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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága - a
Házszabály 85 . § (2) bekezdése c) pontja és a 87 . § (2) bekezdése alapján Az
állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005 . évi
tevékenységéről szóló beszámolójához országgyűlési határozati javaslatot nyújt be .

Indokolás

A bizottság feltétlenül fontosnak tartja, hogy az állampolgári jogok
országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005 . évi tevékenységéről szóló
beszámolója 2006 . decemberében a Plenáris ülésen megtárgyalásra és elfogadásra
kerüljön .

A F45 . számú beszámoló maximálisan eleget tesz az Alkotmány 32/B . § (6)
bekezdésében és az országgyűlési biztosokról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27. § (1)
bekezdésében meghatározott kötelezettségeknek, és az Obty .-ben meghatározott
határidőben, a tárgyévet követő 1 . negyedév végén benyújtásra kerül (az előző
ciklusból átiktatott iromány) .

Országgyűlési határozat kezdeményezése
(Benyújtó levél)

Budapest, 2006 . november 28.

Balog Zoltán
a bizottság elnöke
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határozata
(javaslat)

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2005. évi
tevékenységéről

szóló beszámoló elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános
helyettesének tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja .

2 . Az Országgyűlés ismét felkéri a Korányt, tegye meg a szükséges intézkedéseket az
Országgyűlési Biztos Hivatala által használt székház jogi helyzetének rendezése
érdekében .

Indokolás :

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa tevékenységének tapasztalatairól - ennek
keretében az alkotmányos jogok hatósági eljárásokkal kapcsolatos jogvédelme helyzetéről,
valamint az általa tett kezdeményezések, ajánlások fogadtatásáról és eredményéről - az
állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27. § (1) bekezdése
alapján évente beszámol az Országgyűlésnek .

A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a J/45 . számon előterjesztett beszámoló
megfelel az Alkotmány 32/B. § . (6) bekezdésében, valamint az említett tőrvényben
meghatározott kötelezettségeknek . A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a beszámoló
ez évben is elkészült a tőrvényben meghatározott határidőre .

A benyújtott beszámoló és a szóban tett kiegészítések tanúsága szerint az állampolgári
jogok országgyűlési biztosa és általános helyettese ez alkalommal is kiemelkedően magas
színvonalon tett eleget feladatának és a bizottság megítélése szerint minden bizottsághoz
külön is képesek szólni a speciális szakterületekre vonatkozóan . Az idén is nagy érdeklődés
fogadja az országgyűlési biztosok beszámolóját, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan ez évben
is 9 bizottság tárgyalja meg. A törvényhozás szempontjából különösen jelentős, hogy az
állampolgári jogok országgyűlési biztosának az Obty. 20. § (1) és 26 . § (1) bekezdésében
foglaltak szerinti ajánlásai is megvitatásra kerüljenek az érintett bizottságokban .

Bizottsági önálló indítvány!
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A bizottság feltétlenül fontosnak tartja, hogy az országgyűlési biztosok nyugodt,
rendezett jogi és pénzügyi keretek között folytathassák a rendkívüli sokrétű és felelősségteljes
munkájukat.

A bizottság feltétlenül fontosnak tartja, hogy az országgyűlési biztosok nyugodt,
rendezett jogi és pénzügyi keretek között folytathassák a rendkívüli sokrétű és felelősségteljes
munkájukat. A bizottság sajnálattal vette ismét tudomásul az országgyűlési biztos
tájékoztatását, mely szerint az általuk használt székház ügye még mindig nem rendeződött
jogilag, annak ellenére, hogy az Országgyűlés az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi
bizottsága javaslatára az országgyűlési biztosok 2003 . évi és a 2004. évi tevékenységéről
szóló beszámolók elfogadásáról szóló országgyűlési határozatokban felkérte a Kormányt a
szükséges intézkedések megtételére . Ezért a bizottság az országgyűlési határozatban szereplő
felkéréssel ismételten, immár harmadszor hangsúlyozni és nyomatékosítani szeretné a
székház ügyének fontosságát. A fennálló állapot nemcsak az Országgyűlési Biztos
Hivatalának, hanem a székház „kezelőjének", a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak is terhet
jelent. A rendezetlen jogi helyzet megoldására a 2007 . évi költségvetésről szóló
törvényjavaslat sem nyújt megfelelő fedezetet .

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2006 .
november 28-ai ülésén a beszámolót elfogadta és akként határozott, hogy a Házszabály 114 . §
(2) bekezdése alapján a bizottságnak az általános vitára szóló ajánlására tekintettel, az
Országgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlja . (19i)

A bizottság előadója az általános vitában : Balog Zoltán elnök (Fidesz)

Budapest, 2006 . november 28.

Balog Z an
a bizottság elnöke
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