Az európai uniós tervezet elfogadásáról döntést hozó Tanács ülését megelőzően az 
illetékes miniszter vagy politikai államtitkár az Országgyűlés felkérése alapján megjelenik az 
Országgyűlés előtt, és ismerteti a Kormány[nak a tanácsülésen képviselni kívánt] végleges 
álláspontját.  
 
(4) A Kormány az európai uniós döntéshozatal során [képviselendő álláspontját az 
Országgyűlés állásfoglalásának alapulvételével alakítja ki] az állásfoglalástól csak 
indokolt esetben térhet el. 
 
[(5) Ha az európai uniós tervezet olyan tárgykört érint, amelynek szabályozásához az 
Alkotmány értelmében az Országgyűlés minősített többségű döntése szükséges, a 
Kormány az állásfoglalástól csak indokolt esetben térhet el.] 
 
[(6)] (5) Ha az Országgyűlés a Kormány álláspontjavaslatával kapcsolatban az európai uniós 
érdemi döntéshozatal [napirendje] által megkívánt határidőig nem fogad el állásfoglalást, a 
Kormány ennek hiányában dönt az európai uniós döntéshozatal során képviselendő 
álláspontról.” 
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Indokolás: Lásd a T/9588/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

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

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

6. Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 5. §-
ának a következő módosítását javasolják: 

 
„5. § 

 
A Kormány álláspontjavaslatát az Európai Unió döntéshozatali eljárás[ár]a [figyelemmel] 
során módosíthatja. A Kormány folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést az európai uniós 
tervezetek, illetve az álláspontjavaslatok tartalmának lényeges változásáról. Ez alapján 
korábbi állásfoglalását az Országgyűlés is módosíthatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

7. Az Integrációs bizottság a törvényjavaslat 5. §-ának a következő 
módosítását javasolja: 

 
„5. § 

 
A Kormány álláspontjavaslatát az Európai Unió döntéshozatali eljárására figyelemmel 
módosíthatja. A Kormány folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlést az európai uniós 
tervezetek, illetve az álláspontjavaslatok tartalmának lényeges változásáról. Ez alapján 
korábbi állásfoglalását az Országgyűlés is módosíthatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/15/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

8. Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 6. §-
ának a következő módosítását és új (4) bekezdéssel történő kiegészítését javasolják: 

 
„6. §  
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(1) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményének döntése 
után írásban tájékoztatja az Országgyűlést arról a döntésről, 
a) amellyel kapcsolatos[an] álláspontjavaslatát a Kormány megküldte az Országgyűlésnek 
[állásfoglalást fogadott el], vagy  
b) amelyet az Országgyűlés pontosan megjelöl. 
 
(2) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményének döntése 
után – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson túl – szóbeli indokolás[sal]t [ellátott írásbeli 
tájékoztatást] ad az Országgyűlésnek, ha [az általa képviselt álláspont eltért az 
Országgyűlés állásfoglalásától.] 
a) az általa képviselt álláspont eltért az Országgyűlés állásfoglalásától, vagy 
b) az Országgyűlés állásfoglalásától eltérő tartalmú döntés született. 
 
(3) [A Kormány az Európai Unió döntése után – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatáson 
túl – az Országgyűlés felkérésére indokolással ellátott szóbeli tájékoztatást is ad az 
Országgyűlésnek, ha az általa képviselt álláspont eltért az Országgyűlés 
állásfoglalásától.] Ha a Kormány minősített többséget igénylő ügyben tért el az Országgyűlés 
álláspontjától, akkor a kérdést az Országgyűlés a plenáris ülés napirendjére tűzi, és az 
illetékes miniszter itt indokolja az eltérést. Az indoklás elfogadásáról az Országgyűlés dönt. 
 
