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Módosítóiavaslat
Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Házelnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) ООУ határozat 94. § (1 )
bekezdése alapján egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló H/13253 . számú határozati
javaslathoz а következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1 . А határozati javaslat 45 . §-a а következők szerint módosul :

„45. §

(1) А kijelölt bizottsága részletes vita során megvizsgálja, hogy а törvényjavaslat

a) összhangban áll-e az Alaptörvénnyel, törvénnyel és beilleszthető-e а hatályos

jogrendszerbe ,

b) rendelkezései egymással nem ellentétesek-é, tovább á

c) megfelel-e а jogszabályszerkesztés és а nyelvhelyesség követelményeinek.

j2)А részletes vita kiterjedа törvényjavaslat szükségességének és szabályozási elveine k
megvitatására .

[(2)]( А vitához kapcsolódó bizo ttság az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szemponto k

szerinti vizsgálatot а törvényjavaslatnak а 33 . § (2) bekezdése szerinti bejelentésben megjelöl t
részeire folytatja le.

[(3)] А részletes vita az (1)–[(2)]) bekezdésben meghatározottakon túl а benyújtott
módosító javaslatok megvitatásából és а tárgyaló bizottság további módosításra irányul ó

szándékának megfogalmazásából áll. А részletes vita kiterjed annak vizsgálatára is, hogy а
módosító javaslatok megfelelnek-e а 43. §-ban meghatározott követelménynek .

[(4)] А részletes vita során а módosító javaslatot benyújtó képvisel ő ismertetheti
álláspontját . А tárgyaló bizottsága módosító javaslatot annak benyújtója távollétében i s
megvitathatja .”



2 . А határozati javaslat 46 . §-ának (6) bekezdése а következők szerint módosul :

„(6) А részletes vita а tárgyaló bizottság részletes vitát lezáró döntésével ér véget . А
részletes vitát akkor zárhatja 1e а tárgyaló bizottság, ha az (1) bekezdésben meghatározott

valamennyi módosító javaslatról állást foglalt . А részletes vita lezárását követően а tárgyaló

bizottság jelentést nyújt be а házelnöknek (a továbbiakban: részletes vitáról szóló bizo ttsági

jelentés), amelyben tájékoztatást ad а részletes vita lezárásának tényérő l, valamint а 45. § (1)_

f és [(3)] ( bekezdése alapján tett megállapításairól. Amennyiben а tárgyaló bizottság
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot fogadott e1, azt а részletes vitáról szóló

bizottsági jelentéssel egyidejűleg benyújtja. Ezt követően а vitához kapcsolódó bizottság — а
70. § (5) bekezdése szerinti eljárást kivéve — és а kijelölt bizottság — а 68. § (2) és (4)

bekezdése szerinti eljárást kivéve — további részletes vitát lezáró bizo ttsági módosító
javaslatot nem nyújthat be .”

Indokolá s

Az állandó bizottság, mint szakbizottság tárgyalása nem korlátozódhat olyan formális-
technikai (jogszabályszerkesztés, nyelvhelyesség) vagy jogi képze ttséget igénylő kérdések
vizsgálatára (összhang az Alaptörvénnyel, bels ő és jogrendszerbeli koherencia), különösen
abban az esetben, ha а tárgyaló bizottsághoz egy módosító javaslatot sem nyújto ttak be .

Budapest, 2013 . december 11 .

Sneider Tamás
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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