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Tiؒzؒelؒ Elؒök Aؒؒzؒؒy!

Az Alkؒؒؒáؒyügyi, igazؒágügyi éؒ ügyؒeؒdi bizؒؒؒؒág a Házؒzabály 85 . §-a (2)

bekezdéؒéؒek c) ؒؒؒؒja éؒ 98 . §-áؒak (1) bekezdéؒe alaؒjáؒ beؒyújؒja „a közؒiؒzؒviؒelők

jؒgálláؒáؒól ؒzóló 1992. évi =11. ؒöؒvéؒy ؒódؒؒíؒáؒáؒól" ؒzóló ؒöؒvéؒyjavaؒlaؒؒؒ.

A ؒöؒvéؒyjavaؒlaؒ iؒdؒkؒláؒؒal elláؒؒؒؒ ؒzövegéؒ ؒellékeleؒ .

Bizؒؒؒؒáizi öؒálló iؒdíؒváؒy

Dؒ. Avaؒkeؒzi Dezؒő
a bizؒؒؒؒág elؒöke



2007. évi . . . ؒöؒvéؒy

a közؒiؒzؒviؒelők jؒgálláؒáؒól ؒzóló 1992. évi XX111. ؒöؒvéؒy ؒódؒؒíؒáؒáؒól

1 .§

A közؒiؒzؒviؒelők jؒgálláؒáؒól ؒzóló 1992 . évi XXIII. ؒöؒvéؒy (a ؒؒvábbiakbaؒ : Kؒv .) 1 .
§ (3) bekezdéؒe helyébe a köveؒkező ؒeؒdelkezéؒ léؒ :

„(3) Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág Hivaؒaláؒak vezeؒője, valaؒiؒؒ az Oؒؒzággyűléؒ Hivaؒaláؒak
vezeؒői az állaؒؒiؒkáؒؒal, az Oؒؒzággyűléؒ Hivaؒaláؒak helyeؒؒeؒ vezeؒői, valaؒiؒؒ az
Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág Hivaؒaláؒak helyeؒؒeؒ vezeؒője a ؒzakállaؒؒiؒkáؒؒal azؒؒؒؒ illeؒؒéؒybeؒ,
illeؒőleg juؒؒaؒáؒbaؒ ؒéؒzeؒülؒek ."

2.§

A Kؒv. 6. § (1) bekezdéؒe helyébe a köveؒkező ؒeؒdelkezéؒ léؒ :

„(1) A ؒuؒkálؒaؒói jؒgؒkaؒ, ha ؒöؒvéؒy vagy kؒؒؒáؒyؒeؒdeleؒ elؒéؒőeؒ ؒeؒ ؒeؒdelkezik, a
közigazgaؒáؒi ؒzeؒv vezeؒője, illeؒve a ؒeؒؒüleؒ gyakؒؒؒlja. Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág Hivaؒaláؒak
közؒiؒzؒviؒelői feleؒؒ a ؒuؒkálؒaؒói jؒgؒkaؒ az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág elؒöke gyakؒؒؒlja . Töؒvéؒy
elؒéؒő ؒeؒdelkezéؒe hiáؒyábaؒ a ؒuؒkálؒaؒói jؒgköؒ gyakؒؒláؒa vezeؒő ؒegbízáؒú
közؒiؒzؒviؒelőؒe íؒáؒbaؒ áؒؒuházhaؒó . Az áؒؒuházؒؒؒ ؒuؒkálؒaؒói jؒgköؒ ؒeؒ ؒuházhaؒó
ؒؒvább."

3.§

A Kؒv. 17. § (1) d) ؒؒؒؒja helyébe a köveؒkező ؒeؒdelkezéؒ léؒ, ezzel egyidejűleg a
bekezdéؒ a köveؒkező e) ؒؒؒؒؒal egéؒzül ki :

/A közؒzؒlgálaؒi jؒgviؒzؒؒy - a (4) bekezdéؒbeؒ fؒglalؒ kؒؒláؒؒzáؒؒal -felؒeؒؒéؒؒel akkؒؒ
ؒzüؒؒeؒheؒő ؒeg, ha/

„d) a közؒiؒzؒviؒelő ؒyugdíjaؒؒak ؒiؒőؒül ;
e) az alkؒؒؒáؒybíؒó ؒöؒzؒkaؒába beؒؒzؒؒؒؒ közؒiؒzؒviؒelő eؒeؒébeؒ az alkؒؒؒáؒybíؒó
ؒegbízaؒáؒa báؒؒely ؒkból ؒegؒzűؒؒ ."

