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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Országgy űlésének
Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló H/6392 . számú
határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A határozati javaslat 38 . §-ában szabályozott H. 115 . § (3) bekezdése a következ ők szerint
módosul :

„(3) Az Országgyűlés ülésének napirendjében feltüntetett id őpontban az interpelláció é s
kérdés tárgyalására legalább kilencven percet kell biztosítani . [Az interpellációkat é s
kérdéseket benyújtásuk idősorrendjében kell napirendre tűzni.] Az interpellációkat é s
kérdéseket az első körben az ellenzéki képviselőcsoportok a létszámuk sorrendjében tehetik
fel, míg az ezt követő körökben valamennyi képvisel őcsoport ugyanilyen sorrendben teheti fe l
az interpellációit és kérdéseit .”

Indokolá s

A Házszabály jelenlegi szabályozása szerint az első körben az ellenzéki képvisel őcsoportok a
létszámuk sorrendjében tehetik fel azonnali kérdéseiket, míg az ezt követ ő körökben
valamennyi képviselőcsoport ugyanilyen sorrendben teheti fel kérdéseit .

Az interpellációk és a szóbeli kérdések esetére nézve azonban a szabályozás ettől eltérő , az
interpellációkat és kérdéseket ugyanis benyújtásuk id ősorrendjében kell napirendre tűzni . Ez a
megoldás visszaélés-szerű jogalkalmazásra adhat alapot, mivel egyes képviselőcsoportok az
ülésszak kezdetén pusztán azért nyújtottak be több száz interpellációt – feleslegesen terhelv e
ezzel a rendszert és a felel ősök válaszra történő felkészítő it –, hogy a rangsor szerinti első
helyet megszerezhessék . Ennek eredményeképpen, míg az egyik ellenzéki frakció hetent e
három, így a többi hetente rendre csak egy interpellációt tud elmondani . Ugyanez a
kormánypárti frakciókra is kihat, számukra szintén mindössze egy interpelláció elmondására
van lehetőség. A szóbeli kérdések terén ugyanez a helyzet .



A fentiek alapján a képviselőcsoportok létszáma szerinti reprezentáltságot, mint az
elmondható interpellációk számát megalapozó tényez őt, szükséges igazságos mérőszámként
bevezetni a szabályozás módosításával .

Budapest, 2012 . március 26.

-Nagy Tamás
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