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A ľlárubizottság feladat- és hatáskłiľe

I.

Az oľszálggyűlésľő|sző|ő
ogyľv.) alapján

].. állást foglal aZ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
9.
10.
11.

13.
14.
15.

töľvény (a továbbiakban:

oľszággyűlés tilésszakonkénti és ülésszakon belüli

munkaľendjéľőltosybv. rr.

5 (r)

bekezdés a) pontja];

javaslatot készítaz ülések napiľendjéľe,időtartamáľa togytv. 11. $ (t)
bekezdés b) ponda];

meghatáľozza a nemzetiségek éľdekeit, jogait éľintő és az európai uniós
kéľdésseltisszefliggő napiľendi pontokat tog'yľV. rr. $ (r) bezdés b) pontja, z9.
$ (z) és (3) bekezdése];
me5vitatja az orszźrygyű|ésműköđésétérintő önálló indíwányokat, és ezekkel
kapcsolatban állást foglal tos.rv. rr. 5 (r) bekezdés c) pontja];
egyezteti azországg5r(ilés működésévelkapcsolatosvitás kérdéseket
tosyľV. rt. $ (t) bekezdés d) pontja];
javaslatot tehet a nemzetközi kapcsolatok szervezéséľevonatkozó ügyekben
togyw. rt. $ (r) bekezdés e) pontja];
előkészítiaz tinnepi eseményeket [ogyw. 11. s (r) bekezdés e) pontja];
állást foglal az otszággyĹílés munkájának sajtónyilvánosságával kapcsolatos
kéľdésekbenfogyw. 11. s (r) bekezđésf) pontja];
meghallgatja a házelnök által kinevezni kívánt személyeket, valamint a
háznagy tisztségére jelölt személyt tosyw. tr. $ (r) bekezdés g) pontja];
megállapítja azokat az eseteket, amelyekben a házszabályi rendelkezések
szerinti írásbeliség követelményének elektľonikus úton történő benyújtással
kell vagy ]ehet eleget tenni, és meghatározza az elektľonikus benffitás
feltételeit tosytv. tt. $ (t) bekezdés h) pontja];
a házelnök felkéréséremegvitatja az országgyőléshez, illetve annak
tisztségviselőihez éľkezettjelentősebb beadványokat, petíciókat, felhívásokat,

nllt

L2.

2oĺ^2. évi xxxW.

leveleket, valamint véleményeziaz ezekkel kapcsolatos esetleges

intézkedéseket [ogyw.

állást foglal

a

11.

s (r) bekezdés i) pontja];

miniszteľi tisztségre javasolt személyek kinevezés előtti

bizottsági meghallgatásának ľendjéľőltosyľV. rr. $ (r) bekezdés k) pontja];
ajánlást tesz a kĺiztáľsasági elnök jelöléséľe vonatkozó ajánlás
érvénytelenségénekmegállapításáľa tosyľV. rt. $ (t) bekezdés l) pontja];
javaslatot tesz az alelnök vagy jegyző felmentéséľetosyľV. 1o.s (3) és tt. 5 (r)
bekezdés m) pontja];
az országgy(ílésü]ésének napirendjéľe vonatkozó javaslatban javaslatot tesz
az interpellációk és kéľdésekelhangzásának időpontjáľa [osyrv. rt. 5 (l)
bekezdés n) pontja];

76.

dönt a pľotokolláris jellegű napiľenden kívtili felszólalások, valamint a
köztáľsasági elnök napiľenđenkívLili felszólalásához kapcsolódó

képviselőcsopoľt-vezetői hozzászőlások engedélyezéséľől[ogyrv.rr.

17.
rB.
rg.
20.
2L.
22.
23.
24.

bekezdés o) pontja];

$

(t)

a karzaton _ a férőhelyektől függően _ ülőhelyeket biztosít a hallgatóság
számára togyw. tr. $ (r) bekezdés p) pontja];

megvitatja

a

Házbizottság tagjai által előteľjesztett egyéb kéľđéseket

togyrv. rr. 5 (r) bekezdés q) pontja];
ellátja azokat a további fe]adatokat, amelyeket töľvény vagy országgyűlési
határozatban meghatáľozott házszabälý rendelkezés a hatásköľébe utal
tosyw. rr. $ (r) bekezdés ľ) pontja];
visszahívja az országgyűlési állandó bizottság fiiggetlen képviselő elncikét,
aleln<ikét, tagját; togyľv. tq. $ (t) bekezđésh) pontja];
javaslatot tesz az országgyűlésnek, hogy adott beszámolóľól, jelentésľől
töľténő határozathozatalra állandó bizottságát kéľjefel (osytv . zz l B. Đ;
kiczzéteszi az oľszággyíílésülésének napiľendjére vonatkozó javaslatot
legkésó'bb az ülést mege\őző 7z őráva| (amennyiben egy naptáľi héten belülľe
tcibb ülés összehívása szükséges,legkésó'bb az ülést megelőző 48 órával)
tosyľV. s+. $ (z) bekezdése];
javaslatot tesz ünnepi vagy emlékülés tartásáľa (osyľV. 35/A. 5);
engedélyezi az országgyíílésülésén töľténő szemléltetéstfogytv. sB/A. $ (z)
bekezdése];

25. a friggetlen képüselők
z6.
27.

zB.

