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еСУRENDI BIZOTTSÁG

Bizottsági módosító javaslat

Kövér László úr,

az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, Igazságügyi és ügyrendi biz ottsága az egyes házszabályi
rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30 .) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1 )
bekezdése alapján az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 13/13253 . számú határozati
javaslathoz а következő

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1 . А határozati javaslat 5 . §-a а következők szerint módosul :

5. §

(1) Megszűnik а képviselőcsoport

a) ha tagjainak száma – а 2. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével – öt fő alá
csökken,

b) ha а 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetben а tagjainak száma három fő alá
csökken,

c) ha а képviselőcsoport megszűnését határozatban kimondja,

d) ha а párt , amelyhez а képviselőcsoport tagjai tartoznak, megszűnik.
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(2) Nem szűnik meg а képviselőcsoport az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben, ha а
megüresedett mandátum az országgy ű lési képviselők választásáról szóló 2011 . évi CCIII .
törvény 20. § (1) bekezdése alapján betölthet ő .

(3) А képviselőcsoport volt vezetője а megszűnés tényét legkésőbb а megszűnést követő
harmadik napon bejelenti az Országgy űlés elnökének (a továbbiakban : házelnök) . Е határidő
elmulasztása esetén а házelnök а képviselőcsoport megszűnését — а megszűnés alapjául
szolgáló tény bekövetkeztének napjával — hivatalból megállapítja .

(4) Nem szűnik meg а képviselőcsoport az (1) bekezdés a)	 és b) pontja szerinti esetben, ha а
(3) bekezdés szerinti bejelentésre nyitva álló határidő alatta megfelelő számú képviselő а
képviselőcsoporthoz csatlakozik .

(5) Nem minősül csatlakozásnak és megsz űntnek kell tekinteni а képviselőcsoportot, ha а
csatlakozása (3) bekezdés szerinti határid őn belül, de а megszűnésről szóló bejelentés
megtétele után történt.

(6) Az Országgyűlés tisztségviselője, bizottság tisztségviselője vagy tagja az (1 )
bekezdésben meghatározo tt feltétel bekövetkeztétő l

a) а képviselőcsoportja megszűnésének (3) bekezdés szerinti [megszűnéséig] bejelentéséig
vagy hivatalból történő megállapításáig, illetve

b) а (4) bekezdés szerinti feltétel bekövetkeztéig

tisztségébő l, bizottsági tagságából adódó jogait nem gyakorolhatja.

(7) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben а képviselőcsoport а párt bírósági
nyilvántartásból való törléséről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének
napjával szűnik meg.

2. А határozati javaslat 7 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) A[ házelnök kijelölése alapján a]z Országgyűlés Hivatalának főigazgatója (a
továbbiakban: főigazgató) vagy az Országgyű lés Hivatalának а főigazgató által kijelölt
munkatársa az Országgy űlés tisztségvisel ő inek megválasztásáig а korelnök irányítása alatt
[el]14a e1 az Országgyűlés ülésének vezetésével kapcsolatos feladatokat .

3. А határozati javaslat 8 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) А korelnök és а korjegyzők megbízólevelét а névsor szerinti első{nek igazolt] öt
képviselőből álló testület vizsgálja meg . Е testület azonnal megalakul, és tagjai sorábó l
előadót választ. Ha а korelnök vagy korjegyző а névsor szerinti első öt képviselő közé
tartozik, а testület tagja а sorban következ ő képviselő lesz .
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4. А határozati avaslat 9 . §-a а következők szerint módosul :

9. §

(1) А mandátumvizsgálat eredményéről először а 8. § (2) bekezdésében meghatározott

testület előadója, majd ezt követően а korelnök szóban tesz jelentést az Országgyű lésnek .

(2) Az időközi választás során megválasztott, továbbá а listán megüresedett mandátumot
megszerző képviselő vagy szószóló választási iratait а Mentelmi, összeférhetetlenségi ,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vizsgálja meg. А vizsgálat eredményéről а bizottság
előadója az Országgyűlés legközelebbi ülésén szóban tesz jelentést .

(3) [A mandátumvizsgálat eredményérő l készített jelentéshez módosító javaslatot nem
lehet benyújtani .] А mandátumokat az Országgyűlés vita nélkül igazolja .

5 . А határozati avaslat 13 . §-a а következők szerint módosul :

13. §

(1) Az Országgyűlés az alakuló ülésen, а képviselőcsoportok megalakulására vonatkoz ó
tájékoztatást követően választja meg az Országgyűlés tisztségviselő it.

(2) А korelnök а Házbizottság megalakulását követően а megalakulás tényérő l, valamint а
Házbizottság tagjainak személyérő l tájékoztatja az Országgyűlést .

(3) А (2) bekezdés szerinti tájékoztatás megadását követ ően az alakuló üléstа házelnök
vezeti .

6 . А határozati avaslat 14 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az ülést vezető elnök а határozathozatalok során figyelemmel kíséri az Országgyűlés
határozatképességének fennállását. [Amennyiben] Ha az Országgyűlés határozatképessége
felő l kétség merül fel, [akkor] а határozathozatal elrendelése el őtt – а szavazatszámláló gép
[segítségével] alkalmazásával – megállapítja а jelen levő képviselők számát .

7 . А határozati avaslat 15 . §-a а következők szerint módosul :

15. §

(1) A[z Országgyű lés ülését a] házelnök az ülés napirendjére vonatkozó javasla t
[megküldésével] közzétételével hívja össze az Országgylés ülését [amelyet legkésőbb 72
órával az ülést megel őzően közzé k е 11 tenni] . Ezzel azonos időpontban – az ülés
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napirendjére vonatkozó javaslat megküldésével — meghívja az Országgy űlés ülésén
tanácskozási joggal rendelkező személyeket.

(2) А házelnök а határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetben а
módosult napirendet haladéktalanul közzéteszi és err ő l tájékoztatja az Országgyűlés ülésén
tanácskozási joggal rendelkező személyeket .

[(2)] (3) А szavazások várható időpontját — az előre nem tervezhető szavazások kivételével
— а napirendi javaslatban fel kell tüntetni .

