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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 .
(1) bekezdése, valamint 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársasá g
Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
szóló H/6392. számú javaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) az alábbi

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A Javaslat 8 . §-a a következők szerint módosul :

»8 •

A H. 10. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„[10. §] (1) Az Országgy űlés az alakuló ülésen, a képviselőcsoport megalakulására vonatkozó
tájékoztatást követően választja meg az Országgyűlés tisztségviselő it.”"

2. A Javaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

„21 . §

A H. 63 . (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az Alaptörvényben, törvényben vagy a házszabályi rendelkezésekben meghatározott
esetekben a szavazás titkosan történik .”

22.§

A H. 64. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az Alaptörvényben és a házszabályi rendelkezésekben meghatározott eseteken kívül a
jelen lévő képviselők kétharmadának szavazata szükséges
a) az országgy űlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséhez az országgy ű lésrő l
szóló . . . . törvény 80 . [(3)](2) bekezdésében foglaltak szerint ,
b) annak megállapításá[ról]hoz, hogy a nemzetiségi szószóló az országgyűlési képviselők
választásán már nem választható, valamint a szószóló összeférhetetlenségének
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kimondásá[ról]hoz az [o]Országgyűlésrő l szóló . . . . törvény 35. § (6) bekezdésében foglaltak
szerint ,
c)

	

település megyék közötti átcsatolásához a Magyarország helyi önkormányzatairó l
szóló 2011 . évi CLXXXIX . törvény 125 . § (4) bekezdésében foglalt esetben ,
cl) az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásához a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 66. §-ában foglaltak szerint ,
[d)]el az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbíztatása — a bíróságok szervezetéről és
igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 70. § (1) bekezdés g)-i) pontja szerinti —
megszűnésének kimondásához a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi
CLXI. törvény 70 . (2) bekezdésében foglaltak szerint ,
[e)] a Kúria elnöke megbíztatása — a bíróságok szervezetérő l és igazgatásáról szóló 2011 .
évi CLXI. törvény 115 . (1) bekezdés d)-f) pontja szerinti — megsz űnésének kimondásához a
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011 . évi CLXI. törvény 115. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint ,
[f)]g) a Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke mentelmi jogána k
felfüggesztéséhez a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011 . évi CLXII. törvény 2 .

(2) bekezdésében foglaltak szerint ,
[g)jb1 a legfőbb ügyész mentelmi jogának felfüggesztéséhez az ügyészségrő l szóló 2011 . évi
CLXIII . törvény 3 . (6) bekezdésében foglaltak szerint,
[h)]ü az Állami Számvevőszék elnöke mentelmi jogának felfüggesztéséhez az Állam i
Számvevőszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ,
[i)]jl az Állami Számvevőszék elnöke összeférhetetlenségének megállapításához az Állam i
Számvevőszékről szóló 2011 . évi LXVI. törvény 11 . (3) bekezdésében foglaltak szerint ,
[j)]k az Állami Számvevőszék elnöke felmentéséhez az Állami Számvevőszékről szóló
2011 . évi LXVI. törvény 11 . (4) bekezdésében foglaltak szerint ,
[k)]l1 az Állami Számvevőszék elnöke kizárásához az Állami Számvevőszékrő l szóló 2011 .
évi LXVI. törvény 11 . [(4)](5) bekezdésében foglaltak szerint ,
[1)]m) a Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának elfogadásához és módosításához a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV . törvény 84 . §
(3) bekezdésében foglaltak szerint,
[m)]nl a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma hat tagjának megválasztásához a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 86 .
(1) bekezdésében foglaltak szerint,
[n)]n a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztásához a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 87 . §
(7) bekezdésében foglaltak szerint,
[o)]p.l a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnöke vagy tagja összeférhetetlenségéről ,
felmentéséről vagy kizárásáról való döntéshez a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 89 . § (2) bekezdésében
meghatározott esetben,
[p)]d) a Médiatanács elnökének és négy tagjának megválasztásához a médiaszolgáltatásokró l
és a tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 124 . (1) bekezdésében
foglaltak szerint,
[q)]ú a Médiatanács elnökének megválasztásához a médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló 2010 . évi CLXXXV. törvény 125 . (3) bekezdésében
meghatározott esetben,
[r)]s) a Médiatanács elnöke vagy tagja összeférhetetlenségér ől, felmentéséről vagy
kizárásáról való döntéshez a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010 .
évi CLXXXV. törvény 129 . (7) bekezdésében meghatározott esetben,
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[s)]t a Független Rendészeti Panasztestület öt tagjának megválasztásához a Rend őrségrő l
szóló 1994. évi XXXIV . törvény 6/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ,
[t)]u a Független Rendészeti Panasztestület tagja megbízatása — a Rend őrségrő l szóló 1994 .
évi XXXIV. törvény 6/B. § (1) bekezdés c)-e) pontja szerinti — megszűnésének
megállapításához a Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény 6/B . § (2) bekezdésében
foglaltak szerint ,
[u)]yl a Független Rendészeti Panasztestület tagja összeférhetetlensége fennállásána k
megállapításához a Rendőrségről szóló 1994 . évi XXXIV. törvény 6/B. § (5) bekezdésében
foglaltak szerint,
[v)]w) alapítvány létrehozásához a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989 . évi
XXXIII . törvény 8 . § (1) bekezdésében foglalt esetben .'

