
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/8044/11.

Benyújtás dátuma: 2019-11-21 15:50

Parlex azonosító: 2QNL8FKF0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), 
Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó 
Timea (Párbeszéd), Szilágyi György (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes 
törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság 
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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

Az Ogytv. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. §

(1) Az  állami  szervek  kötelesek  a  képviselőket  megbízatásuk  ellátásában  támogatni,  és
részükre  a  munkájukhoz  szükséges  felvilágosítást  megadni.  A  képviselő  valamennyi
közigazgatási  szerv,  közintézet  és  közintézmény  vezetőjétől  előzetesen  egyeztetett  módon
tájékoztatást  kérhet.  E  jogosultság  az  érintett  szerv  működésére  vonatkozó  előírásokra
figyelemmel,  valamint  rendeltetésszerű  működésének  aránytalan  sérelme  nélkül
gyakorolható.

(2) A képviselő  a  feladatai  ellátásához  szükséges  minősített  adatokat  –  a  minősített  adat
védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – személyi biztonsági tanúsítvány nélkül,
felhasználói engedély alapján, titoktartási nyilatkozat kitöltését követően használhatja fel, és

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



köteles a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően
a) a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság döntése alapján – a
bizottságnak az Alaptörvényben, a honvédelemről szóló törvényben és a nemzetbiztonsági
szolgálatokról  szóló  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátása  érdekében
elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
b) a nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság döntése alapján – a
nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátása
érdekében elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
c) ha a  vizsgálóbizottság  létrehozásáról  szóló  országgyűlési  határozat  minősített  adatok
megismerésére felhatalmazást adott, a vizsgálóbizottság tagja – a vizsgálóbizottság döntése
alapján – a vizsgálóbizottság feladatának ellátásához elengedhetetlenül szükséges minősített
adat felhasználására

felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül jogosult.”]

Indokolás 

A  képviselői  munka  vitathatatlan  részét  képezi  az,  ahogyan  az  állampolgárok  az  általuk
megbízott országgyűlési képviselőkön keresztül ellenőrzik egyes állami, közigazgatási szervek,
közintézetek  és  közintézmények  törvényes  és  átlátható  működését.  A  tervezet  az  ilyen
intézményekbe való képviselői belépési (és így felvilágosítás-kérési) jogot lehetetleníti el, amely
szintén a képviseleti demokrácia korlátozását jelentené.
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