[(3)] (4) Legkésőbb az ülés megnyitását megelőzően egy órával а Kormány, а
képviselőcsoport vezetője vagy öt független képviselő indokolással ellátott írásbeli javaslato t
nyújthat be а házelnöknek а napirendi javaslat módosítására . А javaslat csakа 44—46 . alcím
szerinti eljárások esetében irányulhatа napirendi javaslat kiegészítésére .

[(4)] (5) А Házbizottság javaslatára az Országgyűlés а napirend elfogadásával több ,
egymással összefüggő — а 28. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott —önáll ó
indítvány együttes tárgyalásáról is határozhat .

[(5)] (6) А napirendi javaslat megváltoztatására tett javaslatról és а napirendi javaslatról az
Országgyűlés vita nélkül, kézfelemeléssel határoz . Elfogadott napirend hiányában а napirendi
javaslat [egyik] egyetlen pontja sem tárgyalható .

8. А határozati javaslat 17 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) Az ülés kezdéseként az ülést vezető elnök [elnöki emelvényre érkezésekor] és az ülés
résztvevői felállva köszöntik а választópolgárok közösségét. [Amennyiben] Ha а
köztársasági elnök [részt vesz] az ülésen jelen van, [az ülésterembe] érkezésekor az ülést
vezető elnök felszólítására az ülés résztvevő i felállva köszöntik .

9. А határozati javaslat 17 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А házelnök az alelnökök véleményének [meghallgatása után] kikérésével határozza
meg, hogy az alelnökök mikor és milyen sorrendben vezetik az Országgyűlés ülését .

10.А határozati javaslat 18 . § (1)—(6) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А köztársasági elnök[, а miniszterelnök] és а Kormány tagja országos jelent őségű ,
halaszthatatlan és rendkívüli ügyben (a továbbiakban : rendkívüli ügy) az ülésnap kezdeteko r
napirenden kívül felszólalhat . А felszólalási szándékot — [amennyiben] ha az ügy
körülményei ezt lehetővé teszik — legkésőbb az ülés megnyitása előtt egy órával be kell
jelenteni а házelnöknek . А felszólalási szándék bejelentésével egyidej űleg közölni kell а
felszólalás tárgyát és okát . А házelnök а felszólalási szándékról valamennyi képvisel őcsoport
vezetőjét tájékoztatja.
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(2) А köztársasági elnök és а miniszterelnök felszólalásának, ehhez а képviselőcsoport-

vezetők hozzászólásának, valamint а köztársasági elnök és а miniszterelnök viszonválaszának

idő tartamát а Házbizottság állapítja meg .

(3) А [Kormány tagja] miniszter legfeljebb ötperces felszólalásra jogosult. Ebben az

esetben észrevétel céljából а képviselőcsoport vezetője vagy а képviselőcsoport általa felkért

tagja kétperces hozzászólásra kérhet szót .

(4) А köztársasági elnök, а miniszterelnök vagy а miniszterelnök [megbízásából] nevében

а [Kormány tagja] miniszter а napirend elfogadását követően bekövetkező vagy ismertté vál t

rendkívüli ügyben а napirendi pontok tárgyalása közben is bejelentést tehet . [Az ilyen

felszólalási szándékot –amennyiben az ügy körülményei ezt lehet ővé teszik – а
házelnöknek, vagy ha ez nem lehetséges, az ülést vezet ő elnöknek kell bejelenteni . А
felszólalási szándék bejelentésével egyidej ű leg közölni kell а felszólalás tárgyát és okát .
А házelnök, illetve az ülést vezet ő elnök а felszólalási szándékról valamennyi
képviselőcsoport vezetőjét haladéktalanul tájékoztatja .] А felszólalásra az ülést vezető
elnök soron kívül ad szót .

(5) Rendkívüli ügyben az ülés első – többnapos ülés esetén annak els ő két – napján az

ülésnap kezdetekor а felszólalás tárgyát és okát megjelölve а képviselőcsoport nevében annak

vezetője vagy а képviselőcsoport általa felkért tagja legfeljebb ötperces időtartamban

felszólalásra jogosult .

(6) А felszólalási szándékot а képviselőcsoport vezetőjének legkés őbb az ülés megnyitása

elő tt egy órával írásban be kell jelentenie а házelnöknek . А házelnök а felszólalási szándékról

– а felszólalni kívánó által megjelölt tárgy és ok közlésével együtt – tájékoztatja а Kormányt .
А napirend elő tt i felszólalás tárgyát annak előterjesztője, а benyújtásra nyitva álló határidőig[ ,

а határidő letelte után kizárólag а Kormány érintett tagjának hozzájárulásával ]
módosíthatja .

11.А határozati javaslat 24 . § (3) bekezdése elmarad, egyidej ű leg а határozati javaslat
további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev hivatkozások
értelemszerűen változnak :

[(3) Ha titkos szavazás esetében szavazategyenlőség alakul ki, а szavazást meg kell
ismételni . ]

12.А határozati javaslat 16. aclíme elmarad, egyidejűleg а határozati javaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és az anya vonatkozó merev hivatkozások
értelemszerűen változnak :

[16 . А döntéshozatalhoz szükséges szavazati arány megállapítása

25. §
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(1)А 28. § (1) bekezdés а), b) és h) pontja szerinti önálló indítvány előterjesztője az
indítvány benyújtásakor, а törvényalkotási bizottság pedig összegző módosító
javaslatának benyújtásakor jelzi, ha az indítvány vagy annak egyes részei elfogadásához
minősített többség szükséges .

(2) Az előterjesztő, а tárgyaló bizottság, а törvényalkotási bizottság elnöke vagy
képviselő kezdeményezésére а törvényalkotási bizottság megvizsgálja az (1) bekezdésben
felsorolt indítványok elfogadásával összefüggésben а minősíte tt többség szükségességét.
Állásfoglalásáról jelentésben tájékoztatja az Országgy ű lést. ]

13. А határozati javaslat 27 . §-a а következő (7) bekezdéssel egészül ki :

(7) Ha titkos szavazás esetében szavazategyenlőség alakul ki,а szavazást meg kel l
ismételni .

