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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján – Az Országgyűlés működését és a
képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények  módosításáról szóló  T/8044.  számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 2-9., 13-14., 21. pontjának elfogadásához a jelen lévő 
országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: cím
Módosítás jellege: módosítás

[Az]az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról

Módosítópont sorszáma: 2.
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: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 49/A. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Ogytv. 18. alcíme helyébe a következő alcím lép, és az Ogytv. a következő 18/A. alcímmel
egészül ki:

„49/A. §

(1) A kitiltott képviselő az Országgyűlés ülésén a szavazati jogát – nyílt szavazás esetén – megbízott
útján gyakorolhatja.

(2)  A  képviselőcsoporthoz  tartozó  kitiltott  képviselő  a  szavazati  jogának  (1)  bekezdés  szerinti
gyakorlása  érdekében  kitiltása  teljes  időtartamára  [egy  képviselő  ]a  képviselőcsoport  vezetője
részére  adhat  képviseleti  megbízást. A  képviselőcsoport-vezető  a  képviseleti  megbízást  nem
utasíthatja  vissza.  A  képviselőcsoport-vezető  akadályoztatása  esetén  a  megbízást  a
képviselőcsoport-vezető által kijelölt vezetőhelyettes látja el.

(3)  A  kitiltott  képviselőcsoport-vezető  a  szavazati  jogának  (1)  bekezdés  szerinti  gyakorlása
érdekében vezetőhelyettese részére adhat megbízást.

(4) A kitiltott független képviselő a szavazati jogának (1) bekezdés szerinti gyakorlása érdekében
kitiltása teljes időtartamára egy képviselő részére adhat képviseleti megbízást.

(3)  [Egy képviselő egyidejűleg egy ]A megbízást ellátó képviselő a  kitiltott képviselő  [szavazati
jogának gyakorlására irányuló képviseleti megbízást fogadhat el]nevében és megbízása szerint
gyakorolja a szavazati jogot. A [megbízást ellátó ]kitiltott képviselő és a [kitiltott ]megbízást ellátó
képviselő  [nevében  és  megbízása  szerint  gyakorolja]előzetesen,  írásbeli  megállapodásban  is
rögzítheti a [szavazati jogot]kitiltott képviselő szavazási szándékát. A megbízást ellátó képviselőt a
kitiltott képviselő egyéb jogai nem illetik meg és egyéb kötelezettségei nem terhelik.

(4)  Ha  a  kitiltott  képviselő  a  gépi  szavazást  követően  úgy  ítéli  meg,  hogy  az  elektronikus
nyilvántartás nem a szándéka szerinti eredményt tartalmazza, egy napon belül bejelentést tehet az
Országgyűlés jegyzőihez. A kihirdetett szavazási eredményt ez nem módosítja.
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(4) Titkos szavazás esetén a kitiltott képviselő a szavazás időtartama alatt a házelnök által kijelölt
helyiségben gyakorolhatja a szavazati jogát.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 50. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

Az Ogytv. 18. alcíme helyébe a következő alcím lép, és az Ogytv. a következő 18/A. alcímmel
egészül ki:

„50. §

A tiszteletdíj-csökkentés  [összege a 47. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjedhet,
azzal, hogy annak ]összegének megállapításakor az intézkedés elrendelésére okot adó magatartás
tanúsításának hónapjában a képviselőt megillető tiszteletdíj levonásoktól mentes teljes összegét kell
figyelembe venni.”

Módosítópont sorszáma: 5.
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: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § - Ogytv. 76. §
Módosítás jellege: módosítás

24. §

Az Ogytv. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. §

A képviselő köteles mentelmi jogának megsértését  [az Országgyűlés elnökének ]a házelnöknek
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haladéktalanul  bejelenteni.  A képviselő  a  vele  szemben  folyó  eljárásban  a  bíróságot  vagy  a
hatóságot köteles képviselői megbízatásáról haladéktalanul tájékoztatni.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 35. §
Módosítás jellege: módosítás

35. §

(1) Az Ogytv. 125. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a)  Az  Országgyűlési  Őrség  közreműködik  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely  méltóságának
megőrzésében és a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartásában.”