3 . A Javaslat 26. (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A H . 78/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A bizottság elnöke a bizottság zárt üléséről vagy a bizottság nyilvános ülésének zárt
részéről (a továbbiakban együtt : zárt ülés) készült jegyz őkönyvön az eredeti minősítés
feltüntetését rendeli el :

a) a napirend előterjesztőjének minősítése, [illető leg] illetve erre irányuló nyilatkozata
alapján, ha a jegyzőkönyv írásban vagy szóban közölt, általa vagy a képviselt szerv erre
jogosult vezetője által minősített adatot, [illető leg] illetve errő l folytatott bizottsági vitában
elhangzott álláspontokat tartalmaz ;,

b) a meghallgatott, [illetőleg] illetve a bizottság el őtt [vallomást] nyilatkozatot tevő személy
nyilatkozata alapján, ha a bizottság számára minősített adatot is tartalmazó felvilágosítást ad ,
[illetőleg] illetve a bizottság előtt ilyen adattartalmú [vallomást] nyilatkozatot tesz;

c) a bizottság tagjának nyilatkozata alapján, ha a vitában min ősített adatot közöl .'

4. A Javaslat a következő új 32. §-sal egészül ki :

„32 .

A H. 91 . & (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A kérdés tárgyát címszerűen meg kell jelölni . A 90. & (3)-(4) bekezdését a kérdés esetén
is alkalmaznikell .'

5. A Javaslat 34. §-a a következők szerint módosul :

„34 .

A H. a következő 107/B . §-sal egészül ki :

„107/B. § (1) Előzetes normakontrollt kezdeményező javaslat (a továbbiakban : normakontroll
javaslat) benyújtását az elnök a törvényjavaslat elfogadását követ ően bejelenti .

(2) Az Országgy űlés elnöke a normakontroll javaslatot kiadja az Alkotmányügy i
bizottságnak, amely véleményezi a Javaslatot . Az Alkotmányügyi bizottság állást foglal a
normakontroll javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról, és errő l ajánlásban tájékoztatj a
az Országgyűlést .
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(3) A normakontroll javaslat 95/A . (2) bekezdése szerinti bármely részéhez módosító
javaslatot lehet benyújtani annak a bizottsági ülésnek a kezdetéig, amely ülés tervezett
napirendjén a normakontroll javaslat véleményezése szerepel .

(4) Az Országgyű lés az elfogadott törvénnyel kapcsolatos normakontroll-javaslatról öt napon
belül határoz . A normakontroll javaslat plenáris ülésen való tárgyalása a normakontrol l
javaslat, valamint a (3) bekezdés szerinti módosító javaslatok megvitatásából áll . A vita során
először a normakontroll javaslat előterjesztője kap szót, majd – ha azt nem a Kormán y
terjesztette el ő – a Kormány képvisel ője. Ezt követően az Alkotmányügyi bizottság elnöke
vagy előadója ismerteti a bizottság ajánlását, majd a kisebbségi vélemény ismertetésére kerü l
sor . A képviselőcsoportok álláspontját képviselőcsoportonként egy-egy képviselő fejheti ki, a
független képvisel ők közül az elsőként szólásra jelentkezett nyilváníthat véleményt . A
normakontroll javaslat elő terjesztőjének a határozathozatal el őtt viszontválaszra van joga . A
felszólalások időtartama nem haladhatja meg a tíz-tíz percet .

