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ALKOTMÁNYÜGYI, IGAZSÁGÜGYI
ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Módosító javaslat
Kövér László úr,
az Országgyülés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX.30) OGY határozat 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-
ának (1) bekezdése alapján az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/13254. számú törvényjavaslathoz а
következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А törvényjavaslat а következő 20. alcímmel egészül ki, а további szerkezeti egységeinek é s
önmagára vonatkozó hivatkozásainak számozása megfelel ően változik :

„20.А NemzetiEmlékezet Bizottságáról szóló 2013 .évi CCXLI.törvény módosítás a

91 .§

(1) А Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . éviCCXLI.tőrvény (a továbbiakban :
Nebtv.)18. §-aа következőj)ésk)ponttal egészül ki :

(A Bizottság elnöke).

kiadjaа Hivatal alapító okiratát és jóváhagyjaа Hivatal Szervezeti és Működés i
Szabályzatát ,
k)а Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben а minősített adatok védelméről szóló
törvény szerinti min ősítésre jogosult . ”

(2) А Nebty. 26 .	 -a helyébeа következő rendelkezés lép :

„26. § (1)А Hivatal fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv,
amelynek költségvetése az Országgyű lés költs	 etési fejezetén belül önálló címet képez .
(2)А Hivatal költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen kevesebb az el őző évi
központi költségvetésben megállapított összegnél .А Bizottság, illetveа Hivatal részéreе
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törvényben foglaltakon túlmenően további feladatot törvény csak úgy állapíthat meg, hogyа
feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet egyidej űleg biztosítja .
(3)А Hivatal ellátjaа Bizottság szervezeti működtetési, ügyviteli és döntés-el őkészítés i
feladatait."

(3)А Nebty. 27. §-a helyébeа következő rendelkezés lép:

„27. §А Hivatal közszolgálati jogviszonyban álló fő igazgatóból, egyéb vezet ői munkakört
betöltő, valamint nem vezetői munkakört betöltő szakirányú felsőfokú végzettséggel
rendelkező köztisztvisel őkből, egyéb legalább középiskolai végzettségű köztisztviselőkből ,
közszolgálati ügykezel őkből ésа munka törvénykönyvérő l szóló törvény hatálya alá tartoz ó
munkavállalókból áll . ”

(4)А Nebty.а következő 27/А.§-salegészül ki :

„27/А.§ (1)А Hivatalt fő igazgató vezeti .А főigazgatótа Bizottság elnöke nevezi ki, menti
fel és gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat .
(2)А főigazgatóа Bizottság elnöke irányításával végzi munkáját .
(3) А főigazgató azе törvényben ésа Bizottság ügyrendjében meghatározottak szerint
közreműködikа Bizottság munkájában .
(4) А főigazgatóа Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben а minősített adatok
védelmérő l szóló törvény szerinti minősítésre jogosult .
(5) А főigazgató azе törvényben foglalt kivételekkel gyakoroljaа fejezetet irányító szerv
hatásköreit. ”

(5)А Nebty. 28. §-a helyébeа következő rendelkezés lép:

„28. § (1)А Bizottság elnökeа Hivatal köztisztviselő i tekintetébenа közszolgálati jogviszon y
létesítését	 а 	 közszolgálati	 tisztviselőkrő l	 szóló	 törvényben	 foglaltakon	 túlmenően
meghatározott iskolai végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati id őhöz kötheti .
(2) А Hivatal főigazgatójaа Hivatal köztisztviselőjét vezetői munkakörbe, ezen belül
főosztályvezetőnek,	 főosztályvezető-helyettesnek,	 osztályvezetőnek	 kinevezheti	 és
kinevezését visszavonhatja.
(3) Azе törvényben nem szabályozott kérdésekbenа Hivatal köztisztviselőinek és
közszolgálati ügykezel őinek jogviszonyáraа közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényt,а
munkavállalók jogviszonyáraа munka törvénykönyvérő l szóló törvényt kell alkalmazni . ”

(6) А Nebty.

a) I .§ (4) bekezdésébenа „tagjainak javaslatára önállóan, valamint” szövegrész helyébe az
„önállóan, illetve” szöveg,
b) 18. § i) pontjában az „elő ír .” szövegrész helyébe az „el ő ír,” szöveg
lép .

(7) Hatályát vesztiаNemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . évi CCXLI . törvény
a) 7. § (1) bekezdésében az „ ,а jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával”
szövegrész,

b) 16 . § (4) és (5) bekezdésébenа „megfelelően” szövegrész .

(8) Hatályát vesztiа Nebty. 2. §-a és 8. §(4) bekezdése ."