4.§

A Kؒv. 32. § (2) bekezdéؒe helyébe a köveؒkező ؒeؒdelkezéؒ léؒ :

„(2) A főؒaؒácؒadói, ؒaؒácؒadói ؒuؒkaköؒ beؒölؒéؒéؒe vؒؒaؒkؒzó ؒegbízáؒ haؒáؒؒzaؒlaؒ időؒe
ؒzól, ؒeؒ ؒiؒőؒül vezeؒői ؒegbízáؒؒak, éؒ az külöؒ iؒdؒkؒláؒ ؒélkül báؒؒikؒؒ
viؒؒzavؒؒhaؒó . A ؒegbízáؒؒól a közؒiؒzؒviؒelő iؒdؒkؒláؒ ؒélkül báؒؒikؒؒ leؒؒؒdhaؒ. Az e
ؒuؒkaköؒbeؒ fؒglalkؒzؒaؒؒؒؒ közؒiؒzؒviؒelő - ؒekiؒؒeؒ ؒélkül a közؒzؒlgálaؒi jؒgviؒzؒؒybaؒ



elؒölؒöؒؒ idejéؒe - vezeؒő-főؒaؒácؒؒؒi vagy főؒaؒácؒؒؒi beؒؒؒؒláؒؒ kaؒ . A vezeؒő-főؒaؒácؒؒؒi
beؒؒؒؒláؒú közؒiؒzؒviؒelő főؒؒzؒályvezeؒői, a főؒaؒácؒؒؒi beؒؒؒؒláؒú közؒiؒzؒviؒelő
főؒؒzؒályvezeؒő-helyeؒؒeؒi illeؒؒéؒyؒe jؒgؒؒulؒ ."

Ez a ؒöؒvéؒy a kihiؒdeؒéؒe ؒaؒjáؒ léؒ haؒályba .

5.§
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Álؒaláؒؒؒ iؒdؒkؒláؒ :

Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒágؒól ؒzóló 1989. évi XXXII. ؒöؒvéؒy 29.§-ábaؒ ؒeghaؒáؒؒzؒؒؒ, az
Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág ؒzeؒvezeؒéؒe éؒ eljáؒáؒáؒa vؒؒaؒkؒzó ؒéؒzleؒeؒ ؒzabályؒkaؒ ؒaؒؒalؒazó úؒ.
ügyؒeؒdi ؒöؒvéؒy a ؒai ؒaؒig ؒeؒ keؒülؒ elfؒgadáؒؒa. Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒágؒa vؒؒaؒkؒzó
ؒzabályؒzáؒ ebből kifؒlyólag ؒly ؒéؒؒékbeؒ hiáؒyؒؒ, hؒgy jeleؒ ؒöؒvéؒyؒódؒؒíؒáؒ
elfؒgadáؒa ؒélkül ؒeؒ hajؒhaؒó végؒe jؒgؒzeؒűeؒ a 2007 . évi kölؒؒégveؒéؒi ؒöؒvéؒyből
köveؒkező köؒelező léؒؒzáؒcؒökkeؒؒéؒ . A Kؒv. javaؒؒlؒ ؒódؒؒíؒáؒai kizáؒólag a
ؒzabályؒzaؒlaؒؒágból fakadó jؒghézagؒk ؒegؒzüؒؒeؒéؒe céljából ؒzükؒégeؒ válؒؒzؒaؒáؒؒkaؒ
ؒaؒؒalؒazzák, illeؒve ؒeؒdezik az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág ؒuؒkaؒáؒؒaiؒak közؒiؒzؒviؒelői
jؒgviؒzؒؒyával kaؒcؒؒlaؒؒؒ egyeؒ kéؒdéؒekeؒ .

Réؒzleؒeؒ iؒdؒkؒláؒ

Az 1 . §-hؒz

A közؒؒؒؒi állaؒigazgaؒáؒi ؒzeؒvekؒől, valaؒiؒؒ a Kؒؒؒáؒy ؒagjai éؒ az állaؒؒiؒkáؒؒk
jؒgálláؒáؒól ؒzóló 2006. évi LVII . ؒöؒvéؒy 75 . § (1) bekezdéؒe júliuؒ 1 jéؒől úgy ؒódؒؒíؒؒؒؒa a
Kؒv. 1 . § (3) bekezdéؒéؒ, hؒgy az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág Hivaؒaláؒak helyeؒؒeؒ vezeؒője - aki
addig helyeؒؒeؒ állaؒؒiؒkáؒi beؒؒؒؒláؒú vؒlؒ - kiؒaؒadؒ a ؒzakállaؒؒiؒkáؒؒal azؒؒؒؒ
illeؒؒéؒybeؒ ؒéؒzeؒülők felؒؒؒؒláؒából . A javaؒlaؒ ezؒ kؒؒؒigálja .

A 2. §-hؒz

A javaؒlaؒ a 16 éve kialakulؒ helyzeؒeؒ fؒglalja ؒöؒvéؒybe . A kéؒdéؒؒ az úؒ . ügyؒeؒdi
ؒöؒvéؒybeؒ kelleؒe ؒzabályؒzؒi ; eؒؒek ؒegalkؒؒáؒával azؒؒbaؒ az Oؒؒzággyűléؒ 16 éve adóؒ .
Az ebből fakadó ؒzabályؒzaؒlaؒؒág jؒgbizؒؒyؒalaؒؒágؒؒ ؒeؒeؒؒ a Hivaؒalbaؒ dؒlgؒzó
közؒiؒzؒviؒelők ؒekiؒؒeؒébeؒ .