(1) Az Ogytv. 125. § (2) bekezdés f) és g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az
Ogytv. 125. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlési Őrség)

„f)  [járőr-  és  őrszolgálatot  lát  el  ]a  kiemelt  nemzeti  emlékhely  méltóságának  megőrzése,
valamint  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely  részét  képező  [közterületen]közterület  rendjének
fenntartása érdekében járőr- és őrszolgálatot lát el,
g) protokolláris díszelgési feladatokat lát el, és
h)  elvégzi  a  részére  törvényben,  valamint  az  Európai  Unió  kötelező  jogi  aktusából  vagy
nemzetközi szerződésből eredő egyéb feladatokat.”

(2) Az Ogytv. 125. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatokat az Országgyűlési Őrség a közterület
rendjének fenntartásában feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek tevékenységét támogatva hajtja
végre.”

Módosítópont sorszáma: 8.
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: 9.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. §
Módosítás jellege: kiegészítés

39. §

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

„(16) E törvénynek az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények
módosításáról  szóló  2019.  évi  ….  törvénnyel  (a  továbbiakban:  Módtv.5.)  megállapított
rendelkezéseit – a 10. § (1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdés g) pontja, a 28. § (2a) bekezdése, a
45–52/H.  §,  az  53.  §  (2)  és  (3)  bekezdése,  a  107–107/B.  §,  valamint  a  142.  §  (2)  bekezdése
kivételével – a hatálybalépésükkor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. §
Módosítás jellege: módosítás

39. §

Az Ogytv. 145. §-a a következő [(16)](17) bekezdéssel egészül ki:

[„(16) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 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

a) a Módtv.5.-tel megállapított 27/E. § alapján szabadon felhasználható,
b) használatára a Módtv.5. hatálybalépésekor engedély alapján jogosult, vagy
c) használója a Módtv.5.-tel megállapított 27/F. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal
2020.  május  31-ig  kérelmezi  a  Kiemelt  Nemzeti  Emlékhely  Bizottság  elnökénél  a
jelképhasználatra vonatkozó hozzájárulás megadását és a hozzájárulást megkapja.”]

„(17) A (16) bekezdéstől eltérően a 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

a) a Módtv.5.-tel megállapított 27/E. § alapján szabadon felhasználható,
b) használatára a Módtv.5. hatálybalépésekor engedély alapján jogosult, vagy
c) használója a Módtv.5.-tel megállapított 27/F. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal 2020.
május 31-ig kérelmezi  a Kiemelt  Nemzeti  Emlékhely Bizottság elnökénél a  jelképhasználatra
vonatkozó hozzájárulás megadását és a hozzájárulást megkapja.”
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Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 20. és 21. pont
Módosítás jellege: elhagyás

40. §

Az Ogytv.
[20. 112.  §  (1)  bekezdésében az „eskütételétől  megbízatásának megszűnéséig” szövegrész
helyébe  az  „eskütétele  napjától  –  az  összeférhetetlenség  időtartama,  illetve  a  91.  §  (1a)
bekezdés szerinti esetben az összeférhetetlenségnek a bejelentés napjáig terjedő időtartama
kivételével – megbízatásának megszűnése napjáig” szöveg,
21. 112.  §  (8)  bekezdésében  az  „A képviselő  megbízatásának  időtartama  alatt  –  a  (9)
bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe az „A képviselő az eskütételétől – az
összeférhetetlenség  időtartama,  illetve  a  91.  §  (1a)  bekezdés  szerinti  esetben  az
összeférhetetlenségnek a bejelentés napjáig terjedő időtartama kivételével, valamint a (9)
bekezdésben foglalt kivétellel – a megbízatásának megszűnéséig” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § 23. pont
Módosítás jellege: elhagyás

40. §

Az Ogytv.
[23. 125. § (1) bekezdésében a „biztosítása, protokolláris” szövegrész helyébe a „biztosítása,
a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, protokolláris” szöveg,]

lép.

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 40. § új 27. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

40. §

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

lép.