2 . А törvényjavaslat 39. §-a а következők szerint módosul :

„39 . §

Az Ogyty . [a következő У/А. Fejezettel egészül ki:] У /А . Fejezete helyébeа következő
rendelkezés lép :

„V/A. Fejezet
Egyes döntésekhez szükséges szavazati arány

61/A. § (1) А képviselők kétharmadának szavazata szükséges
a) az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásához а bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 66 . §–ában meghatározott esetben ,
b) az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatása – а bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 70 . § (1) bekezdés d) –fi pontja szerinti –
megszűnésének kimondásához а bíróságok szervezetér ől és igazgatásáról szóló 2011 . évi
CLXI. törvény 70 . § (2) bekezdésében foglalt esetben ,
c) а Kúria elnöke megbízatása – а bíróságok szervezetér ől és igazgatásáról szóló 2011 . évi
CLXI. törvény 115 . § (1) bekezdés d) –fi pontja szerinti – megszűnésének kimondásához а
bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 115 . (2) bekezdésében
foglaltak szerint,
d) az Állami Számvevőszék elnöke mentelmi jogának felfüggesztéséhez az Állami
Számvevőszékrő l szóló 2011 . évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ,
e) az Állami Számvevőszék elnöke összeférhetetlenségének megállapításához az Állam i
Számvevőszékrő l szóló 2011 . évi LXVI. törvény 11 . § (3) bekezdésében foglaltak szerint ,

az Állami Számvevőszék elnöke felmentéséhez az Állami Számvevőszékről szóló 2011 . évi
LXVI. törvény 11 . § (4) bekezdésében foglaltak szerint ,
g) az Állami Számvev őszék elnöke kizárásához az Állami Számvev őszékrő l szóló 2011 . évi
LXVI. törvény 11 . § (5) bekezdésében foglaltak szerint ,
h) а 37 . § alapjánaz Országgyűlés ülésének az Országház épületét ő l eltérő helyen történő
megtartásához[ (37 . §)] .
(2) А jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szüksége s
a) а 77 .	 (3)	 bekezdése alapjánaz országgyűlési képviselő mentelmi jogának
felfüggesztéséhez[ (77 . § (3) bekezdése)] ,
b) а 29. § (7) bekezdése alapján annak megállapításához, hogy а nemzetiségi szószóló az
országgyűlési képviselők választásán már nem választható, valamint а szószóló
összeférhetetlenségének kimondásához[ (29 . § (7) bekezdése)] ,
c) település megyék közötti átcsatolásához а Magyarország helyi önkormányzatairól szól ó
2011 . évi CLXXXIX . törvény 125. § (4) bekezdésében foglalt esetben ,
d) а Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke mentelmi jogának felfüggesztéséhez
а bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII . törvény 2. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint,
e) а legfőbb ügyész mentelmi jogának felfüggesztéséhez az ügyészségr ől szóló 2011 . évi
CLXIII . törvény 3. § (6) bekezdésében foglaltak szerint ,
л а Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának elfogadásához és módosításához а
médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 84 . §
(3) bekezdésében foglaltak szerint,
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g) а Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma hat tagjának megválasztásához а
médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 86. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint ,
h) а Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztásához а
médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 87. §
(7) bekezdésében foglaltak szerint ,
i) а Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnöke vagy tagja összeférhetetlenségér ő l,
felmentéséről vagy kizárásáról való döntéshez а médiaszolgáltatásokról és а
tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLХV . törvény 89. § (2) bekezdésében
meghatározott esetben,

а Médiatanács elnökének és négy tagjának megválasztásához а médiaszolgáltatásokról és а
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV . törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint,
k) а Médiatanács elnökének megválasztásához а médiaszolgáltatásokról és а
tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLХV . törvény 125. § (3) bekezdésében
meghatározott esetben ,
1) а Médiatanács elnöke vagy tagja összeférhetetlenségérő l, felmentésérő l vagy kizárásáról
való döntéshez а médiaszolgáltatásokról és а tömegkommunikációról szóló 2010 . évi
CLXXXV. törvény 129 . § (7) bekezdésében meghatározott esetben,
m) а Független Rendészeti Panasztestület öt tagjának megválasztásához а Rendőrségrő l szóló
1994. évi XXXIV . törvény 6/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ,
n) а Független Rendészeti Panasztestület tagja megbízatása — а Rendőrségrő l szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 6/13 . § (1) bekezdés c)—e) pontja szerinti — megsz űnésének megállapításáho z
а Rendőrségről szóló 1994 .évi =IV. törvény 6/13 . § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
o) а Független Rendészeti Panasztestület tagja összeférhetetlensége fennállásának
megállapitásához а Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/13. (5) bekezdésében
foglaltak szerint ,
p) alapítvány létrehozásához а pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi
=XXIII. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt esetben[ .],
_q)а Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és két tagjának megválasztásához а Nemzeti
Emlékezet Bizottságáról szóló 2013 . évi CCXLI. törvény 7 . § (1) bekezdésében foglaltak
szerint,
г)а Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja megbízatása — а Nemzeti Emlékezet Bizottságáró l
szóló 2013 . évi CCXLI. törvény 16 . § (1) bekezdés e),fiés g) pontja szerinti—
megszűnésének megállapításáhozа 16. § (4) bekezdésében foglaltak szerint .""

Indokolá s

1.А módosító javaslata Nemzeti Emlékezet Bizottsága és а Bizottság munkaszervezetekén t
működő Hivatal hatékonyabb működését szolgálja.

2. Az Országgyű lésről szóló törvényben szükséges meghatároznia Nemzeti Emlékeze t
Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásához és megbízatásuk megszűnésének
megállapításához szükséges szavazati arányt .

Budapest, 2014 . február 3 .

Dr. Cser-Palkovics Andrá s
elnök
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