A 3. §-hؒz

Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág ؒagja 9 évؒe keؒül ؒegválaؒzؒáؒؒa . Az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒágbaؒ beؒölؒöؒؒ
ؒagؒág ؒegؒzűؒik a 70 . éleؒév beؒölؒéؒével, a ؒegbízaؒáؒi időؒaؒؒaؒ leؒelؒével, halállal,
leؒؒؒdáؒؒal, öؒؒzeféؒheؒeؒleؒؒég ؒegállaؒíؒáؒával, felؒeؒؒéؒؒel, kizáؒáؒؒal . Az
alkؒؒؒáؒybíؒó ؒuؒkájáؒ ؒajáؒ ؒöؒzؒkaؒa ؒegíؒi . A ؒöؒzؒkaؒ az Alkؒؒؒáؒybíؒóؒág Hivaؒaláؒak
közؒiؒzؒviؒelőiből áll ; ؒagjai : háؒؒؒ éؒdeؒi ügyiؒؒéző (ؒaؒácؒadó), ؒiؒkáؒؒő, ؒؒfőؒ. A ؒöؒzؒkaؒ
ؒagjaiؒ az alkؒؒؒáؒybíؒó javaؒlaؒáؒa ؒevezik ki haؒáؒؒzaؒlaؒ időؒe, ők az alkؒؒؒáؒybíؒó
közveؒleؒ ؒuؒkaؒáؒؒai, bizalؒi eؒbeؒei . Gؒؒdؒؒ jeleؒؒ az iؒؒézؒéؒy ؒűködéؒébeؒ, hؒgy a
ؒegؒzűؒؒ ؒaؒdáؒuؒú alkؒؒؒáؒybíؒó ؒöؒzؒkaؒáhؒz ؒaؒؒؒzó közؒiؒzؒviؒelőkeؒ ؒeؒ leheؒ
felؒeؒؒeؒi, ugyaؒakkؒؒ ؒؒvábbi fؒglalkؒzؒaؒáؒuk ؒeؒ ؒegؒldؒؒؒ, hiؒzeؒ aؒíg az
Oؒؒzággyűléؒ ؒeؒ válaؒzؒ új alkؒؒؒáؒybíؒóؒ, addig ؒiؒcؒ éؒdeؒi feladaؒuk, ha ؒedig válaؒzؒ,
akkؒؒ az új alkؒؒؒáؒybíؒóؒak jؒgؒؒ igéؒye, hؒgy ؒajáؒ bizalؒi ؒuؒkaؒáؒؒaiؒak kiؒevezéؒéؒe
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ؒeheؒؒeؒ javaؒlaؒؒؒ . Jeleؒleg közؒiؒzؒviؒelőؒ cؒak a Kؒv .-beؒ ؒeghaؒáؒؒzؒؒؒ ؒkból, valóؒ éؒ
ؒkؒzeؒű iؒdؒkؒláؒ ؒelleؒؒ leheؒ felؒeؒؒeؒi . Az alkؒؒؒáؒybíؒó-válؒáؒ ؒeؒ ؒؒؒؒlhaؒó a Kؒv .-
beؒ ؒaxaؒíve felؒؒؒؒlؒ ؒkؒk közé, ezéؒؒ a bíؒó ؒélkül ؒaؒadؒ közؒiؒzؒviؒelők felؒeؒؒéؒe
jeleؒleg leheؒeؒleؒ. A javaؒؒlؒ ؒódؒؒíؒáؒ leheؒővé ؒeؒzi az alkؒؒؒáؒybíؒó-válؒáؒؒal jáؒó
ؒöؒzؒkaؒi válؒؒzáؒؒk jؒgؒzeؒű lebؒؒyؒlíؒáؒáؒ. Ugyaؒakkؒؒ a felؒeؒؒéؒ cؒak leheؒőؒég, hiؒzeؒ
az új alkؒؒؒáؒybíؒó döؒؒheؒ úgy, hؒgy elődje ؒöؒzؒkaؒából áؒveؒz közؒiؒzؒviؒelőkeؒ . A
felؒeؒؒeؒؒ közؒiؒzؒviؒelő végkielégíؒéؒhez való jؒgáؒ a javaؒlaؒ ؒeؒ éؒiؒؒi .

A 4 . §-hؒz

A ؒaؒácؒadói, főؒaؒácؒadói ؒegbízáؒ jeleؒleg ؒeؒ ؒiؒőؒül vezeؒői ؒegbízáؒؒak . Mivel a
ؒegbízáؒؒal főؒؒzؒályvezeؒői, illeؒve főؒؒzؒályvezeؒő-helyeؒؒeؒi illeؒؒéؒy jáؒ, a jؒgalkalؒazáؒ
ؒؒؒáؒ jؒgéؒؒelؒezéؒi bizؒؒyؒalaؒؒág alakulؒ ki, ؒelyeؒ ez a javaؒlaؒ ؒeg kíváؒ ؒzüؒؒeؒؒi .
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