14 . А határozati javaslat 28 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

28. §

(1) Az Országgyűlés tárgysorozatába felvehető indítvány (а továbbiakban : önálló
indítvány) :

а) törvényjavaslat ,

b) határozati javaslat,

c) а politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat,

d) interpelláció ,

e) kérdés ,

i) beszámoló,

g) politika vita kezdeményezése ,

h) az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány ,

i) népszavazás kezdeményezése,

(népi kezdeményezés ,

k)] az Országgyű lésről szóló törvény 61 . § (5) bekezdésében meghatározott kérelem .

15 . А határozati javaslat 29 . § а) pontja а következők szerint módosul :

29. §

А 28 . § (1) bekezdésében meghatározott önálló indítványhoz kapcsolódóan benyújtható, а 2 .
melléklet szerinti indítványok (а továbbiakban : nem önálló indítvány) :
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a) módosításra irányuló szándékot kifejező , döntést igénylő , szövegszerű ,

b) tárgyalás módjára vonatkozó,

c) tárgyalást, döntéshozatalt érdemben befolyásol ó

irásban tett javaslat .

16 . А határozati javaslat 31 . §-a а következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidej űleg а
határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó mere v
hivatkozások értelemszerűen változnak:

(1) Az irományokatа házelnökhöz címezve kell benyújtani .

17 . А határozati javaslat 32 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) [A törvényjavaslatot а házelnöknél kell benyújtani .] А törvényjavaslat tartalmazza а
javasolt címet, szöveget és indokolást.

18 . А határozati javaslat 33 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) Вármelу állandó bizottság vagy – а nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont
esetében – а nemzetiségeket képviselő bizottság [a házelnöknél] írásban bejelentheti, ha – а
törvényjavaslat feladatkörébe tartozó rendelkezései vonatkozásában – részletes vitát kíván
lefolytatni (a továbbiakban : vitához kapcsolódó bizottság) . Ilyen bejelentést annak az ülésnek
а megnyitásáig lehet tenni, amely ülés tervezett napirendjén а törvényjavaslat általáno s
vitájának megkezdése szerepel . А bejelentésben tételesen meg kell jelölni, hogy а vitához
kapcsolódó bizottsága törvényjavaslat mely részeinek részletes vitáját kívánja lefolytatni . (A
kijelölt bizottság és а vitához kapcsolódó bizottsága továbbiakban együtt : tárgyaló bizottság . )

19 . А határozati javaslat 33 . § (3) bekezdése elmarad, egyidej űleg а határozati javaslat
arra vonatkozó merev hivatkozásai értelemszer űen változnak :

[(3) Amennyiben а törvényjavaslat általános vitájának megkezdésére napirend i
javaslat kiegészítésére vonatkozó indítvány elfogadásával kerül sor, akkor а (2)
bekezdés szerinti bejelentés megtétele érdekében а bizottság – а határozathozatal i
időszak kivételével – az Országgyűlés ülésének időtartama alatt is ülésezhet. Ez а
bejelentés legkésőbb а napirend elfogadását követő munkanapon tehető meg.]
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20. А határozati javaslat 36 . § (6) bekezdése а következők szerint módosul :

(6) А felszólalási sorrend а képviselőcsoporton belül а képviselőcsoport vezetőjének
[írásos] írásbeli jóváhagyásával vagy а képviselők [írásos] írásbeli megegyezésével az ülés
közben is módosítható .

21.А határozati javaslat 36 . § (11) bekezdése а következők szerint módosul :

(11) Több előterjesztő az előterjesztőt megillető felszólalási jogokat egymás között

megoszthatja. А felszólalási jog megosztásáról az előterjesztők — legkésőbb annak az
ülésnapnak а megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett

napirendjén а felszólalással érintett vita szerepel — írásban tájékoztatják а házelnököt,
ellenkező esetbenа felszólalási jog megosztására nem kerülhet sor.

22.А határozati javaslat 37 . § (6) bekezdése а következők szerint módosul :

(6) А vezérszónoki, valamint а (4)—(5) bekezdésben meghatározott felszólalásokat követ ően
а hozzászólások további sorrendjét az ülést vezet ő elnök akként határozza meg, hog y
lehetőség szerint egymás után egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselőcsoporthoz tartozó
képviselő kapjon szót, mindig más képviselőcsoportból . Ha minden kormánypárti és ellenzéki
képviselőcsoportból legalább egy szólásra jelentkez ő képviselőnek lehetősége volt а
felszólalásra, [akkor] а bejelentkezési sorrendben következ ő szólásra jelentkező f~ggetlen
képviselő kap szót .

23.А határozati javaslat 37 . § (8) bekezdése а következők szerint módosul :

(8) А (6)—(7) bekezdés szerinti sorrendet addig kell folytat[andó]m, amíg minden szólásra
jelentkező képviselő és szószóló meg nem kapta а szót .

24. А határozati javaslat 38. § (2) bekezdés a), d) és i) pontja а következők szerint
módosul :

(2) А rendelkezésre álló idő t а következő módon kell felosztani :

8



a) а kormánypárti és az ellenzéki képviselőknek — а nemzetiségek érdekeit, jogait nem
érintő napirendi pont esetében az ellenzéki képviselők közé számítvaа nemzetiségi
képviselőket is—együttesen azonos id ő álla rendelkezésükre;

d) а kormánypárti és az ellenzéki képvisel ők között az időkeret felét а képviselőcsoportok
között egyenlően, а másik felét — а nemzetiségek érdekeit, jogait nem érintő napirendi pont
esetében az ellenzéki képvisel ők közé számítva а [független] nemzetiségi képviselőket is — а
képviselők számával arányosan kell felosztani, képvisel őcsoportonként legkevesebb hús z
percet biztosítva;

i) az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkez ő személy
felszólalása — а Kormány tagja, valamint az európai parlamenti képviselő h) pont ha) alpontja
szerinti felszólalása kivételével — nem számít bele az id őkeretbe.

25 . А határozati javaslat 38 . § (3) bekezdés c) pontja а következők szerint módosul :

(3) Az általános vita id őkeretét а képviselőcsoport vezet ője vagy legalább öt független
képviselő írásbeli kérelmére

c) а központi költségvetésről szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: költségvetés i
törvényjavaslat) tárgyalásánál nem lehet harminc óránál ,

kevesebben meghatározni .