(4) Ha az Országgyűlés az indokolást elutasította, az ügyet a témában illetékes bizottságnak 
kell kiadni. Az eltérés tárgyalását az Országgyűlés a bizottsági jelentés beérkezését követő 
ülésének napirendjére tűzi, és a bizottság javaslata alapján a következő döntések egyikét 
hozza: 
 
a) utólag helyesnek ítéli az eltérés indoklását; 
b) elfogadja a bizottság ülésén az illetékes miniszter által kiegészített indoklást; 
c) megerősíti korábbi elutasító döntését, és a bizottságot intézkedési javaslat kidolgozására 
kéri fel.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

9. Dr. Vastagh Pál, Dr. Szájer József, Dr. Szent-Iványi István és Herényi 
Károly képviselők a törvényjavaslat 6. § (2) bekezdésének a következő módosítását 
és (3) bekezdésének elhagyását javasolják: 

 
„(2) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményének döntése 
után – az (1) bekezdés szerinti tájékoztatáson túl – szóbeli indokolássalt [ellátott írásbeli 
tájékoztatást] ad az Országgyűlésnek, ha az általa képviselt álláspont eltért az Országgyűlés 
állásfoglalásától. Amennyiben az eltérés olyan tárgykört érint, amelynek szabályozásához az 
Alkotmány értelmében az Országgyűlés minősített többségű döntése szükséges, az indokolás 
elfogadásáról az Országgyűlés dönt. 
[(3) A Kormány az Európai Unió döntése után – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatáson 
túl – az Országgyűlés felkérésére indokolással ellátott szóbeli tájékoztatást is ad az 
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Országgyűlésnek, ha az általa képviselt álláspont eltért az Országgyűlés 
állásfoglalásától.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/14/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

10.Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 7. §-
ának a következő módosítását javasolják: 

 
„7. § 

(1) Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére a miniszterelnök az Európai Tanács üléseit 
és a stratégiai jelentőségű eseményeket megelőzően az európai uniós ügyekkel foglalkozó 
bizottság kibővített ülését [együttesen] tájékoztatja az érvényre juttatni kívánt álláspontról. A 
kibővített ülésen részt vesz az Országgyűlés elnök[ét]e, az országgyűlési képviselőcsoportok 
vezetői[t], az Országgyűlés elnöke által meghívott országgyűlési tisztségviselők[et], állandó 
bizottsági elnökök[et], valamint az állandó bizottságok integrációs albizottságainak 
elnökei[t]. 
 
(2) A Kormány a stratégiai jelentőségű integrációs politikai eseményekről rendszeresen 
tájékoztatja az Országgyűlést. 
 
(3) A miniszterelnök az Európai Tanács üléséről szóban tájékoztatja az Országgyűlés[t] 
plenáris ülését [; ennek során helyettesíthető]. 
 
(4) A Kormány évente jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést a Magyar Köztársaság 
európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
Megjegyzés:  A 7. § (1) bekezdésének módosítása nyelvtani pontosítást igényel: „ a kibővített ülésen 

résztvesznek…” 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

11.Dr. Vastagh Pál és Dr. Szent-Iványi István képviselők a törvényjavaslat 7. 
§ (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„7. § 

 
(1) Az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére a miniszterelnök az Európai Tanács üléseit 
és a stratégiai jelentőségű eseményeket megelőzően együttesen tájékoztatja az érvényre 



 8

juttatni kívánt álláspontról az Országgyűlés elnökét, az országgyűlési képviselőcsoportok 
vezetőit, az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság tagjait, az alkotmányossággal 
foglalkozó bizottság elnökét, a külügyekkel foglalkozó bizottság elnökét, valamint az 
Országgyűlés elnöke által meghívott országgyűlési tisztségviselőket, állandó bizottsági 
elnököket, [valamint az] állandó bizottságok integrációs albizottságainak elnökeit.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

12.Dr. Vastagh Pál, Dr. Szájer József, Dr. Szent-Iványi István és Herényi 
Károly képviselők a törvényjavaslat 7. § (3)-(4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 

 
„(3) A miniszterelnök az Európai Tanács üléséről szóban tájékoztatja az Országgyűlés[t] 
plenáris ülését [; ennek során helyettesíthető]. 
 
