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az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése, illetve a 107 . § (1) bekezdése alapján a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat
módosításáról szóló H/5273. számú határozati javaslat - H/5273/5 számú módosít ó
javaslatához kapcsolódva - az alább i

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A javaslat 1 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Magyar Köztársaság Országgy űlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY
határozat (a továbbiakban : Házszabály) 107 . (1)-(2) bekezdései helyébe a következ ő
rendelkezések lépnek :

„107. § (1) A zárószavazás megkezdése előtt írásban - legkésőbb annak az ülésnapnak a
megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén szerepel az adott törvényjavasla t
zárószavazása - módosító javaslatot nyújthat b e

a) a bizottság, illetve országgyűlési képviselő bármely korábban megszavazott rendelkezéshe z
kapcsolódóan, ha a megszavazott rendelkezés nincs összhangban az Alkotmánnyal vagy más
törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazott rendelkezésével, vagy a törvényjavasla t
módosítással nem érintett valamely rendelkezésével, tovább á

b) az előterjesztő, az első helyen kijelölt bizottság és az Alkotmányügyi bizottság az a )
pontban és a 94 . § (3) bekezdésében foglalt tartalmi korlátozásokra való tekintet nélkül azzal ,
hogy a módosító javaslat nem terjedhet ki az egységes javaslat által nem érintett törvénye k
rendelkezéseire .

(2) Az (1) bekezdés a) szerinti zárószavazás el őtti módosító javaslatot az elnök az
Alkotmányügyi bizottságnak, az (1) bekezdés b) pontja szerinti zárószavazás előtti módosító
javaslatot az Alkotmányügyi bizottságnak és – ha az előterjesztő nem az első helyen kijelöl t
bizottság vagy az Alkotmányügyi bizottság – a kijelölt bizottságnak adja ki . A költségvetési,



pótköltségvetési, zárszámadási, illetve költségvetést módosító törvényjavaslathoz benyújtot t
zárószavazást megel őző módosító javaslatot az elnök a Költségvetési bizottságnak is kiadja ."

Indokolás

A szakmai kontroll biztosítása miatt szükséges a nem tisztán jogi koherenciát kiküszöbölő
indítványok esetében az, hogy a törvényhez kapcsolódó szakmai bizottság is megtárgyalja a
zárómódosítókat.

Budapest, 2011 . december

Farkas Gergely
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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