
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 6391

Érkezett: 22 1.2 'rü , 2 Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . (1) bekezdése alapján az Országgyű lésrő l szóló ,
T/6391 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 46 . § (3) bekezdése a következők szerint módosuljon :

„(3) Az (1) bekezdés alapján meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen,

illetve a napirendi pont tárgyalásán . Az ülésen a meghívottat a helyettesítésére jogosult személy i s

képviselheti . Az ülésen az országgyűlési bizottságban tagsági hellyel nem rendelkező

képviselőcsoport vezetőjét – egy alkalomra szóló vagy visszavonásig érvényes megbízással – a

képviselőcsoport egy tagja is képviselheti . [Az országgyűlési bizottság ülésén a Kormány

döntésre felhatalmazott képvisel ője vesz részt .] ”

2. A törvényjavaslat 158 . (2) bekezdése egészüljön ki új c) ponttal, a további pontok megjelölés e
értelemszerűen változzék :

„(2) Hatályát veszti

a) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV . törvény 13 . §-a

és az azt megel őző alcím, valamint

b) a jogalkotásról szóló 2010 . évi CXXX. törvény 15/A. alcíme:

c) a központi államigazgatási szervekrő l, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáró l

szóló 2010. évi XLIII . törvény 37 .	 (3) bekezdése ,

[c] dl a Magyar Köztársaság 2004 . évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről

szóló 2003 . évi CXVI. törvény 15 . § (7) bekezdése .”
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INDOKOLÁS

Az Alaptörvény 18 . cikk (4) bekezdése szerint a Kormány tagja felel ős az Országgyűlésnek. Ezt a
felelősséget nem lehet megkerülni oly módon, hogy a Kormányt az országgy űlési bizottság i
üléseken nem állami vezetők, hanem vezető beosztású kormánytisztviselők képviselik. A politikai
felelősséget a Kormány tagjának kell vállalnia (a helyettesítés szabályainak esetlege s
alkalmazásával), ám be kell fejezni azt az elharapózott gyakorlatot, hogy közigazgatási és helyette s
államtitkárok, főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettesek, olykor osztályvezetők képviselik a
Kormányt az országgyű lési bizottságok előtt . Az ő számukra is kellemetlen, hogy politikai tartalmú
képviselői kérdésekre és hozzászólásokra kell reagálniuk, ugyanakkor a képvisel ők is érthető
módon nehezményezik, hogy a véleményüket nem olyan személyhez címezhetik, aki politika i
felelősséget visel a kormányzati munkában .
Ki kell tehát terjeszteni a plenáris ülésen való miniszteri vagy államtitkári szint ű részvétel
kötelezettségét a bizottsági szintre is .

Budapest, 2012 . március „ g. . ”

r. Ujhelyi István
MSZP

Dr . Harcozó Tamás
MSZP

Dr. Lamperth Mónika
MSZP
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