(5) A felszólalásokat követően az Országgyűlés egy szavazással dönt az Alkotmányügyi
bizottság által támogatott módosító javaslatokról, majd a normakontroll javaslatról határoz .
Az Országgyűlés elnöke az elfogadott normakontroll-javaslatban foglalt szövegszerű
indítványt	 az	 elfogadott	 törvény	 megküldésével	 egyidejű leg	 megküldi	 az
Alkotmánybíróságnak.

(6) E alkalmazásában a módosító javaslat a Javaslat 95/A . § (2) bekezdése szerinti bármely
részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejez ő – írásbeli beadvány."

6 . A Javaslat 47 . §-a a következők szerint módosul :

„47 . §

A H. 131/F-131/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„131/F. § (1) Vagyon-, jövedelem- és érdekeltségi nyilatkozattal (a továbbiakban :
vagyonnyilatkozat) kapcsolatos eljárás kezdeményezése esetén a Mentelmi bizottság elnöke
felhívja az érintett képviselőt, hogy öt napon belül nyilatkozzon a kezdeményezéssel
kapcsolatosan, illetve – amennyiben azt alaposnak találja – javítsa ki a kezdeményezésben
kifogásolt adatokat . Ha a képviselő a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, amely tényr ől tájékoztatja az
Országgyűlés elnökét és a kezdeményező t .

(2) Ha a képviselő a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltaka t
vitatja, a Mentelmi bizottság elnöke elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárá s
megindítását . (3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására egyebekben a
131/C. § (1)-(2) és (6) bekezdéseit kell megfelel ően alkalmazni .

(4) A képviselő nyilatkozattételre történő felhívásától számított harminc napon belül a
Mentelmi Bizottság az ellenőrzés eredményérő l tájékoztatót készít .

131/G. § (1) Az újonnan megválasztott Országgy űlés Mentelmi bizottsága a képvisel ő
megbízatásának megszűnése esetén a vagyonnyilatkozat-tételre el ő írt határidő lejártát követő
első ülésén listát állít össze azokról a volt képvisel őkről, akik nem tettek eleget zár ó
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek .

(2) Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdés szerinti listát nyilvánosságra hozza .

(3) A Mentelmi bizottság elnöke írásban felszólítja a volt képvisel őket záró
vagyonnyilatkozatuk haladéktalan megtételére . E felszólításban felhívja a volt képvisel ő
figyelmét mulasztása következményeire.'
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7. A Javaslat 48. §-a bekezdése a következők szerint módosul :

„48 . §

A H. 133 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„133 . § (1) Ha a köztársasági elnök az Országgyű léshez intézett nyilatkozatával lemond a
megbízatásáról, a nyilatkozatára a határozati javaslatra meghatározott szabályokat a
következő eltérésekkel kell alkalmazni :

a) a lemondó nyilatkozat feletti vitát és szavazást legkésőbb a lemondó nyilatkozat
beérkezését ő l számított tizenöt napon belül kell megtartani ; ha az Országgy űlés az említett
időpontban nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni ;

b) a lemondó nyilatkozatot nem kell kiadni bizottsági el őkészítésre ;

c) a lemondó nyilatkozathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, de bármely
képviselőcsoport vagy legalább tíz képvisel ő - legkésőbb az e napirendi pont tárgyalásának
megkezdése el őtti napon - írásban javasolhatja, hogy az Országgyűlés kérje a köztársasági
elnöktől elhatározásának újbóli megfontolását ; ilyen javaslat esetén először e javaslatról kel l
szavazni;

d) ha a köztársasági elnök elhatározásának fenntartásáról írásban értesíti az Országgy ű lést, az
a)-c) pontok szerint kell eljárni, de vitát nem lehet nyitni, és az Országgyűlés a lemondás
tudomásulvételét nem tagadhatja meg .