(4) A Kormány évente tájékoztatja az Országgyűlés[t] plenáris ülését a Magyar Köztársaság 
európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/14/2-3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

13.Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslat 8. § 
(2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 

 
„(2) Az Országgyűlés meghallgathatja a Kormány által javasolt személyt, és támogatásáról 
állást foglal.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

14.Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 10. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
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„10.§ E törvény [a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról 
szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének] a kihirdetését követő 
nyolcadik nap[ján]on lép hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Integrációs biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért 
 

15.Dr. Salamon László és Dr. Szájer József képviselők a törvényjavaslatot új 
10. §-al kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
paragrafusok számozása értelemszerűen változik): 

 
„10. § 

 
(1) Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről 
szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban Ogy. képv. Költség. Tv.) 5. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra havonta 
képviselőcsoportonként huszönöt képviselő alapdíjának, valamint – képviselőnként – 
kormánypárt esetében az alapdíj 30 %-ának megfelelő, ellenzéki párt esetében az 
alapdíj 60 %-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés 
hivatali szervezete költségvetéséből. 
 
(2) az Ogy. Képv. Költség. Tv. 6. §-a következő, új (3) bekezdéssel egészül ki, egyben 
a bekezdések számozása megfelelően változik: 
 
(3) Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok céljából a (2) 
bekezdésen túl, de az ott meghatározott módon és mértékig minden képviselőcsoport 
további két köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötvenedik tagja után 
további egy köztisztviselő alkalmazására jogosult. Az alkalmazás pénzügyi feltételeit 
(illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell 
biztosítani a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti illetményszámítás, illetve a (2) bekezdés 
szerint megállapított juttatások figyelembevételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. nem támogatja

- az Integrációs biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 

16.Dr. Vastagh Pál, Dr. Szájer József, Dr. Szent-Iványi István és Herényi 
Károly képviselők a törvényjavaslat 10. §-át új (2)-(4) bekezdésekkel kiegészíteni 
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javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi szöveg (1) bekezdés 
jelölést kap) : 

 
„(2) Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről 
szóló 1990. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. képv. költség. tv.) 2.§ (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2) Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottságának, Költségvetési és 
pénzügyi bizottságának, valamint Európai integrációs ügyek bizottságának 
tisztségviselője és tagja az (1) bekezdésben megállapított pótdíjon felül az alapdíj 
alapulvételével további 40 % pótdíjban részesül.” 
 
(3) Az Ogy. képv. költség. tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) A pártok képviselőcsoportja a működésükkel járó kiadásokra havonta 
képviselőcsoportonként huszonöt képviselő alapdíjának, valamint – képviselőnként – 
kormánypárt esetében az alapdíj 30 %-ának megfelelő, ellenzéki párt esetében az 
alapdíj 60 %-ának megfelelő összeget jogosultak igénybe venni az Országgyűlés 
hivatali szervezete költségvetéséből.” 
 
(4) Az Ogy. képv. költség. tv. 6. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyben 
a bekezdések számozása megfelelően változik: 
 
„(3) Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok céljából a (2) 
bekezdésen túl, de az ott meghatározott módon és mértékig minden képviselőcsoport 
további két köztisztviselőre tarthat igényt, valamint minden ötvenedik tagja után 
további egy köztisztviselő alkalmazására jogosult. Az alkalmazás pénzügyi feltételeit 
(illetmény, költségtérítések) az Országgyűlés hivatali szervezete költségvetéséből kell 
biztosítani a (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti illetményszámítás, illetve a (2) bekezdés 
szerint megállapított juttatások figyelembevételével.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/14/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja

- az Integrációs biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője az Integrációs bizottság 
ülésén nem ért egyet, az Alkotmányügyi bizottság ülésén 
egyetért 

 
17.Az Integrációs bizottság a törvényjavaslat 10. §-át a következő új (2) 

bekezdéssel – a törvényjavaslat 10. §-ának új (2)-(4) bekezdésekkel történő 
kiegészítésére vonatkozó T/9588/14/4. számú módosító javaslat elfogadása 
esetén új (5) bekezdéssel - kiegészíteni javasolja (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a bekezdések számozása értelemszerűen változik) : 
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„(5) E törvény 10. § (2)-(4) bekezdései 2004. szeptember 1-jén lépnek hatályba.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9588/15/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. támogatja 
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
 
Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. április 26. 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmány- és igazságügyi 

bizottság elnöke 

Dr. Szent-Iványi Isván s.k., 
az Európai Integrációs Ügyek 

bizottság elnöke 
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