26 . А határozati javaslat 38 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) Ha

a) а képviselőcsoport vezetője ,

b) öt független képviselő vagy

c) а nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi ponttal összefüggésben а nemzetiségeket
képviselő bizottság [nyolc] tagjainak	 legalább kétharmada

az ülés megnyitása előtt egy órával kéri, а rendelkezésére álló, а (2) bekezdés alapján
megállapított id őkeretet — а (3) bekezdésben meghatározott esetek kivételével — а kétszeresére
kell emelni .

9



27. А határozati Javaslat 39 . § (2) bekezdése elmarad 7 egY1 .]de ú1eg а határozati J^avaslat
további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev hivatkozáso k
értelemszerűen változnak :

[(2) Az ülést vezető elnök а felszólaló kérésére а (1) bekezdés szerinti id őtartamot egy
perccel meghosszabbíthatja . ]

28. A határozati javaslat 39. § (5) és (6) bekezdése а következők szerint módosul,
egyidejű leg а határozati javaslat arra vonatkozó merev hivatkozásai értelemszerűen
változnak:

(5) [Kétperces hozzászólásra а 37. § (2)—(5) bekezdése szerinti felszólalások között nem
kerülhet sor .

(6)] А vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel megtétele céljából
első[ként] alkalommal а 37. § (2)—(5) bekezdése, majd а 37. § (6)—(7) bekezdése szerint i
felszólalásokat követően [is ]

а ) képviselőcsoportonként egy képvisel ő ,

b) az elsőként szólásra jelentkező fiiggetlen képviselő , maj d

c) а nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az els őként szólásra
jelentkező nemzetiségi képviselő vagy szószól ó

kétperces hozzászólásra kérhet szót . А felszólalást az ülést vezető elnök engedélyezi . Ha az
ülést vezető elnök nem adja meg а szót, а képviselő vagy szószóló kérésére е tárgyban az
Országgyű lés vita nélkül, kézfelemeléssel határoz .

29 . А határozati javaslat 42 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А képviselő módosító javaslatában csak а kijelölt bizottságot vagy olyan vitához
kapcsolódó bizo ttságot jelölhet meg, amely а módosító javaslattal érintett rendelkezés
vonatkozásában а 33 . § (2) bekezdés szerint [а házelnöknél írásban] bejelentette, hogy
részletes vitát kíván lefolytatni . Ha а módosító javaslat több rendelkezést is érint, csak а
kijelölt bizottság vagy olyan vitához kapcsolódó bizottság nevezhető meg, amely а
törvényjavaslat módosító javaslattal érintett valamennyi rendelkezése vonatkozásában
részletes vitát tart. А képviselő bármelyik tárgyaló bizottságot megjelölheti, ha módosít ó
javaslata а törvényjavaslatot új szakasszal vagy annál magasabb szint ű szerkezeti egységgel
egészíti ki .
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30. А határozati javaslat 43 . §-a а következők szerint módosul :

43. §

[Ha а törvényjavaslat az Alaptörvény vagy törvény módosítására irányul, a] А
módosító javaslat nem terjedhet ki

a) а törvényjavaslat által nem érintett törvény rendelkezéseire (a továbbiakban :
túlterjeszkedő módosító javaslat), tovább á

b) – haа törvén javaslat az Alaptörvény vagy törvény módosítására irányul – a z
Alaptörvény, illetve [a] törvény [vagy az Alaptörvény] módosítással nem érintett részeire[, ]

kivéve, ha az valamely [egy] szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggés e
vagy а 45. § (1) bekezdésében meghatározott [szempontok] követelmények érvényesítése
miatt nyilvánvalóan szükséges .

31 . А határozati javaslat 45 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

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

a) [összhangban álI-e az Alaptörvénnyel, törvénnyel és beilleszthet ő -e а hatályos
ogrendszerbe,] megfelel-e az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,

b) [rendelkezései egymással nem ellentétesek-e, továbbá] illeszkedik-eа jogrendszer
egységébe,

c) [megfelel-e а jogszabályszerkesztés és а nyelvhelyesség követelményeinek] megfelel-e
а nemzetközi jogból ésаг európai uniós jogból ered ő kötelezettségeknek é s

d) megfelel-eа jogalkotás szakmai követelményeinek.

32 . А határozati javaslat 46. § (5) és (6) bekezdése а következők szerint módosul ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arr a
vonatkozó merev hivatkozások értelemszerűen változnak :

(5) А (3) bekezdés szerinti módosításokat а tárgyaló bizottság egy indítványba foglalv a
nyújtja be [a házelnöknek] (a továbbiakban: részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó
avaslat) . Több tárgyaló bizottság esetén mindegyik külön-külön nyújtja be а részletes vitát

lezáró bizottsági módosító javaslatát .

(6) А részletes vita а tárgyaló bizottság részletes vitát lezáró döntésével ér véget . А részletes
vitát akkor zárhatja 1e а tárgyaló bizottság, ha аг (1) bekezdésben meghatározott valamennyi
módosító javaslatról állást foglalt . А részletes vita lezárását követ ően а tárgyaló bizottság
elentést nyújt be [a házelnöknek] (a továbbiakban: részletes vitáról szóló bizottsági jelentés) ,

amelyben tájékoztatást ad а részletes vita lezárásának tényérő l, [valamint] а 45. § (1) és (3 )
bekezdése alapján tett megállapításairól, 	 valamint az (1) bekezdés szerinti állásfoglalásáról .
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[Amennyiben] Ha а tárgyaló bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó
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 bizo ttság — а 68. § (2) és (4) bekezdése szerinti eljárást kivéve — további részlete s
vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem nyújthat be .

33. А határozati javaslat 47 . §-a а következők szerint módosul :

47. §

(1) Az elő terjesztő legkésőbb а részletesvita-szakasz lezárultát követő hét harmadik napján
írásban tájékoztat[ja а házelnököt]ást 	 ad arról, hogy

a) а részletes vitát lezáró bizo ttsági módosító javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért
egyet,

b) az a) pont szerinti tájékoztatást а törvényalkotási bizottság ülésén fogja szóban
előterjeszteni vagy

c) nem tesz az a}-b) pont szerinti nyilatkozatot .

