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Tisztelt Országgyű lés !

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (a továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) — első helyen kijelölt bizottságként —, valamint Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság) megvitatt a
az egyes házszabályi rendelkezésekróZ szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat módosításáról
szóló, H/11459 . számon beterjesztett országgyű lési határozati javaslatot, továbbá az ahhoz
benyújtott H/11459/1. számú módosító javaslatot .

Megjegyzés : Az országgyűlési határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel
közé téve, az új szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ett ől eltérő jelölési mód
szerepel - az egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módho z
igazítottuk annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja " megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról ne m
foglalt állást .

Amennyiben a módosító javaslat az országgyűlési határozati javaslat §-ainak, illetve a §-o k
bekezdéseinek számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén eze k
értelemszerűen megváltoznak az országgyűlési határozati javaslat minden érintett rendelkezésében ,
hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is .

A határozati házszabályi rendelkezés 145 . § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra
vonatkozó észrevételeket az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák .

Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a I-1HSZ . 94 .
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó határozati javaslattal nem érintett §-ár a

vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszer űségérő l bizottsági döntés szükséges .



2

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történ ő utalást, ha az els ő helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HHSZ . 94 . § (3) bekezdésében foglaltakkal .

A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képvisel ő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszer ű
dönteni.

Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására teszne k
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történ ő hivatkozással tesszük közzé .

1 . Lendvai Ildikó képviselő a határozati javaslat 1. §-ában a HSZ. 123/C. és 123/D .
§-ának a következő módosítását javasolja :

1 . § Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 46/1994. (IX. 30 .) OGY határozat IV . rész
4. fejezete a következő alcímmel egészül ki :

(2) A törvényjavaslat tárgyalására az általános házszabályi rendelkezéseket kell alkalmazn i
azzal, hogy

a) a vallásügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizottságnak minősül ,

b) az Országgyűlés a törvényjavaslat[ot]ról – és ha benyújtásra került, a határozat i
javaslat[ot]ról = együttes [– összevont] általános [és részletes] vitá[ban]t	 tart
[tárgyalja meg a (3)-(7) bekezdés szerinti módon,

c) a törvényjavaslathoz, illetve a határozati javaslathoz módosító javaslatot a z
általános vita megkezdéséig lehet benyújtani és

d) nem nyújtható be az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős
miniszter határozatával érintett vallási tevékenységet végz ő szervezet elismeré-
sére vonatkozó döntéssel össze nem függ ő módosító javaslat] .

(3) [Az összevont általános és részletes vitában, illetve ha határozati javaslat i s
benyújtásra kerül, az együttes összevont általános és részletes vitában els őként a
vallásügyekkel foglalkozó bizottság, majd a Kormány képvisel ője szólal fel . A
képviselőcsoportok álláspontjukat harminc perces, a független képvisel ő k összesen nyolc
perces idő keretben fejthetik ki . Vita közben a kétperces felszólalásokat – a személye s
érintettségre történő reagálás kivételével – bele kell számítani az id őkeretbe. Az
előterjesztőnek a határozathozatal el őtt viszontválaszra van joga .

(4) Az egynél több vallási tevékenységet végz ő szervezetet érintő törvényjavaslat
tárgyalására a (3) bekezdésben meghatározott id őkeretet vallási tevékenységet végz ő
szervezetenként kell számítani azzal, hogy a tárgyalás összes id őkerete ez esetben sem
lehet hosszabb nyolc óránál .

(5) A módosító javaslatokról történ ő határozathozatalra legkorábban az összevon t
általános és részletes vitát követő ülésnapon kerülhet sor, amelynek során az
Országgyű lés egy szavazással dönt a vallásügyekkel foglalkozó bizottság által támogatott
módosító javaslatokról . A szavazás során a 106 . (1) bekezdés a), d) és e) pontját és (2)-
(4) bekezdését nem kell alkalmazni .

(6) Az Országgyűlés az (5) bekezdés szerinti szavazást követ ően haladéktalanul
zárószavazást tart. A zárószavazás elhalasztására nem kerülhet sor .

(7)] Az országgyű lési határozati javaslatról, illetve az ahhoz beérkezett módosító javaslatokró l
az Országgyűlés abban az esetben dönt, ha a törvényjavaslatot nem fogadta el .
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123/D . § A bevett egyház törvényben meghatározott okok szerinti megszűnése és – a bevett
egyházak törvényben meghatározott jegyzékét érintő – átalakulása esetén az egyházakkal való
kapcsolattartás koordinációjáért felelő s miniszter által ezzel összefüggésben benyújtot t
törvényjavaslat tárgyalására a 123/C . § (2)[-(6)] bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy ebben
az eljárásban országgyű lési határozati javaslat benyújtására nem kerül sor . "

Indokolás : Lásd a H/11459/1 . számú módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : – az Alkotmányügyi biz . egyharmada sem támogatt a
– az Emberi jogi biz . egyharmada sem támogatta

– az Előterjesztő nem támogatja

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Kodifikációs Főosztálya

Budapest, 2013 . június 14 .

dr. Cser-Palkovics András s .k.,

	

dr. Lukács Tamás s .k. ,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

	

az Emberi jogi bizottság elnöke
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