(2) Ha valamelyik képviselő határozati javaslatot nyújt be annak megállapítása iránt, hogy a
köztársasági elnök a feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tev ő állapotban
van, a határozati javaslat tárgyalására vonatkozó szabályokat a következő eltérésekkel kel l
alkalmazni :

a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el ;

b) a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani ,

c) ha a döntés a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénybe n
meghatározott határidőben nem hozható meg, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kel l
összehívni .

(3) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok
vagy a megválasztásához szükséges feltételek hiánya merül fel, az eljárásra az országgy űlési
képviselők összeférhetetlenségi ügyének intézésére valamint a megválasztáshoz szüksége s
feltételek hiányának megállapításával kapcsolatos eljárásra a [Házszabályban
meghatározott rendelkezéseket] házszabályi rendelkezésekben foglaltakat kell alkalmazni, a
következő eltérésekkel :

a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el ,

b) ha a döntés a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénybe n
meghatározott határidőben nem hozható meg, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kel l
összehívni .

(4) Az Alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt
szándékosan megsértő , illetve szándékos bűncselekményt elkövető köztársasági elnökkel
szemben indítványozott megfosztási eljárás esetén a határozati javaslat tárgyalásár a
vonatkozó szabályokat a következő eltérésekkel kell alkalmazni :

a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el ;
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b) a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtan i

(5) Ha a köztársasági elnök feladatának ellátásában átmenetileg akadályoztatva van, ennek
megállapításáról és a köztársasági elnököt helyettesít ő Országgyűlés elnökének feladatát
ellátó alelnök kijelöléséről az Országgyűlés egyszerre határoz . Az átmeneti akadályoztatá s
tényének megállapítására irányuló kezdeményezést követően az Országgy űlés haladéktalanul
határoz .

(6) Ha a köztársasági elnök megbízatása idő előtt szűnik meg, a köztársasági elnökö t
helyettesítő Országgyűlés elnökének feladatát ellátó alelnök kijelöléséről az Országgyűlés
haladéktalanul határoz.

(7) Ha az Országgyűlés az átmeneti akadályoztatás tényének megállapítására irányuló
kezdeményezés időpontjában, vagy a (6) bekezdés szerinti esetben a köztársasági elnö k
megbízatása megsz űnésének időpontjában nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy
rendkívüli ülést kell összehívni .'

8 . A Javaslat 51 . §-a bekezdése a következők szerint módosul :

„51 . §

A H. 134/B . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„134/B . § (1) Az európai uniós tervezetek országgyű lési tárgyalása az állandó bizottságok
feladata. A Kormány álláspontjavaslatával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása – a (2 )
bekezdésben foglalt kivétellel – az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság hatásköréb e
tartozik .

(2) Ha az Európai Tanács üléseit és a stratégiai jelent őségű európai uniós eseményeket
megelőzően a törvény szerint a miniszterelnök az Európai Uniós Konzultációs Testülete t
tájékoztatja, a Kormány – az Európai Tanács, illetve a stratégiai jelent őségű európai uniós
események napirendjén szerepl ő európai uniós tervezeteket érintő – álláspontjavaslatával
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása az Európai Uniós Konzultációs Testület hatásköréb e
tartozik.

(3) A európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság a bizottság elnökének javaslatára dön t
arról, hogy mely európai uniós tervezetekről kíván a törvény szerinti egyeztetést
kezdeményezni, illetve mely európai uniós tervezetekkel kapcsolatban kíván a Kormánytó l
álláspontjavaslatot, illetve bővített álláspontjavaslatot kérni . Az európai uniós ügyekkel
foglalkozó bizottság elnöke a bizottság döntésér ől tájékoztatja a házelnököt és az állandó
bizottságok elnökeit .

(4) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság tagjai kétötödének indítványára is
egyeztetést kezdeményezhet a megjelölt európai uniós tervezetr ő l . Ilyen indítványt rendes
ülésszakonként legfeljebb négy európai uniós tervezet egyeztetésére lehet tenni .