(2) А törvényalkotási bizottság az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás benyújtását követ ően
értékeli а részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat és azokról állást foglal . А
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok értékelése kiterjed arra is, hogy azok
megfelelnek-eа 43 . §-ban meghatározott követelményeknek . А módosító javaslato k
értékelésére és az állásfoglalás kialakítására legkorábban а részletesvita-szakasz lezárult a
utáni héten kerülhet sor, ha az elő terjesztő az (1) bekezdés a-b) pontja szerinti tartalommal
tesz nyilatkozatot, az (1) bekezdés c) pontja szerinti tartalmú nyilatkozat esetén ezt az id őbel i
korlátozást nem kell alkalmazni .

(3) А törvényalkotási bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat beérkezés e
esetén további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg .

(4) А törvényalkotási bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában
а törvényjavaslatot nem tárgyalja, ahhoz módosító javaslatot nem nyújthat be, kivéve, ha a z
előterjesztő — vagy ha nem а Kormány az előterjesztő , [akkor] aKormány — kezdeményezi а
törvényalkotási bizottság eljárását . А törvényalkotási bizottság eljárását legkés őbb azon ülés
megnyitása előtt egy órával lehet kezdeményezni, amely ülés tervezett napirendjén а
törvényjavaslat zárószavazása szerepel .

(5) А törvényalkotási bizottság az általa támogatott részletes vitát lezáró bizottsági módosít ó
javaslatokat, valamint az általa megfogalmazott módosítást egy indítványba foglalja (a
továbbiakban : összegző módosító javaslat)[, amelynek során vizsgálja а 45. § (1)
bekezdésében foglaltakat, valamint azt is, hogy а módosító javaslatok megfelelnek-e а
43. §-ban meghatározott követelménynek] . Haа törvényjavaslatа 45 . § (1) bekezdésében
meghatározott követelményeknek nem felel meg,а törvényalkotási bizottság az összegző
módosító iavaslatba foglaljaа követelmények teljesüléséhez szükséges módosítást is .

(6) А törvényjavaslat előterjesztője vagy а helyettesítésére jogosult személy távollétében а
törvényjavaslatot а törvényalkotási bizottság nem tárgyalja . А Kormány képviselője akkor is
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részt vesz а törvényalkotási bizottság ülésén, ha törvényjavaslata feladatkörét érinti . А
törvényalkotási bizottság ülésén а törvényjavaslat előterjesztője, aKormány képviselője
tanácskozási joggal vesz részt . А részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot benyújt ó
tárgyaló bizottság által kijelölt előadó а törvényalkotási bizottság ülésén tanácskozási jogga l
részt vehet .

(7) А törvényalkotási bizottsága részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatok
tárgyalásának befejezéséről, valamint a[z (5)] (2) bekezdés szerinti [megállapításairól ]
állásfoglalásáról összegző jelentést nyújt be [a házelnöknek] .

(8) [Amennyiben] Ha а törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot fogadott e1 ,
azt az összegző jelentéssel egyidejűleg benyújtja. Ezt követően а törvényalkotási bizottság — а
49. § (7) bekezdése,а 71 . § ésа 73 . § (3) bekezdése szerinti [eljárást kivéve] eset kivételével
— további összegz ő módosító javaslatot nem nyújthat be .

[(8)] (9) [Amennyiben] Ha а törvényalkotási bizottság eljárása során annak szükségességét
észleli, bármely bizottságot [vagy а Kormányt] törvényjavaslat benyújtására kérhet[i] fel .

[(9)] (10) Az előterjesztő az összegző módosító javaslat benyújtását követően
haladéktalanul megküldi а törvényalkotási bizottság elnökének а törvényjavaslat és az
összegző módosító javaslat egybeszerkesztett —ellenjegyzésével ellátott — szövegét ( a
továbbiakban: egységes javaslattervezet) .

[(10)] (11) Ha а törvényalkotási bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy

az egységes javaslat-tervezet megfelelően tartalmazza а törvényjavaslat és az összegző
módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, akkor azt1 [benyújtja а házelnöknek.]

[(11) Ha а törvényalkotási bizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy] az egységes javaslat-
tervezet nem megfelelően tartalmazza а törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat
egybeszerkesztett szövegét, akkor [a törvényalkotási bizottság állapítja meg] a
törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat törvényalkotási	 bizottság	 által
egybeszerkesztett szövegét[, amelyet а törvényalkotási bizottság elnöke benyújt а
házelnöknek.]

nyújtja be (a továbbiakban : egységes javaslat) .

(12) А törvényalkotási bizottság elnöke [a (10) vagy (11) bekezdés alkalmazásával —] a z
egységes javaslatot legkésőbb annak az ülésnapnak а megnyitása elő tt egy órával nyújtja be ,
amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén а törvényjavaslathoz benyújtott
bizottsági jelentések és az összegz ő módosító javaslat vitája szerepel [— benyújtja а
házelnöknek az egybeszerkesztett szöveget (a továbbiakban : egységes javaslat)] .

34. А határozati javaslat 48 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az Országgyű lés а részletes vitáról szóló bizo ttsági jelentésekről és az összegző
jelentésről, továbbá az összegző módosító javaslatról vitát folytat . [A vita napját úgy kell
meghatározni, hogy az összegző módosító javaslat legkés őbb azt az ülésnapot megelőző
második napon megismerhető legyen, amely ülésnap napirendjén vagy tervezet t
napirendjén е módosító javaslat megvitatása szerepel.]
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35.А határozati avaslat 48 . § (10) bekezdése а következők szerint módosul :

(10) Az előterjesztő (3) és (9) bekezdés szerinti felszólalására együttesen, illetve а Kormány
képviselőjének (3) bekezdés szerinti felszólalására tíz-tíz perc áll rendelkezésre .

36.А határozati avaslat 49 . §-a а következők szerint módosul :

49. §

(1) Az összegző módosító javaslatról 	 а (2) ésа (8) bekezdésben foglalt kivétellel — az
Országgyűlés egyetlen szavazással dönt . А döntést közvetlenül megel őzően — [amennyiben ]
ha а 48 . § (9) bekezdésében meghatározottak szerint nem mondott zárszót — az el ő terjesztő ,
majd — ha nem а Kormány az el ő terjesztő — а Kormány képviselője ötperces időtartamban
nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e az összegz ő módosító javaslattal .

