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Ékes József

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

,
Dr. Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Kapcsolódó módosító javaslat

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 102 . §-a alapján a H/5273 . számú, a „A Magyar
Köztársaság

	

Országgyűlésének

	

Házszabályáról

	

szóló

	

46/1994.
(IX. 30.) OGY határozat módosításáról” szóló határozati-javaslat tervezethez
benyújtott H/5273/6 . számú módosító javaslathoz az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

2.

A Házszabály a következő 128/A-128/D. §-sal és azt megelőző alcímmel
egészül ki :

128/A. § (1) A törvényjavaslat vagy határozati javaslat (a továbbiakban) e
címben együtt: törvényjavaslat) előterjesztője kérheti a kivételes sürgős
eljárásban történő tárgyalást .

(2) A képviselő által benyújtott, tárgysorozaton lévő törvényjavaslat kivétele s
sürgős tárgyalására irányuló indítványhoz a képviselők egyötödének támogat ó
aláírása szükséges.

Minden képviselő ülésszakonként legfeljebb két kivételes sürgős tárgyalásra
irányuló indítványt támogathat .

(3) A kivételes sürgős tárgyalást az Országgyűlés elnökéhez benyújtva, írásban
lehet kérni legkésőbb annak az ülésnek a megnyitása el őtt [egy] három órával ,
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a) amely ülés tervezett napirendjén az előterjesztés szerepel, vagy
b) amely ülés napirendjének az előterjesztéssel történő kiegészítését kérik .

(4) Az Alaptörvény,	 valamint a sarkalatos törvények módosítására, valamint a
megalkotására irányuló törvényjavaslat tárgyalásánál kivételes sürg ős eljárás
nem kérhető .

(5) Kivételes sürgős eljárás elrendelésére ülésszakonként legfeljebb [hat] három
alkalommal kerülhet sor .

(6) A kivételes sürgős eljárás során a törvényjavaslat tárgyalására é s
döntéshozatalára irányadó általános rendelkezéseket a 128/A-128/D . §-okban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Indoklás

A Házszabálynak biztosítania kell a képvisel ői jogok szabad gyakorlását,
ugyanakkor elő kell, hogy segítse az egyre gyakrabban el őforduló sürgős
tárgyalások lefolytatását .

A törvényeknek, - amelyeket az Országgyűlés elfogad - kell ő időben választ
kell adniuk mind a hazai, mind pedig a külföldről érkező kihívásoknak.

országgyulési pviselő
Budapest, 2011 . december 20 .
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