Az hllamhhztarthsr61 sz616 torv6ny v6grehajthshr61 sz616 36812011. (XII. 31.) Korm.

rendelet alapjhn az Orszhggyiil6s Hivatala 1994. december 27-611 kelt alapit6 okiratht
a m6dosithsokkal egys6ges szerkezetben az alhbbi alapit6 okirat tartalmazza.
Hathlyos: 2014. januhr 15-t6l
AZ ORSZAGGYOLES HNATALA ALAP~
TO OKIRATA
(a m6dosithsokkal egyskges szerkezetben)
Az Orszhggyiil6sro"l sz616

2012. 6vi XXXVI. torvbny 123. §-a alapjhn mukodo"
Orszhggyiil6s Hivatala (a tovhbbiakban: Hivatal) alapit6 okiratht (a tovhbbiakban:
Alapitb Okirat) - az hllamhhztarthsr61 sz616 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerint - a
kovetkez6k szerint adom ki.

ORSZAGGYULES HIVATALA
sz6khelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3.
A kolts6gvet6si szerv telephelyhnek
cime: 1054 Budapest, Sz6chenyi rakpart 19.

1. A kolts6gvet6si szerv megnevezkse:

Orszhggyiil6s Irodhja
1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1-3.

2. A kolts6gvet6si szerv korhbbi elnevezbse :

szkkhelye:

3. Az Orszhggyiil6s Irodhjht az Orszhggyiil6s iigyrendjbro"1 sz616 211956. (VIII. 8.)
OGY hathrozat hozta lktre, a Hivatal jelenlegi jogkor6t 6s feladatait az
Orszhggyiil6sro"l sz616 2012. 6vi XXXVI. torv6ny, valamint az egyes hhzszabhlyi
rendelkez6sekro"lsz616 4611994. (IX. 30.) OGY hathrozat hathrozza meg.
4. A Hivatal kozfeladata az Orszhggyiil6s folyamatos mukod6s6nek, a k6pviselo"k 6s az
Orszhggyiil6s tiszts6gviselo"i tevkkenysbgknek segithse, az Orszhggyiil6s gazdashgi,
mukodbsi 6s hltalhnos igazgathsi iigyeinek intkzbse, egyiittal az I. Orszhggyiil6s fejezet
1-4. cimei tekintetkben a fejezeti irhnyit6 szervi feladatainak elv6gz6se.
5. A Hivatal illetbkesskge orszhgos 6s kizhr6lagos.
6. A Hivatal hltal ellhtott fo"tev6kenys6g megjelolbse az hllamhhztarthsi szakhgazati
besorolhs szerint:
841101hlamhatalmi szervek tev6kenysCge.

7. A Hivatal iiltal elliitott alaptev6kenys6g megjelolbse:
olllio hlamhatalmi szervek tevbkenyshge,
011320 Nemzetkozi szervezetekben va16 ritszvittel,
013360 Miis szerv r6sz6re v6gzett pknzugyi-gazdiilkodiisi,uzemeltetitsi, egy6b
szolgiiltatiisok,
- 082042 Konyvtiiri iillomiiny gyarapitiisa, nyilviintartiisa,
082044 Konyvtiiri szolgiiltatiisok,
082063 M6zeumi kiiillitiisi tevitkenyshg,
- 082070 Torthnelmi hely, itpitmhny, egy6b liitviinyossiig mukodtetkse 6s
meg6viisa.