(2) Legkésőbb azt az ülést megel őző hét utolsó munkanapján, amely ülés tervezett

napirendjén az összegző módosító javaslatról történő határozathozatal szerepel, bármely
képviselőcsoport vezetője, valamint az előterjesztő írásban kérheti, hogy az Országgy űlés az
összegző módosító javaslat valamely pontjáról külön szavazzon.

(3) Haа (2) bekezdés szerinti kérés alapján megtartott szavazás során az Országgyűlés az
összegző módosító avaslat valamely pontját nem fogadta e1, az el ő terjesztő, továbbá — ha
nemа Kormány az elő terjesztő а Kormányjavasolhatjaа zárószavazás elhalasztását az 51 .
szerint . А zárószavazás elhalasztása esetén а törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat
elfogadott pontjainak egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban : átdolgozo tt egységes
javaslat)а 47. § (10)—(11) bekezdése szerint kell legkésőbbа zárószavazás elhalasztását
követő harmadik napon benyújtani .

(4) А (2) bekezdés szerinti határidőben bármely kéрviselőcsoport vezetője, valamint az
előterjesztő írásban kérheti az Országgyűlést, hogy az összegz ő módosító javaslatban nem
szereplő valamely módosító javaslatot tartson fenn . Nem lehet kérni az olyan túlterjeszkedő
módosító javaslat fenntartását, amelyről az Országgyűlésа 70. § szerinti eljárásban nem
határozott, vagy azt állapíto tta meg, hogyа túlterjeszkedő módosító javaslata 70 . § (2)
bekezdésében meghatározott feltételek egyikének sem felel meg .

(5) А (2) és (4) bekezdés szerinti kérések száma kérelmezőnként összesen legfeljebb háro m
lehet .

(6) Az Országgy űlés előszörа (4) bekezdés szerinti kérésekről határoz, és ha valamely
módosító javaslatot fenntart, az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontjairól é s
az összegző módosító javaslatról nem lehet szavazni .

(7)А törvényalkotási bizottsága (6) bekezdés szerinti határozathozatalt követő három napon
belül benyújtja	 az	 összegző módosító javaslat ésа fenntartott módosító javaslat
egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban : második összegző módosító javaslat).А
törvényalkotási bizottsága fenntartott módosító javaslat szövegét csak akkor változtathatj a
meg, illetveа másodikősszegző módosító javaslatban csak akkor fogalmazhat meg tovább i
módosításra irányuló szándékot, ha azа fenntartott módosító javaslat céljára és tartalmára
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tekintettelа 45 . § (1) bekezdésében meghatározott követelmények teljesülése érdekébe n
szükséges.А törvényalkotási bizottságа fenntartott módosító javaslat tárgyalásának
befejezésérőlа második összegző módosító javaslat benyújtásával egyidej űleg második
összegző jelentést nyújt be.А törvényjavaslat ésа második összegző módosító javaslat
egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban : második egységes javaslat)а 47. § (10)–(12 )
bekezdése szerint kell benyújtani .

[(2)] (8) Ha а szavazás során minősített többséget igénylő döntés is szükséges, [akkor]
módosító javaslat fenntartásáról, az összegző módosító javaslat külön szavazásra kért
pontjairól, illetveaz összegző módosító javaslatról а szavazást két részletben kell lefolytatn i
úgy, hogy el őször а minősített többséget igénylő döntést kell meghozni .

[(3)] (9) А módosítással érintett rendelkezésekrő l történő szavazás során а törvényjavaslat
eredeti szövegérő l nem kell szavazni .

37. А határozati javaslata következő 34. alcímmel egészül ki, egyidejűleg а határozati
javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó mere v
hivatkozások értelemszerűen változnak :

34. Vita ésdöntésа második összegző módosító javaslatról

50.§

(1) А második összegz ő módosító javaslatnakа fenntartott módosítójavaslattal összefügg ő
pontjairól az Országgyűlésа 48 . § szerint vitát folytat azzal, hogy az ott meghatározott
felszólalók legfeljebb öt-ötperces időtartamban fejthetik ki állá onfiukat ésа tárgyaló
bizottság nem állít előadót.

(2) А másodikösszegző módosító javaslatról –а (3) és az (5) bekezdésben meghatározott
kivétellel – az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt.А döntést közvetlenül megel őzően–
ha az előterjesztő а 48 . § (9) bekezdésében meghatározottak szerint nem mondott zárszót – az
előterjesztő , majd – ha nemа Kormány az előterjesztő –а Kormány képvisel ője ötperces
időtartamban nyilatkozhat arról, hogy egyetért -eа második összegző módosító javaslattal .

(3) Legkésőbbazt az ülést megelőző hét utolsó munkanapján, amely ülés tervezet t
napirendjénа második összegző módosító javaslatról történ ő határozathozatal szerepel ,
bármely képviselőcsoport vezetője, valamint az elő terjesztő írásban kérheti, hogy az
Országgyűlésа második összegz ő módosító javaslat legfeljebb három pontjáról külö n
szavazzon .

(4) Haа (3) bekezdésszerinti kérés alapján megtartott szavazás során az Országgy űlésа
második összegz ő módosító javaslat valamely pontját nem fogadta e1, az el ő terjesztő , továbbá
– ha nemа Kormány az előterjesztő –а Kormány javasolhatjaа zárószavazás elhalasztását az
51 . § szerint.А zárószavazás elhalasztása eseténа törvényjavaslat ésа második összegző
módosító javaslat elfogadott pontjainak egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban :
átdolgozott második egységes javaslat)а 47. § (10)–(11) bekezdése szerint kell benyújtan i
legkésőbbа zárószavazás elhalasztását követ ő harmadik napon .
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(5) Haа szavazás során minősített többséget igénylő döntés is szükséges,а szavazást két
részletben kell lefolytatni úgу , hogy előszörа minősített többséget igénylő döntést kell
meghozni .

38 . А határozati avaslat 50. §-a а következők szerint módosul :

50. §

(1) Az összegző módosító javaslat elfogadása esetén az Országgyű lés az egységes avaslat
egészéről zárószavazást tart .