29.

létszámát figyelembe véve biztosítja számukľa az
interpellációk és kéľdésekfeltételéneklehetősését [ogyw. 42.s (r) bekezdése]
a házszabályi ľendelkezések éľtelmezésévelkapcsolatban aZ oľszággyűlés
ülésénegyedi esetekben felmeľült vitás kéľdésekbenaz ülést vezető elnök
szükség esetén aHázbizottságban folytatott egyeztetést követően dönt [ogyrv.
6t. $ (t) bekezdése];
Ha az oľszággyíílésa napirendi javaslatban fe]tüntetett szavazások
napiľendi javaslatban jelzett időpontjában nem hatáľozatképes, és a
hatáľozatképességetaz ülést vezető elnöknek nem sikeľtil helyľeállítania,
akkoľ az e|őzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi _
]evonásoktól mentes teljes tiszteletdíját a Házbizottság csökkentheti.
tosyrv. 1o7.s (r) bekezdése];
Ha az országg5r(ilési bizottság a legalább z4 őrávalkorábban cjsszehívott ülése
megnyitásakoľ nem hatáľozatképes, és a hatáľozatképességet az ülést vezető
elnöknek nem sikeľül biztosítania, akkor az e|őzetes bejelentés nélkül távol
maradó képviselő ađotthavi - levonásoktól mentes _ teljes tiszteletdíját a
Házbizottság csökkentheti. [og-ytv. 1o7. s (3) bekezdése];
egyetértése szükséges az országg5r(i]és Hivatala költségvetésére vonatkozó
javaslat véglegezéséhezfogyrv. I24.5 (r) bekezdése];

II.
3o

A kultuľális öľökség védelmérő| szől.ő 2oo1. évi lx[v. tiiľvény
alapján

egytagot jelöl a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságba|6ĺlI. $ (z) bekezđés
d) pontjal;

III.Egyes }ĺ.álzszabályi ľendelkezésekľől szóló ĺo/2o14. (II.zą.) oGY
hatáľozat (a továbbiakban: HHSZ) alapján

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
gB.
39.
40.
4r.
42.

javaslatot tesz aZ országgyőlésnek több, egymással összefiiggő önálló
indíwány együttes táľgyalásáľa [HHSZ ts. 5 (s) bekezdése];

eseti döntéséve] a köztáľsasági elnök felszólalásáhozhozzászólási lehetőséget
biztosít a képviselőcsopoľt-vezetőkrészéľe,és meghatározza azok időtaľtamát
IHHSZ rB. 5 (ta) és (z) bekezđése];
megállapítja a köztáľsasági elnök felszólalásának és viszonválaszának,
továbbá ehhez a Koľmány hozzászőlásának időtartamát IHHSZ tB. $ (ta) és
(z) bekezđése];
megállapítja a miniszteľelnök felszólalásának, ehhez a képviselőcsopoľtvezetők hozzászőlásának és a miniszteľelnök viszonválaszának időtartamát
IHHSZ tB. 5 (ta) és (z) bekezdése];
javaslatot tesz napiľendi pont időkeľetben töľténő tárgyalásáľa IHHSZ sz. $
(r) bekezdése];

javaslatot tesz

a

HHSZ-ben meghatáľozottnál hosszabb időkeľetľe a

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájában |HHSZ +z. 5
(B) bekezdése];
javaslatot tesz a HHSZ-ben meghatáľozottnál hosszabb időtartamú
felszólalási időkeretekľe a zátőszavazás előttijelentés és azárőszavazás előtti
módosító javaslat vitájában IHHSZ 54. 5 (4) bekezdése];
javaslatot tesz arľa, hogy az országgyŕílésvalamely ügy táľgyalása, illetve
dcjntéshozatal a s orán a h atáro zati házszab ályi rende]kez ésektől eltéľjen
IHHSZ 6s. 5 (t) bekezdése];
hatáľidő megállapításáľa vonatkozó javaslatot tesz a tárgyaló bizottság
részletes vitáľól sző|ő bizottsági jelentésénekbenyrijtására IHHSZ 68. s (Đ
bekezdése];
javaslatot tesz aľra, hogy az oľszággyŕílésmeghatáľozott beszámolók
kivéte]ével_ a beszámolóľól töfténő hatáľozathozata|ra a beszámolót tárgyaló
bizottságot kéľjefel IHHSZ Bs. 0 (t) bekezdése];
javaslatot tesz az országgyőlésnek a költségvetési törvényjavaslat táľgyalása
soľán a ľészletesvita-szakasz lezárásának hatáľidejéľeIHHSZ 92. $ (z)
bekezdése];
a központi költségvetésľől szőlő töľvényjavaslat, a központi költségvetés
bevételi vagy kiadási főösszegét, illetve a hiány mértékétéľintő módosításáľól
szőlő töľvényjavaslat és a központi költségvetés végrehajtásáľól szőlő
töľvényjavaslat tárgyalása során határidőt állapít meg a költségvetési
ügyekkel foglalkozó bizotĽság ľészéreaz összegző jelenté's és az osszegző
módosító javaslatot benyújtásáľa IHHSZ qs. 5 (l) bekezdése];

ł

43.
44.
45.

kéľheti,hogy az ülésszakok kozött az országffilési bizottságok taľtsanak iilést
IHHSZ ro8. $ (3) bekezdése];
dönt a fliggetlen képviselő inteľpellációjának elmondásával kapcsolatban
IHHSZ lzz.5 (s) bekezdése];
javaslatot tesz az oľszág5rűlésnek, hogy az e|őző oľszággyťíléshezbenyújtott
beszámolót tárgyalás nélkül lezáľtnak minősítse IHHSZ 157. $ (z) bekezdése].
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