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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító javasla t

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján az alapvető jogok
biztosáról szóló T/3585 számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az (5) bekezdés törlésé t
javasoljuk :

„6. § (1) A köztársasági elnök az alapvető jogok biztosának a személyére az alapvet ő jogok
biztosa megbízatási idejének a lejártát megel őző kilencven napon belül, de legkés őbb a
megbízatási idő lejártát megelőző negyvenötödik napon tesz javaslatot .
(2) Ha az alapvető jogok biztosának a megbízatása a 16 . (1) bekezdés [b] a) —g) pontjában
meghatározott okból szűnt meg, a köztársasági elnök a megbízatás megszűnésétő l számított
harminc napon belül tesz javaslatot az alapvet ő jogok biztosának a személyére .
(3) Ha a javasolt személyt az Országgyűlés nem választja meg, a köztársasági elnö k
legkésőbb harminc napon belül új javaslatot tesz .
(4) Az alapvető jogok biztosának javasolt személyt az Országgyűlés — az alapvető jogok
biztosa feladatkörét érintően — hatáskörrel rendelkező bizottsága meghallgatja .
[(5) Az alapvető jogok biztosa egyszer újraválasztható .] ”

Indokolás

Az alapvető jogok országgy űlési biztosa újraválaszthatóságával — álláspontunk szerint — a z
intézmény önállósága veszélybe kerül . Az újraválaszthatóság lehetősége csökkentheti a
hivatalban lévő biztos függetlenségét. Az ombudsman a nyilvánosság erejéb ől, a nyilvánosság



előtti tekintélyből meríti erejét, ez a tekintély az intézmény, illetve az azt betölt ő személy
hitelességén alapul. Az ombudsman elsődleges feladata az állami szervezetrendszer
folyamatos vizsgálata. Mivel újraválasztása e szervezetrendszer hozzáállásától függ, az
újraválasztás lehetőségének szem elő tt tartása függetlenségét egyértelműen veszélyezteti .

Budapest, 2011 . június 23 .

Kepli Lajos
Jobbik

Bödecs Barna
Jobbik
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