Módosítópont sorszáma: 14.
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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: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § új e) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

41. §

Az Ogytv.
e) 137. § (1) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az „(1)-(2)” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § f) pont
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az Ogytv.
f) 138. § (1) bekezdés b) pontjában a „közbiztonság, az Országházban” szövegrész helyébe a
„közbiztonság,  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely  méltóságának  megőrzése,  a  kiemelt  nemzeti
emlékhely részét képező közterület rendjének fenntartása, az Országházban” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § 
Módosítás jellege: módosítás

41. §

Az Ogytv.
a) 122. § (5) bekezdésében az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai
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és  az  államtitkárok  jogállásáról  szóló  törvénynek  a  miniszterelnök  közcélú  felajánlásaira,
adományaira  vonatkozó  szabályait”  szövegrész  helyébe  az  „a  miniszterelnök  közcélú
felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabályokat” szöveg,
b) 124/B. § (2) bekezdésében és 145/A. § (5) bekezdésében az „a munka törvénykönyvéről szóló
törvény” szövegrész helyébe az „az Mt.” szöveg,
c) 124/Q. § (6) bekezdésében a „szabadság” szövegrész helyébe az „alapszabadság” szöveg,
d) 124/V. § (10) bekezdésében az „a rögzítéstől  számított  harminc nap elteltével"  szövegrész
helyébe az „a (3) bekezdés b) pontjában és a (8) bekezdés b) pontjában meghatározott határidő
elteltével" szöveg,
e) 137. § (2) és (4) bekezdésében a „c) és e)” szövegrész helyébe a „c), e) és f)” szöveg,
f) 138. § (1) bekezdés b) pontjában a „közbiztonság, az Országházban” szövegrész helyébe a
„közbiztonság, a kiemelt nemzeti emlékhely méltóságának megőrzése, az Országházban” szöveg,
g)  140.  §-ában  a  „személyvédelmi  és  létesítménybiztosítási”  szövegrész  helyébe  a
„személyvédelmi, létesítménybiztosítási, járőr- és őrszolgálati” szöveg,
h)  143.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában  a  „feladatokat,  a  szolgálati”  szövegrész  helyébe  a
„feladatokat, a járőr- és őrszolgálati feladatokat, a szolgálati” szöveg,
i) 146. § (2) bekezdésében a „48-52. §" helyébe a „18. alcím – az 51/B. § kivételével –, a 18/A.
alcím" szöveg,
j) 146. § (2) bekezdésében a „(13) és (14) bekezdése” szövegrész helyébe a „(13), (14) és (16)
bekezdése” szöveg,
j) 146. § (5) bekezdésében az „Az Első rész,” szövegrész helyébe az „Az I-III. Fejezet,” szöveg,
k) 146. § (5) bekezdésében a „(11) és (12) bekezdése" szövegrész helyébe a „(11), (12) és (16)
bekezdése” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. §
Módosítás jellege: módosítás

43. §

Hatályát veszti az Ogytv.[ 124. § (3) bekezdése.]
a) 124. § (3) bekezdése,
b) 143. § (2)-(4) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. §
Módosítás jellege: módosítás

45. §
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(1)  Ez  a  törvény – a  (2)  és  (3)  bekezdésben meghatározott  kivétellel  –  2020.  január  1-jén lép
hatályba.

(2) A 2-6. §, a 9-[15]16. §, a 18-22. §, a 24-30. §, a 38[-39]. §, a 40. §, a 41. § 1-2., 4-10., 12., 14-
[21]19. és  [24]21-[27]25. pontja, a  [41]42. § d),  [i)]j) és  [j)]l) pontja, a  [42]43. § a), b) és d)-g)
pontja, a 44. § b) pontja, valamint a [44]45. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 35. §, [a 40. § 23. pontja, ]valamint a [41]42. § [e)-h)]e)-i) pontja 2020. [március]április 1-
jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. §
Módosítás jellege: módosítás

46. §

(1) A 12. § az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 18. §, a 24-31. §, a [40]39. §, [10-22.és 24]a 41. § 10-[27]25. pontja, valamint a [42]43. § f) és
g) [ponttja]pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

(3) Az 1-11. §, a 13-16. §, a 18-23. §, a 35-37. §, a  [40]39. §, [1-9. és 23]a 41. § 1-9. pontja,
valamint a [42]43. § a)-e) pontja az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő
országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadandó  házszabályi  rendelkezésnek
minősül.