(5) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság javaslatára a házelnök határidő
megjelölésével felkéri az európai uniós tervezet tárgyával kapcsolatban feladatkörre l
rendelkező állandó bizottságot az európai uniós tervezetre vonatkozó vélemény
kidolgozására . A házelnök az állandó bizottságot vélemény elkészítésére az állandó bizottság
saját kezdeményezésére is kijelöli . A házelnök az állandó bizottság kijelölésér ől tájékoztatja a
bizottsági elnöki értekezletet .

(6) A kijelölt állandó bizottság meghívhatja nyilvános üléseire az Országgy űlés [főtitkára ]
hivatali szervezete által vezetett jegyzékben szerepl ő civil szervezetek képvisel ő it .
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(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti esetben a házelnök az Európai Uniós Konzultációs Testüle t
ülésére meghívja az európai uniós tervezet tárgyával kapcsolatban feladatkörrel rendelkező
állandó bizottság elnökét .

(8) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság a törvény szerinti egyeztetés keretében a
kijelölt állandó bizottság véleményének ismeretében alakítja ki az európai uniós tervezette l
kapcsolatos állásfoglalását . Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke a
bizottságnak az állásfoglalás kialakításáról szóló zárt ülésére meghívja a kijelölt állandó
bizottság elnökét, valamint képviselőcsoportonként egy-egy szakért ő t is .

(9) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság szóbeli eljárás keretében vizsgálja meg a z
európai uniós tervezetet és a Kormány arra vonatkozó álláspontjavaslatát. A bizottság az
állásfoglalása kialakításánál figyelembe veszi a kijelölt más állandó bizottságok véleményét .

(10) Ha az európai uniós tervezet elfogadásához többszöri tanácsi döntés szükséges, a z
európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság dönti el, hogy a további olvasatoknál kikéri-e a
korábban kijelölt állandó bizottság véleményét .

(11) Ha kijelölt állandó bizottság határidőre nem ad véleményt, az európai uniós ügyekke l
foglalkozó bizottság a kijelölt állandó bizottság véleményének hiányában is állást foglalhat a
tervezetről .

(12) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság állásfoglalása a jegyzőkönyvbe foglal t
elnöki összefoglaló, amelyet a bizottság elnöke a bizottsági ülést követő huszonnégy órán
belül írásban megküldi a házelnöknek és a Kormánynak .

(13) Az (1)-(6) bekezdés szerinti esetben az Európai Uniós Konzultációs Testület
jegyzőkönyvbe foglalt állásfoglalását a házelnök az ülést követ ő huszonnégy órán belül
megküldi a Kormánynak .

(14) A Kormány az Európai Tanács ülését kivéve az Európai Unió kormányzati részvételle l
működő intézményeinek döntése utáni — a törvény szerinti — tájékoztatását az európai unió s
ügyekkel foglalkozó bizottság részére adja . A bizottság a törvény által meghatározott esetbe n
dönt az indokolás elfogadásáról .'

9. A Javaslat 57. §-a a következők szerint módosul :

„57 . §

A H. 137 . (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„[137. §] (1) A határidőket órákban vagy napokban kell számítani, kivéve, amikor a
házszabályi rendelkezések ülésnapot említenek .'

10.A Javaslat 60. §-a a következők szerint módosul :

„60 .

A H. 141 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése helyébe a következő rendelkezés lép :

„Az országos érdek=képviseleti és civil szervezetek jegyzékbe vétel e

141 . (1) Az Országgyűlés hivatali szervezete jegyzéket vezet azokról a bejegyzett országo s
érdek-képviseleti és civil szervezetekrő l, amelyek kérik jegyzékbe vételüket .
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(2) A jegyzékbe vételi kérelemhez csatolni kell az érdek:képviseleti és civil szervezet
bejegyzését igazoló bírósági végzés, valamint a szervezet alapszabályának másolatát, tovább á
a kérelemben meg kell jelölni az érdek-képviseleti és civil szervezet

a) nevét, székhelyét, címét,

b) működési területét, célját ,

c) ügyintéző és képviseleti szervét, és

d) képviseletére jogosult személyeket, ezek címét .