8. A Hivatal alaptev6kenys6ge kerethben:
- jogi -szakmai segitskget nyhjt a bizottsiigoknak az inditviinyok 6s ajiinliisok
elkitszit6sitben,
- szakmai 6szrev6teleket tesz a kijelolt bizottsiig ritsz6re a benytjjtott
torv6nyjavaslatokr61, hatiirozati javaslatokr61, 6s az ezekhez benyhjtott
m6dosit6 javaslatokr61,
az Alkotmiinyiigyi bizottsiig me116 Alland6 kodifikiici6s csoportot rendel, a
tobbi bizottsiig kodifikiicibs munkiijiit a Szervezeti 6s Mukod6si
Szabiilyzatban meghatiirozott m6don segiti,
- gondoskodik az ul6sek elok6szitits6rd1, az inditviinyok sokszorositiisiir61,
eljuttatja a k6pviseldkhoz 6s az ul6sek r6sztvevdihez az ulitsek tiirgyaliisi
anyagiit 6s egy6b tiij6koztat6 anyagokat,
kozremukodik az Orsziiggyiilits ul6sei zavartalan menet6nek biztositiisiiban,
jogi - szakmai segitshget nytjjt a hiizelnoknek, illetve az ul6st vezetd elnoknek
az iil6sek vezet6s6n61,
- gondoskodik az Orsziiggyiil6s jegyzdkonyvhnek elk6szit6s6ro"l 6s kiadiisiir61,
valamint az Orsziiggyiil6si Nap16 megjelentetits6rd1,
- szerkeszti, illetve kihirdethsre eldkkszti a torvbnyeket, valamint szerkeszti 6s
kozzkt6telre elakitsziti az Orsziiggyiil6s hatiirozatait,
- a hiizelnok iriinymutatiishnak megfelelden eldkhszti a Hiizbizottsiig its a
bizottsiigi elnokok ulkseit, 6s gondoskodik az ul6sek jegyzdkonyvitnek
elkitszitits6r61,
- kozremukodik az Orsziiggyiil6s bizottsiigai ul6seinek eldk6szit6sitben,
gondoskodik a meghiv6k 6s a tiirgyaliisi anyagok kitzbesitits6ro1, elliitja a
bizottshgok adminisztriici6jiit,
gondoskodik a kitpviseldk tiij6koztatiisiir61 6s a tiij6koztatiist szolgii16
informiici6s rendszer mukodtet6sitrd1,
- gondoskodik az elfogadott 6s az el6terjesztd k6zjegy6vel elliitott torvhnyek,
orsziiggyiil6si hatiirozatok 6s egy6b dont6sek parlamenti informiici6s
rendszerben tortitno"hozziif6rhetos6gitr61,
- kidolgozza 6s vhgrehajtja a Hivatal kolts6gvet6s6t,
- mukodteti a Hivatal kezel6s6ben 16vd ingatlan 6s ing6 vagyont,
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ellitja az Orsziggyiil6s mukod6s6vel kapcsolatos iltalinos igazgathsi 6s
iigyviteli feladatokat,
gondoskodik az 0rsziggyiili.s mukod6s6hez szuks6ges technikai, muszaki
feltktelekro"1,helyis6gekr61,
gondoskodik a k6pviselo"ket 6s a k6pviselo"csoportokat megilleto jogosultsigok
biztositisir61,
kialakitja az Orsziggyiil6s iilksterrnkben - a parlamenti hagyominyoknak
megfelelo"en, a k6pviselo"csoport-vezeto"kke1 6s a fiiggetlen k6pviselo"k
megbizottjival tort6nt egyeztetks utin - a k6pviselo"csoportok hely6t 6s a
k6pviselo"kiilksrendjkt,
feliigyel arra, hogy az Orsziggyiil6s 6s a bizottshgok taniicskozhsain
illetkktelenek ne tartbzkodjanak, 6s gondoskodik a bel6po"k, parkolbjegyek
kiadiisir61,
ellhtja a Hivatallal kapcsolatos szemklyzeti 6s munkaiigyi feladatokat,
int6zi az Orsziiggyiil6shez, valamint a hizelnokhoz 6rkezett kozkrdeku
bejelenthsekkel, javaslatokkal 6s panaszokkal kapcsolatos teendo"ket,
ellhtja az Orsziiggyiil6shez 6rkezett n6pszavazis iriinti kezdem6nyez6s 6s n6pi
kezdem6nyez6s itv6tel6vel 6s dont6sre va16 elo"k6szit6s6vel kapcsolatos
feladatokat,
kozremukodik a hizelnoknek az Orsziiggyiil6sben kkpviselettel nem
rendelkezo" pirtokkal, valamint az krdekkkpviseleti 6s civil szervezetekkel va16
kapcsolatinak szervez6s6ben,