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 21.
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…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

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

Indokolás

1. Nyelvhelyességi pontosítás.
2. Lásd a T/8044/13/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
3. A módosítás szerint képviselőcsoporthoz tartozó kitiltott képviselő a képviselőcsoport vezetőjét
bízhatja meg, hogy a kitiltás teljes időtartama alatt tartott szavazások során a nevében eljárva és
szándéka szerint,  helyette is szavazzon. A módosító javaslat  szerint a képviselőcsoport-vezető –
tekintettel arra, hogy csak ő bízható meg – a megbízást köteles ellátni, akadályoztatása esetén a
megbízás ellátása során helyette az általa erre a feladatra kijelölt képviselőcsoport-vezető helyettes
jár  el.  A független  képviselők  a  javaslat  értelmében  bármely  képviselőtársukat  felkérhetik  a
megbízás ellátására, a megbízást így ebben az esetben nem kötelező elfogadni. A módosító javaslat
elhagyja azt a szabályt, amely szerint egy képviselő egyidejűleg csak egy megbízást fogadhat el. A
módosító  javaslat  a  megbízásra  vonatkozó  részletszabályok  esetében  az  Egyesült  Királyság
Alsóházában jelenleg irányadó szabályokat is alapul véve lehetővé teszi a megbízó számára, hogy
az egyes szavazásokra vonatkozó kifejezett szándékát a megbízást ellátó képviselővel kötött írásbeli
megállapodásban is rögzítse. A megállapodás olyan jogi dokumentum, amely kötelezi a megbízást
ellátó  képviselőt  arra,  hogy  a  szavazásokon  a  kitiltott  képviselő  előzetes  iránymutatásainak
megfelelően járjon el. A megállapodás a két képviselő között létrejött jogviszonyt szabályozza, így
annak nem teljesítése politikai felelősség keretein belül értékelhető. Ennek megfelelően a módosító
javaslat – a hatályos HHSZ 25. § (7) bekezdésében foglalt jogintézményt átvéve, és azt a kitiltott
képviselő  számára  is  elérhető  téve  –  kimondja,  hogy ha  a  kitiltott  képviselő  a  gépi  szavazást
követően úgy ítéli  meg,  hogy az elektronikus  nyilvántartás  nem a szándéka szerinti  eredményt
tartalmazza, egy napon belül bejelentést tehet az Országgyűlés jegyzőihez, a kihirdetett szavazási
eredményt azonban ez nem módosítja.
4. A  tiszteletdíj-csökkentés  összegének  meghatározása  során  nem  csak  az  Ogytv.  47.  §  (1)
bekezdésére szükséges figyelemmel lenni, hanem a 49. § (2) bekezdésére is. A 47. § (1) bekezdésre
való hivatkozás elhagyásával az előírás általános érvénnyel – a mérték felső határára való utalás
nélkül − határozza meg, hogy a tiszteletdíj -csökkentés összegének meghatározása során mit kell
alapul venni.
5. Lásd a T/8044/13/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Jogtechnikai pontosítás.
7.,  12., 15-16. Az Országgyűlési  Őrség a Kossuth Lajos téren az Ogytv.  hatályos rendelkezése,
illetve  az  Országgyűlési  Őrség  szolgálati  szabályzatáról  szóló  84/2012.  (XII.  28.)  BM rendelet
felhatalmazása  alapján  a  Készenléti  Rendőrséggel,  illetve  a  Belváros-Lipótváros  Közterület-
felügyelettel közös járőrszolgálatot hajt végre a kiemelt nemzeti emlékhely használatának rendjéről
szóló 119/2014. (IV. 8.) Korm. rendeletben meghatározott védelmi intézkedések megvalósulásának
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ellenőrzése,  a  bűncselekmények,  szabálysértések  számának  visszaszorítása,  illetve  a  téren
tartózkodók szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében. Az együttműködési megállapodás,
illetve az együttműködő felekre irányadó jogszabályi rendelkezések alapján a vegyes összetételű
járőrcsoport tagjainak intézkedési jogára a vezénylő szervre vonatkozó jogszabályok irányadók. Az
Országgyűlési  Őrség  az  Ogytv.  125.  §-ában  foglalt  hatásköri  szabályoknak  megfelelően  önálló
intézkedési  joggal  kizárólag  a  létesítménybiztosítási  feladatok  ellátásával  kapcsolatosan
rendelkezik,  ezen  kívül  az  intézkedő rendőröknek,  illetve  a  közterület  felügyelőknek segítséget
nyújt. Az Országház és környéke, mint kiemelt nemzeti emlékhely területének bővítése indokolttá
teszi az őrzés-védelmi rendszer felülvizsgálatát.  Az Ogytv.  125. §-ának módosítására vonatkozó
javaslat  bővíti  az Országgyűlési  Őrség feladat-  és hatáskörét.  Az alapfeladatok köre kiegészül a
kiemelt  nemzeti  emlékhely méltóságának megőrzésében  és  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely részét
képező  közterület  rendjének  fenntartásában  való  közreműködéssel.  Ennek  az  alapfeladatnak  az
Országgyűlési Őrség járőr- és őrszolgálat ellátásával tesz eleget. A (4) bekezdés egyértelművé teszi,
hogy az Országgyűlési Őrség a kiemelt nemzeti emlékhely részét képező közterületen szolgálati
tevékenységét  a  közterület  rendjének  fenntartásában  feladat-  és  hatáskörrel  rendelkező  szervek
tevékenységét támogatva hajtja végre.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.

