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Módosító iavaslat

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 következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat IV . Fejezetének címe és a 40-41 . §-ai az alábbiak szerint módosulnak :

„N. Fejezet

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek éves beszámolója

40. §

(1) Az alapvet ő jogok biztosa és helyettese az éves beszámolót a tárgyévet követő év március
31-ig terjesztik az Országgy űlés elé .
(2) Az alapvető jogok biztosa és helyettese az éves beszámolóban
a) tájékoztat az alapjogvédelmi tevékenységérő l,
b) tájékoztat az általa tett kezdeményezések, ajánlások fogadtatásáról és eredményér ő l,
valamint
c} az alapvető jogokkal kapcsolatos jogsértésekről, a jövő nemzedékek jogainak
érdeksérelmérőlkészült [statisztikai] kimutatás alapján értékeli az alapvető jogok helyzetét, a
természeti és épített környezet állapotát .
(3) Az Országgyű lés a beszámolót benyújtásának évében megtárgyalja .
(4) Az alapvető jogok biztosának és helyettesének a beszámolóját az országgyűlési
határozathozatalt követ ően a Hivatal honlapján közzé kell tenni .
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V. Fejezet
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

41 . §

(1) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek a feladatával kapcsolatos ügyvitel é s
előkészítés teendő it a Hivatal látja el .
(2) A Hivatalt az alapvető jogok biztosa irányítja, és a fő titkár vezeti .
(3) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alapvet ő jogok biztosa normatív
utasításban állapítja meg .
(4) A Hivatal, valamint az alapvető jogok országgyűlési biztosa és a helyettesek működési
költségei a központi költségvetés szerkezetében önálló fejezetet képeznek, a fejezetet irányító
szerv vezetőjének jogosítványait a fő titkár gyakorolja.
(5) A helyettesek a költségvetésben meghatározott, rendelkezésükre álló m űködési források
felhasználásáról önállóan döntenek ."

Indokolás

A javaslat az alapvető jogok országgyűlési biztosának, és helyetteseinek működési költségei
költségvetésben elkülönített megjelölésére, a biztosok működési függetlensége biztosítására
irányul .

Budapest, 2011 . június 23 .
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