(2) Az Országgyűlés

a) а [benyújtott] törvényjavaslatról] benyújtott szövegérőltart zárószavazást, ha

аа) а részletesvita-szakaszban nem érkezett а törvényjavaslathoz részletes vitát lezár ó
bizottsági módosító avaslat ,

ab) а törvényalkotási bizottsága törvényjavaslat tárgyalását összegző módosító avaslat
benyújtása nélkül fejezte be, vagy

ас) az Országgyűlés [nem fogadta el] az összegző módosító javaslatot vagyа második
összegző módosító javaslatot nem fogadta e1 ,

b) а második egységes javaslatról tart zárószavazást, ha az Országgy űlésа második
összegző módosító javaslatot elfogadtat

c) а törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosítot t
szövegérő l tart zárószavazást, ha az Ország ' yűlésа 49. & (2) bekezdés szerinti kérés alapjá n
megtarto tt szavazás során az összegz ő módosító javaslat valamelypontját nem fogadta e1 ,

d) а törvényjavaslatnakа második összegz ő módosító javaslat elfogadott pontjaival
módosított szövegéről tart zárószavazást, ha az Országgyűlés az 50. & (3) bekezdésében
foglalt kérés alapján megtartott szavazás soránа második összegz ő módosító	 avaslat
valamely pontját nem fogadta e1 .

(3) Ha a[z (1) és (2) bekezdés szerinti] zárószavazás során min ősített többséget igényl ő
döntés is szükséges, [akkor] а zárószavazást [a 49. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kel l
megtartani] két részletben kell lefolytatni úgy, hogy el őszörа minősített többséget igényl ő
döntést kell meghozni . Az elfogadáshoz szükséges minősített többség hiányában а 21 . §
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ülést vezet ő elnök köteles
elrendelni а tárgyalási szünetet .

39 . А határozati avaslat 51 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) Az elhalasztott zárószavazás megtartására legkorábban az összegz ő módosító javaslatró l
vagy а második összegző módosító javaslatról történő szavazást követő hét első munkanapján
kerülhet sor.

16



40. А határozati avaslat 52 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Ha az Országgyűlés döntött а zárószavazás elhalasztásáról, az előterjesztő , továbbá — ha
nem а Kormány az előterjesztő — а Kormány az egységes javaslathoz, 	 а második egysége s
javaslathoz, az átdolgozott egységes javaslathoz, az átdolgozott második egysége s
iavaslathoz,vagy —elfogadott összegző ,	 illetve második összegz ő módosító javaslat hiányában
— а törvényjavaslathoz zárószavazást előkészítő módosító javaslatot nyújthat be, ha az
egységes javaslat,	 а második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javaslat, az
átdolgozott második egységes javaslat vagy —elfogadott összegző módosító javaslat, illetve
második összegző módosító javaslat hiányában — а törvényjavaslat [nincs összhangban az
Alaptörvénnyel, törvénnyel, nem felel meg а jogszabályszerkesztés vagy а nyelvhelyesség
követelményeinek] nem	 felel	 meg	 а 	 45 .	 &	 (1)	 bekezdésében meghatározott
követelményeknek . Zárószavazást el őkészítő módosító javaslatként а 43 . § a) és b) pontj a
szerinti módosító javaslat nem nyújtható be .

41 . А határozati avaslat 53 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А törvényalkotási bizottsága zárószavazás előtti módosító javaslatát [benyújtja а
házelnöknek,] legkésőbb annak az ülésnapnak а megnyitása előtt három órával nyújtja be ,
amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén а zárószavazás előtti módosító javaslat
vitája szerepel . Ezt követően а törvényalkotási bizottság további zárószavazás el őtti módosító
javaslatot nem nyújthat be.

42 . А határozati avaslat 55 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) Ha а szavazás során minősített többséget igényl ő döntés is szükséges, [akkor] а
zárószavazás előtti módosító javaslatról а szavazást [a 49. § (2) bekezdése szerint] két
részletben kell lefolytatni úgy, hogy előszörа minősített többséget igényl ő döntést kell
meghozni .

43. А határozati avaslat 55 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А módosítással érintett rendelkezésekr ő l történő szavazás során az egységes avaslat, a
második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javaslat vagy az átdolgozott másodi k
egységes javaslat —elfogadott összegző módosító javaslat, illetve második összegző módosító
javaslat hiányában а törvényjavaslat —eredeti szövegérő l nem kell szavazni .
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44. А határozati avaslat 56 . §-a а következők szerint módosul :

5б . §

(1) А zárószavazás el őtti módosító javaslat elfogadása esetén az Országgyűlés а módosított
törvényjavaslat [vagy] а módosított egységes javaslat, а módosított második egysége s
javaslat,а módosított átdolgozott egységes javaslat vagyа módosított átdolgozott második
egységes javaslat egészérő l zárószavazást tart .

(2) Az Országgyűlés а [benyújtott] törvényjavaslat benyújtott szövege, [vagy] az egysége s
javaslat,	 а második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javasat vagy az átdolgozo tt

második egységes javasat egészéről tart zárószavazást, ha

a) а törvényalkotási bizottság nem nyújtott be zárószavazás el őtti módosító javaslatot, vagy

b) az Országgyű lés nem fogadta e1 а zárószavazás elő tti módosító javaslatot .

(3) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti zárószavazás során minősített többséget igényl ő
döntés is szükséges, [az 50. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni] а zárószavazást
két részletben kell lefolytatni úgy, hogy el őszörа minősített többséget igényl ő döntést kell
meghozni .

45 . А határozati avaslat 57 . §-a а következők szerint módosul :

Ha а törvényt az Országgyű lés nem а [benyújtott] törvényjavaslat benyújtott szövege ,
[vagy] az egységes avaslat,	 а második egységes javaslat, az átdolgozott egységes javaslat
vagy az átdolgozott második egységes javaslat szövege szerint fogadta e1, az el ő terjesztő az
elfogadott törvény szövegét – kézjegyével ellátva – а törvény elfogadásának napjátó l
számított három napon belül megküldi а házelnöknek .

46 . А határozati avaslat 58 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А tárgysorozatba-vételre kijelölt bizottsága tárgysorozatba-vétel [rő l szóló]re	 vonatkozó
döntéséről írásban értesíti а házelnököt . А törvényjavaslat tárgysorozatba-vétele esetén а
tárgysorozatba-vételre kijelölt bizottság – külön kijelölés nélkül – а 33 . § (1) bekezdés e
szerinti kijelölt bizottságnak minősül .