8. Lásd a T/8044/13/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
9. Szükséges átmeneti rendelkezésekben meghatározni, hogy a javaslat mely rendelkezéseit kell a
javaslat hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni.
10. Az új 39. §-sal összefüggő jogtechnikai pontosítás.
11. Az  összeférhetetlenség  időtartamára  vonatkozóan  a  képviselők  javadalmazásának  (Ogytv.
Harmadik  Rész,  VIII.  Fejezet)  általános  jellegű  megvonását  javasolja  a  tervezet  a  27.  §-ában
szereplő, az Ogytv. 91. § (1) bekezdését érintő módosítás. Az Ogytv. Negyedik Része tartalmazza a
képviselők javadalmazását (tiszteletdíj, üzemanyagkártya, lakáshasználat,  iroda bérlet), amelynek
csak egy részét  –  az  üzemanyagkártya  használatot,  a  lakáshasználatot,  továbbá az  irodabérletet
(valamint  ezek  havi  keretmaradványát)  érinti  az  Ogytv.  112.  §  (1)  és  (8)  bekezdését  érintő
szövegcserés módosítás. Ezáltal a két rendelkezés egymással ellentmondásba kerül, hiszen így nem
a teljes javadalmazás kerülne megvonásra az összeférhetetlenség idejére, hanem csupán az utóbb
felsorolt,  az  Ogytv.  112.  §-ában  szereplő  egyes  javadalmazások.  A  szövegcserés  módosítás
elhagyásával egyértelművé válna, hogy valamennyi javadalmazás megvonásra kerülne.
13. Lásd a T/8044/13/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
14. Lásd a T/8044/13/6. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
17. Az Ogytv.  145.  §  új  (16)  bekezdésével  összefüggésben  szükséges  az  Ogytv.  sarkalatossági
záradékát is módosítani.
18. Azon felhatalmazó rendelkezések hatályon kívül  helyezése,  amelyek  a  98.  §  módosításával
összefüggésben szükségtelenné válnak.
19. A jogszabály szerkezetét érintő módosítások miatt indokolt a hivatkozások pontosítása, továbbá
a  hatályba  lépés  dátumának  módosítása,  tekintettel  arra,  hogy  a  kiemelt  nemzeti  emlékhely
őrzéséhez  kapcsolódó  őr  és  járőr  feladatok  végrehajtási  szabályainak  -  miniszteri  rendeletben
történő - megalkotása is szükséges, és indokolt lenne ezen jogszabályoknak egyidejűleg hatályba
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lépniük. Az új 39. §-sal összefüggésben a hatályba léptető rendelkezések pontosítása.
20. A jogszabály szerkezetét érintő módosítások miatt indokolt a hivatkozások pontosítása.
21. Lásd a T/8044/13/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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