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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az Országgyűlés működését és a képviselők
jogállását  érintő egyes törvények módosításáról szóló  T/8044. számú törvényjavaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § - Ogytv. 27/I. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

10. §

Az Ogytv. III/A. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyűlés Hivatala – az (1) bekezdés szerinti felszólítás teljesítésére nyitva álló határidő
eredménytelen elteltét követő harminc napon belül – a jogosulatlan jelképhasználóval szemben a
Polgári  Törvénykönyvnek  a  személyiségi  jogok  megsértésére  irányadó  rendelkezései  megfelelő
alkalmazásával követelheti

d) azt, hogy a [jogsértő ]jogosulatlan jelképhasználó vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni
előnyt engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint,”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § - Ogytv. 53. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás



19. §

Az Ogytv. 53. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az Országgyűlési Őrség gondoskodik arról, hogy a kitiltott képviselő a kitiltás időtartama alatt
[— ]− a 49/A. § (4) bekezdésében és az 51. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel [—]− ne léphessen
be  az  Országházba,  az  Országgyűlés  Irodaházába,  továbbá  az  Országgyűlés  Hivatalának
elhelyezésére szolgáló épületek területére.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 36. § - Ogytv. 129. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

36. §

Az Ogytv. 129. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A főigazgató  [a házelnök által  –  az Országgyűlés Hivatalának Szervezeti  és Működési
Szabályzatában – ]házelnöki rendelkezésben átruházott hatáskörben és ott meghatározott rendben
egyes, az Országgyűlési Őrség irányításával összefüggő jogokat gyakorolhat.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § - Ogytv. 145. § (16) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Az Ogytv. 145. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16)  Az  [Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  ]Országgyűlés  működését  és  a
képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2019.  évi  ….  törvény  (a
továbbiakban: Módtv.5.) hatálybalépésekor jelképet használóra a Módtv.5.-tel megállapított III/A.
Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jogosulatlan jelképhasználatnak minősül, ha a
használatot 2020. augusztus 31-ig nem szünteti meg, kivéve, ha a jelkép”

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § új 27. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

40. §

Az Ogytv.
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27. 1. melléklet A) rész VAGYONI NYILATKOZAT, III. Tartozások alcímben a „pénzintézettel”
szövegrész helyébe a „hitelintézettel” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 27. pont
Módosítás jellege: módosítás

40. §

Az Ogytv.
27.  1.  melléklet  A)  rész  VAGYONI  NYILATKOZAT,  III.  Tartozások  alcímben  a
[„pénzintézettel”  szövegrészek]„Pénzintézettel”  szövegrész helyébe  a  [„hitelintézettel”]
„Hitelintézettel” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 2-6. §, a 9-[15]16. §, a 18-22. §, a 24-30. §, a 38-39. §, a 40. § 1-10., 12., 14-21. és 24-27.
pontja, a 41. § d), i) és j) pontja, a 42. § a), b) és d)-g) pontja, valamint a 44. § 2020. február 1-jén
lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(3) A 35. §,  a 40.  § 23.  pontja,  valamint a 41.  § e)-h) pontja 2020.  [március]április 1-jén lép
hatályba.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 9.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. cím [Az]az Országgyűlés…

2. 46. § (2) bekezdés
…22. és … 
…g) [ponttja]pontja az…

Módosítópont sorszáma: 10.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 10. § - Ogytv. 27/D. § (5) bekezdés …és a földrajzi …

2.
18. § - Ogytv. 47. § (1) bekezdés záró 
szövegrész

… csökkenti.

3. 29. § - Ogytv. 107. § (1) bekezdés … határozatképes, és…

4. 29. § - Ogytv. 107. § (3) bekezdés … határozatképes, és…

5. 30. § - Ogytv. 107/A. § (2) bekezdés … [melynek]amelynek érdekében…

6. 31. § - Ogytv. 112. § (4d) bekezdés
…a [Munka]munka 
törvénykönyvéről…

Indokolás

1. A módosítási javaslat a „jogosulatlan jelképhasználó” fogalmi egységesítésére irányul, tekintettel
arra,  hogy  az  Ogytv.  jelképhasználattal  kapcsolatos  egyéb  rendelkezései  a  „jogosulatlan
jelképhasználó” fogalmat használják a „jogsértő” helyett. 
2. A módosítási  javaslat  arra  irányul,  hogy lehetővé  váljék,  hogy a  kitiltott  képviselő  a  titkos
szavazáson történő személyes részvétele érdekében beléphessen az Országház területére. Ezét a 19.
§-ban foglalt Ogytv. 53. § (3) bekezdésében szükséges kivételként meghatározni az Ogytv. 49/A. §
(4) bekezdése szerinti esetet is, az Ogytv. 51. § (4) bekezdése mellett. 
3. A módosító javaslat  pontosítja  a  házelnöki  hatáskör-átruházás  formáját:  bár  az Országgyűlés
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) is házelnöki rendelkezés
állapítja  meg,  szükséges  rögzíteni,  hogy  a  főigazgatóra  történő  hatáskör-átruházására  külön
házelnöki rendelkezésben kerül sor, tekintettel arra, hogy a Hivatal SZMSZ-ének hatálya csak a
Hivatalra terjed ki, az Országgyűlési Őrségre nem. 
4. A módosítási javaslat a törvényjavaslat címéhez igazítja az Ogytv. átmeneti rendelkezését. 
5. A módosítási javaslat a 6. módosítópontban foglalt változások miatt indokolt. 
6. A módosítási javaslat indokoltságát az adja, hogy az Ogytv. 1. mellékletében a "Pénzintézettel"
kifejezés egy alkalommal nagy kezdőbetűvel szerepel. 
7. A 16. § hatálybalépésének 2020. február 1-re történő módosítása indokolt,  mivel a 16. §-ban
foglalt  Ogytv.  44.  §  (2)  bekezdésében  használt  az  „Országgyűlés  által  választott  közjogi
tisztségviselő”  rövid  megjelölést  a  9.  §-ban  foglalt  Ogytv.  23.  §  (5)  bekezdése  vezeti  be.  E
rendelkezés  pedig  2020.  február  1-jén  lép  hatályba.  A II.  rész  5.  pontjában  foglalt  módosítási
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javaslat ennek megfelelően pontosítaná a 45. § (2) bekezdése szerinti hatályba léptető rendelkezést. 
8. Tekintettel arra, hogy az Ogytv. tervezett módosítása szükségessé teszi az Országgyűlési Őrség
szolgálati  szabályzatáról  szóló  84/2012.  (XII.  28.)  BM  rendelet  módosítását  is,  szükséges  a
vonatkozó  rendelkezések  hatálybalépését  2020.  április  1-jével  megállapítani  a  kellő  felkészülés
érdekében. 
9. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
10. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások.
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