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(Együtt kezelendő a T/5005/48. sz. ajánlással és a T/5005/51 . sz. kiegészítő ajánlással.)

Tisztelt Országgyűlés !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) – els ő helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság) megvitatta Magyar-
ország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseiró7 szóló, T/5005. számon beterjesztett
törvényjavaslathoz benyújtott T/5005/52. számú bizottsági módosító javaslatot.

Az Emberi jogi bizottság az ajánlás kiadásáig a módosító javaslatot nem tárgyalta .

Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegébő l elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ő l eltérő jelölési mód szerepel - a z
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottu k
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képvisel ők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást.

A nyelvhelyességi javaslatokat – a szavazás megkönnyítése érdekében – a szokásostól eltér ő módon
tesszük közzé az ajánlás végén.

Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására ,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszer űen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A Házszabály 145 . (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .
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Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3 )
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ár a
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségér ő l bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képvisel ő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé .

1 . Az Alkotmányügyi bizottság a törvényjavaslat 11. cikkét a következő (3)-(4)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni :

(3) Az Alaptörvény XXVIII . cikkének (1) bekezdésében biztosított ésszerű határidőn
belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése érdekében mindaddig, amíg abíróságo k
kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg, az Országos Bírósági Hivatal elnöke
bármely ügy tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő , de azonos hatáskörű
bíróságot jelölhet ki .

(4) Az alaptörvény XXVIII . cikkének (1) bekezdésében biztosított ésszerű határidőn
belüli bírói döntéshez való alapjog érvényesülése érdekében mindaddig, amíg a bíróságo k
kiegyensúlyozott ügyterhelése nem valósul meg, a legfőbb ügyész, mint az Alaptörvény 29 .
cikke alapján az igazságszolgáltatás közrem űködőjeként működő ügyészség vezetője és
irányítója az általános illetékességű bíróságtól eltérő , de azonos hatáskörű bíróság elő tti
vádemelésre adhat utasítást . Ez a rendelkezés nem érinti az Országos Bírósági Hivatal
elnökének a (3) bekezdésben biztosított jogát, valamint az egyes ügyészségeknek azt a jogát ,
hogy az illetékességi területükön működő bármely bíróság előtt vádat emeljenek.

Indokolás : Lásd a T15005/52 . számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslattal az Előterjesztő egyetért.

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2011 . december 13 .

Dr. Salamon László s .k.,

	

Dr. Lukács Tamás s .k. ,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

	

az Emberi jogi bizottság elnöke
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