(3) A[z Országgyű lés elnöke a] jegyzékbe vett érdek-képviseleti és civil szervezetek listáját
[évente hivatalos lapban közzéteszi] az Országgyűlés honlapján közzé kelltenni.'

11 . A Javaslat a következő új 61-62. §-sal egészül ki :

„61 .§

A H. 144. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Az Országgyűlésnek, illetve az Országgyűlést érintően az Országgyűlés elnökének
címzett indítványokat és más irományokat az Országgyűlés honlapján, illetve a képvisel ők
számára az elektronikus futárposta útján is haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni .

(4) A (4) bekezdés szerinti indítványokról és más irományokról bármely képvisel ő vagy
országgyűlési bizottság kérésére az Országgyű lés hivatali szervezete másolatot készít.”

62.§

A H. 145 . § (1) bekezdés 1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
(AHivatal az Országgyűlés ülésszakai, ülései, továbbá a bizottsági ülések előkészítése és
lefolytatása keretében : )

„1) felügyel arra, hogy az Országgyűlés és a bizottságok tanácskozásain illetéktelenek n e
tartózkodjanak;'

12. A Javaslat 61 . §-a a következők szerint módosul :

„61 . §

A H.

1. 43. § (3) bekezdésében az „50. (7) bekezdése és az 51 . (6)-(7) bekezdései” szövegrész
helyébe az „50. § (9) bekezdése és az 51 . § (6) bekezdése” szöveg ,

2. 46. (2) bekezdésében a „héten " szövegrész helyébe az „ülésen” szöveg,

3. 50. (4) bekezdésében az „a 26 . (3) bekezdés szerinti eljárása során” szövegrész helyébe
az „egyhangú döntés hiányában” szöveg,

4. 66. § (3) bekezdésében a „jegyzőkönyvének hitelesítését és” szövegrész helyébe a „hitele s
jegyzőkönyvének " szöveg ,

5. 66. § (4) bekezdésében az „a Legfelsőbb Bíróság elnökének, a legfőbb ügyésznek, az
országgyűlési biztosoknak,” szövegrész helyébe az „a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek,
az alapvető jogok biztosának,” szöveg,
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6. 79. (1) bekezdésében és 94 . (1) bekezdésében a „Házszabályban” szövegrész helyébe a
„házszabályi rendelkezésekben” szöveg,

7. 84. § (3) bekezdésében, 142 . nyitó szövegrészében, a 143 . §-t megelőző alcím
megjelölésében[, 143. § (1)-(5), (7) és (9) bekezdésében] a „Házszabály” szövegrésze k
helyébe a „házszabályi rendelkezések” szöveg ,

8. 85 . § (1) bekezdésében az „az Országgyűlés hatáskörébe tartozó jogszabály” szövegrész
helyébe a „törvény” szöveg ,

9. 86 . § (1) bekezdés a) pontjában az „a 85 . (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „az
Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdésében meghatározott” szöveg ,

10. 90. § (1) bekezdésében és 91 . (1) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe
az „Alaptörvényben” szöveg,

11. 94. § (3) bekezdésében a „benyújtott törvényjavaslat” szövegrész helyébe a
„törvényjavaslat” szöveg ,

12. 95. § (3)	 bekezdésében	 a	 „törvényjavaslat	 részletes”	 szövegrész	 helyébe	 a
„törvényjavaslat vagy határozati javaslat részletes” szöveg, 95 . § (3) bekezdés a) pontjában
az „Alkotmánnyal, továbbá más törvénnyel” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel, továbbá
törvénnyel” szöveg ,

13. 98. § (6) bekezdésében az „a 15 . § (1) bekezdésben meghatározott számú” szövegrés z
helyébe a „tíz” szöveg,

14. 119. § (1) bekezdésében az „időpontban hetente” szövegrész helyébe az „id őpontban”
szöveg,

15. 139. § (1) bekezdésében az „államtitok vagy szolgálati titok” szövegrész helyébe a
„minősített adat” szöveg,

16. 139. § (4) bekezdésében a „Hivatalára” szövegrész helyébe a „hivatali szervezetére”
szöveg ,