kozremukodik az Orsziiggyiil6s nemzetkozi kapcsolatainak szervez6s6ben,
biztositja a kiutaz6 6s fogad6 delegici6k felk6szit6skt,
kozremukodik
a
nemzetkozi
rendezvenyek
elo"k6szit6s6ben 6s
lebonyolitisiban,
tartja a kapcsolatot az Eur6pai Parlament k6pviseloive1,
gondoskodik az Orsziggyiil6s hivatalos sajt6kozlem6nyeinek
a
tomegtij6koztatiisi szervekhez tort6no eljuttatisir61,
szervezi az Orsziggyiil6s testuleteinek, tiszts6gviselo"inek 6s rendezvknyeinek
sajt6nyilviinossight,
biztositja a sajt6 munkatirsainak tij6koztathsht az Orsziggyiil6s
mukod6s6ro"l,
alapfeladataihoz szorosan kapcsolbdva v6gzi az Orsziiggyiil6s munkhja 6s az
Orszighiz bemutatiisiival osszefiiggo teendoket, melynek keret6ben
emlkktirgyakat (konyv, levelezolap, ajind6k) is irusit,
gondoskodik a bizottsiigok 6s a k6pviselocsoportok, a kkpviselok, valamint
szak6rtoik 6s a Hivatal konyvtiri dokumentumokkal va16 ellithir61,
biztositja a konyvthri 6s szakirodalmi thj6koztatist,
mint nyilvinos, pr6zens konyvtir elliitja az illam- 6s jogtudomiiny, a
politikatudominy, a leghjabb kori magyar 6s egyetemes tortknelem, valamint
a magyar parlament dokumentumainak orszigos feladatkoru tudominyos,
nyilviinos szak- 6s informiici6s feladatait,
az informici6s elliiths 6rdek6ben sziimit6g6pes adatbiizisokat 6pit, 6s kiilso
forrhsh adatbizisokat kozvetit,
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gondoskodik a konyvthri dolzumentumok - lzulonos tekintettel a
sajt6term6kek ingyenes kotelesp6ldhnyhra - hllomhnybav6tel6ro"l 6s
bibliogrifiai feldolgozhshrbl,
feldolgozza 6s hozzhf6rhet6v6 teszi a beszerzett szakirodalmat, informhci6s 6s
konyvthri szolghltathsokatbiztosit,
az &lambiztonshgi Szolghlatok Tortheti Levhlthra, illetve az Orszhggyiil6si
0 r s 6 ~ tekintethben irhnyitb szervi feladatokat 1ht el, valamint v6gzi az
OrszhggyiilCsi Orshg gazdhlkodhsival kapcsolatos feladatokat,
a Rendo"rs6gro"lsz616 1994. kvi XXXIV. torvkny 6/D., illetve 6/C. 8-ai alapjhn
ellhtja a Fuggetlen Rendhszeti Panasztestulet 6s titkhrshga elhelyez6skvel 6s
miikodtet6s6vel kapcsolatos feladatokat,
a Nemzeti Fenntarthat6 Fejlo"d6si Tanhcs kozjogi joghllhshr61, jogkor6r61,
osszet6tel6ro"l 6s feladatair61, valamint miikod6si kereteirol sz616 5712008.
(V. 22.) OGY hathrozat alapjhn ellhtja a Nemzeti Fenntarthat6 Fejlo"d6si
Tanhcs miikod6s6hez 6s titkhrshgi feladatainak ellithshhoz sziikskges
feladatokat,
Magyarorszhg gazdashgi stabilithshrbl sz616 2011.6vi CXCIV. torv6ny 18.8 (8)
bekezd6se alapjhn ellitja a Kolts6gvet6si Tanhcs 6s titkhrshga miikod6s6nek
biztosithshval kapcsolatos feladatokat,
a kozthrsashgi elnok joghllhshrbl 6s javadalmazishr61 sz616 2011. 6vi CX.
torvkny alapjin ellhtja a volt koztirsasigi elnokoknek nyiijtott egyes
juttathsok biztositisival kapcsolatos feladatokat.

9. A Hivatal vezetoje a f6igazgat6, akit a hizelnok nevez ki 6s ment fel. A f6igazgat6 a
hizelnok irinyitisa alatt vkgzi a munkijit.
Orszhggyiil6s Hivatalinak Szervezeti 6s Miikod6si Szabilyzatit a hizelnok
hizelnoki rendelkezksben illapitja meg.
10. Az

11. A Hivatalban foglalkoztatottak a kozszolgilati tisztviselo"kr61 sz616 2011. 6vi
CXCIX. torvkny, illetve a munka torv6nykonyv6rol sz616 2012. 6vi I. torv6ny hatilya
alh tartoznak.

Budapest, 2014. januir 14.

