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Bizottsági önálló indítvány !

Az Országgyűlés
	 /2009. ( ) OGY

határozata

Az állampolgári jogok országgy ű lési biztosának 2008 . évi tevékenységér ő l
szóló beszámoló elfogadásáról

Az Országgy űlés az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységéről szóló
beszámolót nem fogadja el .

Indokolás :

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

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2009-ben is eleget tett az Alkotmány
32/B. § (6) bekezdésében és az országgy űlési biztosokról szóló 1993 . évi LIX. törvény 27 . §
(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, a J/8958 . számon benyújtott beszámoló a z
Obtv-ben meghatározott határidőre benyújtásra került .

2009-ben az állampolgári jogok országgyűlési biztosának beszámolóját hét bizottság
tárgyalta meg . A kijelölt bizottságok közül csak az Egészségügyi bizottság tartotta általáno s
vitára alkalmasnak a beszámolót, a többi bizottság (Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottság; Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság ; Önkormányzati és
területfejlesztési bizottság; Oktatási és tudományos bizottság; Honvédelmi és rendészeti
bizottság; Ifjúsági szociális és családügyi bizottság) nem tartotta általános vitára alkalmasnak.
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Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, mint első helyen kijelölt
bizottság, állásfoglalásának kialakításakor tekintetbe vette a többi bizottság véleményét,
álláspontját is .

A kijelölt bizottságok elismerték, hogy az országgyűlési biztos a korábbi évekhez
hasonlóan színvonalas, informatív beszámolót nyújtott be teljesen új szerkezetben, amel y
mögött komoly szakmai munka van .

A kijelölt bizottságok tagjainak többsége azonban úgy ítélte meg, hogy a z
országgyűlési biztos beszámolójának és szakmai tevékenységének megítélésekor nem
kerülhető meg az ombudsman stílusának, az országgyűlési biztosi rendszerrel kapcsolatos
felfogásának, egyes egyéb megnyilatkozásainak és nyilatkozatainak vizsgálata és értékelése ,
ezért nem tudják támogatni az éves beszámoló elfogadását sem .

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
szeptember 9-ei ülésén a beszámolót nem fogadta el (9 i, 4 n, 6 t) és a 2009 . szeptember 22-ei
ülésén akként határozott, hogy a Házszabály 114 . § (2) bekezdése alapján a bizottságnak a z
általános vitára szóló ajánlására tekintettel, az Országgyűlésnek nem javasolja elfogadásra .

A bizottság előadója az általános vitában : Fogarasiné Deák Valéria (MSZP )

A kisebbségi vélemény előadója: Balog Zoltán (Fidesz )

Budapest, 2009 . szeptember 22 .

Fogarasiné Deák Valéri a
alelnök
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Országgyű lési határozat kezdeményezése
(Benyújtó levél)

Dr. Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága — a
Házszabály 85. § (2) bekezdése c) pontja és a 87 . § (2) bekezdése alapján A z
állampolgári jogok országgyűlési biztosának 2008 . évi tevékenységéről szóló
beszámolójához országgyűlési határozati javaslatot nyújt be .

Indokolás :

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa eleget tett az Alkotmány 32/B . §
(6) bekezdésében és az országgyűlési biztosokról szóló 1993. évi LIX. törvény 27. §
(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének, az Obtv .-ben meghatározott
határidőben, a tárgyévet követő I. negyedév végén benyújtotta a J/8958 . számú
beszámolót.

A beszámolót mind a hét kijelölt bizottság megtárgyalta . Az Emberi jogi ,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, mint első helyen kijelölt bizottság a 2009 .
szeptember 9-ei ülésén elhangzottakra alapozva, a beszámolót megtárgyaló több i
bizottság véleményének is figyelembevételével alakította ki álláspontját a
beszámolóról .

Budapest, 2009 . szeptember 22 .
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