17. 143 . § [(3) és (4) bekezdésében az „a 15. § (1) bekezdésében meghatározott számú”
szövegrész helyébe a „tíz” szöveg] (7) bekezdésében a „Házszabály-értelmezésért”
szövegrész helyébe a „házszabályi rendelkezések értelmezéséért” szöveg ,

18 . 144 . § (1) bekezdésében az „Hivatala” szövegrész helyébe a „hivatali szervezete” szöveg ,

19 . 145 . (1) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „, valamint szerkeszti és
közzétételre előkészíti" szöveg,

20. 145 . (2) bekezdés a), b) és h) pontjában az „az Országgy űlés Hivatala” szövegrész
helyébe az „a Hivatal” szöveg,

21. 145 . (2) bekezdés i) pontjában az „az Országgyűlés Hivatalával” szövegrész helyébe a z
„a Hivatallal” szöveg ,

22. 145. (3) bekezdés c) pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg ,

23. 146/A. §-ában a „gazdasági főigazgató” szövegrész helyébe a „gazdasági” szöveg e

24. 147. (1) bekezdésében az „integrációs” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg ,

[24]25 . 2. mellékletében a „Házszabály” szövegrészek helyébe a „határozati házszabályi
rendelkezések” szöveg

lép .
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13 . A Javaslat 62 . §-a a következők szerint módosul :

„62 . §

[(1)] Hatályát veszti a H .

1. 1 . §-a és az azt megelőző alcím megjelölése ,

2. 2. §-a és az azt megelőző alcím megjelölése ,

3. 3 . §-a ,

4. 5. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése ,

5. 6. §-át megelőző alcím megjelölése ,

6. 8 . §-át megel őző alcím megjelölése ,

7. 8 . (2) bekezdése ,

8. 9. §-át megelőző alcím megjelölése,

9. 10. (2)-(6) bekezdése,

10. 11 . §-a ,

11. 12. § (1) bekezdése ,

12. II . Része ,

13. 19. (1) [és]=(2) és (4)-(5) bekezdése,

14. 20. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése ,

15. 21 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése ,

16. 22. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése ,

17. 23 . §-a,

18. 24. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

19. 25 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

20. 26. § (1)-(3) bekezdése ,

21. 28 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

22. 29. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

23. 30. §-a,

24. 31 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

25. 32 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése ,

26. 33 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

27. 34. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

28. 35 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

29. 36. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

30. 37. (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése,

31. 38 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

32. 39 . (1) és (2) bekezdése,
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33. 41 . §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

34. 41/A. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

35. 42. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

36. 43 . § (1) bekezdése ,

37. 44. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

38. 45 . (1)-(5) bekezdése ,

39. 48 . § (3) bekezdése ,

40. 54. § (1)-(6) bekezdése 	 és (7) bekezdés b) pontja ,

41. 55 . §-a és az azt megelőző alcím megjelölése ,

42. 57. §-a és az azt megelőző alcím megjelölése ,

43. 68 . § (1)-(2) és (4) bekezdése ,

44. 69 . §-a ,

45. 71 . §-a ,

46. 73 . §-a és az azt megelőző alcím megjelölése ,

47. 78 . (3) bekezdése ,

48. 85 . § (2) és (3) bekezdése ,

49. 87. (2) és (3) bekezdése ,

50. 115. § (1) és (4) bekezdése ,

51. 119. § (4) és (5) bekezdése ,

52. 131/E. §-a,

53. 132. §-a és az azt megel őző alcím megjelölése,

54. 144. § (2) bekezdése ,

55. 145 . (2) bekezdés f) pontja ,

56. 146. §-a,

57. 148. § (3) bekezdése,

(55158 . 1 . melléklete, valamint

156159 . 3-4. melléklete ."
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INDOKOLÁS :

A módosító javaslatszövegezési, kodifikációs, valamint az Országgy űlésről szóló T/6391 .
számú törvényjavaslattal való összhang megteremtése érdekében szükséges pontosításoka t
tartalmaz, valamint pontosítja az irományok megküldésének rendszerét, illetve azt a
gyakorlati működéshez alakítja .

Budapest, 2012 . április 2 .

Dr. Lukács Tamás
a bizottság elnöke
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