AZ oRszÁGcyĹÍrÉs

uŁgĺzorľsÁce

Az ot szággyíílés H:ázbizotts ágán ak ügyľen dj e
Házbizottság a működési rendjét (ügyľend) az országgyíílésľőlszőlő zolz. éi
(a továbbiakban: ogyrv.) $. s (B) bekezđésealapján _ aházszabáIý
ľenđe]kezésekľetekintettel _a következők szeľin t határ ozza meg.

A

xxXW. törvény

I. A Hźnbizottság

:

az or szźęg5r(ilésdöntés

-

előkészitő testülete.

II. RésztvevőkaHázbizottság ülésein és a helyettesítésľendje:

1. A Hźľzbizottságelnöke
vezetőiés a háznagy.

a házelntik; tagjai az alelnökök,

a képviselőcsoportok

Házbizottság ülésén_ a 3_6. pontban meghatározott kivételekkel _
Házbizottság tagjain kívtil csak a házelnok által meghívott személyek

2. A

vehetnek ľészt.

3.

A frakcióvezetők akadályoztatásuk esetén megbízottjuk údán vesznek ľészta
Házbizottság ülésén.

4. A

nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke a Házbizottság ülésén részt
vehet. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság alelnöke _ a
bizottság alelnökének akađályoztatása esetén a bizottság elnöke által kijelölt
bizottsági tag - helyettesíti.

5. A

Koľmány képviselője és az oľszággyíílésHivatala főigazgatőja

(a

továbbiakban: főigazgató) állandó meghívottként tanácskozási joggal részt
vehet a Házbizoťtság ülésén.

6.

łllandó meghívottként vesz ľészta Házbizottság üléséntovábbá:

a)
b)
c)
d)
e)
Đ
g)
h)
i)

az or szággyőlés Hivata|a főigazgató-helyettese és annak helyettese,
az Elnöki Titkáľság vezetője,
a Sajtófőnök,
a

Bizottsági Főosztályvezetője,

aJegyzői Iľoda vezetője,
a

KodiÍikációs Főosztá7y vezetője,

aSzeľvezési FőosztáIy vezetője,

aTájékoztatási és Iľomány-nyilvántartó Irođavezetője,valamint
a

képviselőcsopoľtok egy-egy szakéľtője.

III. A Házbizottság mííködése, a Házbizottság összehívása:

1. A

2.

Házbizottság ľenđszeresenü]ésezik. Az ü]ésszakok a]att az elfogadott

munkaľendhez igazođóan, illetve szükség szeľint tart ülést.

AHázbizottság ülésétahźlzelnĺjk_ akadályoztatása esetén az titala felkéľt
alelnĺjk _ hívja össze'

3. Az orsztrygyűlés ülésénekideje
Házbizofrság ülését.

alatt az ü]ést vezető elnök összehívhatja a

4. A

Házbizoťtság ülésétössze kell hívni, ha azt bármelyik képviselőcsopoľt
vezetője kéľi.Ha a Házbizottság ülésének összehívását az országgyíílés
ülésezésealatt kérik, a Házbizottság ü]ésétlegkésőbb annak az ülésnek a
végérekell összehírmi, amelyen aZ összehívás kezdeményezésemegtöľtént.

5.

A nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke kezdeményezheti a házelnöknél

a Házbizottság ülésénekösszehívását annak éľdekében,hogy a Házbizottság
valamely napirendi pontot a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napiľendi
pontként határozzon meg. A HźnbizoItság ülésénekösszehívásáľól a házelnök
dont.

6. A

Házbizottság ülésénekösszehívása íľásban, meghívó kiküldésével
kivételesen a plenáľis ülésen tett bejelentéssel, szóban _ töľténik.

7.

A meghívóban meg kell jelĺilni aHázbizottság ti]éséneknapirendi pontjait.

IV. A Házbizottság ülése:

1.

AHázbizottság ülésétahźnelnök

ale]nök _ vezeti.

-

akadályoztatása esetén az álta|a felkéľt

2. AHázbizoťtság ülése nem nýlvános.
3. A Házbizottság üléséľőlsző szeľinti jegyzőkönyv

készül, amelyet

a
Házbizottság tagjai és az állanđómeghívottak elektronikus úton kapnak meg.

V. Dcintéshozata] a Häzbizottságban

1.
2.

3.

AHázbizottságban csak a képviselőcsopoľL vezetője _ akadályoztatása esetén
megbízottj a _ rende]kezik szav azatijoggal.
A Htnbizottság a döntéseit valamennyi _ szavazati joggal ľendelkező _
tagjának egyhangú szavazatáva|hozza meg' ennek hiányában az ogyľv. tr. $
(r) bekezdés a) pontjában foglaltakrő| az oľszággyíílésvita nélkü], egyéb
kéľdésekbena háze]ncjk dönt.
AHäzbizottság döntéseit a házelnök _ akadályoztatása esetén az áLtala fe]kért
alelnök _ íľjaalá.

VI. A Házbizottság ülésénekelőkészítése,döntésének közzététele:

A

Házbizottság titkáľsági feladatainak ellátásáľól

és az ülés előkészítésérőla

főigazgatő _ a töľvényhozási főigazgatő-helyettes útján _ gondoskodik.
Ennek keľetébenkülönösen:

1.

2.
3.

Gondoskodik a Házbizottság ügyľendjének, állásfoglalásainak, továbbá
feladat- és hatásköľi jeryzékének az országgyűlés honlapján töľténő
kozzétételérő|.

Gondoskodik a Házbizottság egyéb döntéseinek a döntés jellegétől fiiggő

módon és foľmában töľténő kozzététe|éľől,illetve kézbesítéséľől.

Elkészítteti az ülés jegyzőkönyvét és gondoskodik a jegyzőkönyv arľa
jogosultak ľészéľetörĽénő megküldéséről. A Házbizottság tagjai és állandó
meghívottjai ezirtnyí, írásbeli kéľelméľegondoskodik a jegyzőkönyv
utólagos, ismételt megküldéséľől, a jegyzőkönyvbe t<iľténő betekintés
lehetővé tételéľőlvagy másolat készítésénekkiadásáľól.
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