47. А határozati avaslat 60 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az előterjesztő [a házelnöknél] írásban kezdeményezheti а tárgysorozatban lévő
törvényjavaslatának sürgős tárgyalását (a továbbiakban: sürgősségi javaslat) . Az indoklással
ellátott sürgősségi javaslatot legkésőbb az ülés megnyitása el őtt egy órával lehet benyújtani .
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48. А határozati javaslat 60. § (3) bekezdés g) pontja elmarad, egyidej űleg а határozati
javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó mere v
hivatkozások értelemszer űen változnak :

(3) Az elő terjesztő а sürgősségi javaslatában javasolhatja, hogy

[g) а 48. § szerinti vitára akkor is sor kerüljön, ha az összegző módosító javaslat
közvetlenül azt az ülésnapot megel őzően ismerhető meg, amely ülésnap napirendjén
vagy terveze tt napirendjén е módosító javaslat megvitatása szerepel .]

49 . А határozati avaslat 61 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az előterjesztő [a házelnöknél] írásban kezdeményezheti а tárgysorozatban lévő
törvényjavaslatának kivételes eljárásban történő tárgyalását (a továbbiakban: kivételességi
javaslat) .

50 . А határozati avaslat 61 . § (6) bekezdése а következők szerint módosul :

(6) А kivételes eljárás során а törvényjavaslat tárgyalására és döntéshozatalára irányad ó
általános rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel [kel l
alkalmazni] és azzal, hogyа 49. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésre ne m
kerülhet sor .

51 . А határozati avaslat 61 . § (7) és (8) bekezdése а következők szerint módosul :

(7) Ha а miniszterelnök а Kormány által benyújtott elő terjesztés kivételes eljárásban történ ő
tárgyalása során indítványozza, hogy az előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazá s
is legyen, az indítvány benyújtását követően а törvényjavaslat tárgyalását az általáno s
rendelkezéseknek és а 130. §-nak megfelel ően újra meg kell kezdeni, erről а házelnök
haladéktalanul tájékoztatja а képviselőket, а szószólókat és az Országgyűlés ülésén
tanácskozási joggal rendelkező személyeket. Ebben az esetben а 35. § (1) bekezdés[e]ét nem

lehet alkalmaz[andó]m .

(8) Ha а kivételes eljárás során а törvényalkotási bizottság [a 25 . § szerint megállapítja a z
önálló indítvány elfogadásával összefüggésben а minősített többség szükségességét, vagy]
olyan összegző módosító javaslatot nyújt be, amely а (4) bekezdés b)–d) és g) pontjában
foglaltak valamelyikére irányul, а további eljárásra а törvényjavaslat tárgyalására é s
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döntéshozatalára irányadó általános rendelkezéseket — а g) pontban foglalt módosítás esetén а
100. § (3) bekezdése szerinti eltérésekkel — kell alkalmazni .

52 . А határozati avaslat 62 . § (8) és (9) bekezdése а következők szerint módosul :

(8) А (7) bekezdés szerinti módosításokat а törvényalkotási bizottság az összegző módosító
javaslatba foglalva nyújtja be [a házelnöknek] .

(9) А részletes vitát а törvényalkotási bizottság lezárja, ezt követően összegző jelentést
nyújt be [a házelnöknek], amelyben tájékoztatást ad а részletes vita lezárásának tényérő l ,
valamint а 45 . § (1) és (3) bekezdése szerinti megállapításairól . [Amennyiben) Ha а
törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot fogadott e1, azt az összegző jelentéssel
egyidejűleg benyújtja . Ezt követően а törvényalkotási bizottság további összegző módosító
javaslatot nem nyújthat be .

53 . А határozati avaslat 63 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az összevont vitára legkorábban а [törvényjavaslat benyújtását) kivételeseljárás
elrendelését követő ülésnapon kerülhet sor .

54. А határozati avaslat 64 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az összevont vita lezárását követően az Országgyűlés dönt az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazást tart а törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegérő l . А zárószavazás elhalasztására az általános szabályok szerint kerülhet
sor .

55 . А határozati avaslat 65 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Kivételesen, а Házbizottság javaslatára az Országgy űlés а képviselők legalább
[kétharmadának — és ezen belül legalább öt ellenzéki képvisel őnek —] négyötödének
szavazatával, vita nélkül úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása, illetve döntéshozatal a
során а határozati házszabályi rendelkezésektől eltér.
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56. А határozati avaslat 65 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А [központi költségvetésről szóló törvény elfogadására, valamint] költségvetési
törvényjavaslat és а központi költségvetésrő l szóló törvény — а központi költségvetés bevétel i
vagy kiadási főösszegét megváltoztató vagy а költségvetési hiányt növelő — módosításár a
irányuló [indítvány] törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során az (1) bekezdésbe n
foglaltaka t csak akkor lehet alkalmazni, ha [ez] az nem akadályozza az Alaptörvény 36 . cikk
(4) és (5) bekezdésének való megfelelést biztosító szabályok érvényesülését .

57. А határozati javaslat 67 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az elő terjesztő legkésőbb annak az ülésnek а megnyitása előtt egy órával, amely ülé s
tervezett napirendjén szerepel az általa benyújtott törvényjavaslat általános vitájának а
lezárása, [a házelnökhöz benyújtott] írásbeli indítványával kezdeményezheti, hogy a z
Országgyűlés az általános vita lezárását követ ően, ugyanazon az ülésnapon döntsön а
törvényjavaslat elfogadásáról .

58 . А határozati avaslat 69 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А megismételt részletes vita а tárgyaló bizottságnak а megismételt részletes vitát lezáró
döntésével ér véget . Ezt követően а tárgyaló bizottság jelentést nyújt be [a házelnöknek] ,
amelyben tájékoztatást ad а megismételt részletes vita lezárásának tényéről, valamint а
törvényalkotási bizottság által tett észrevételekkel kapcsolatos álláspontjáról . А jelentéssel
egyidejűleg benyújtja а megismételt részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát .

59 . А határozati javaslat 70 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) [Amennyiben] Ha а tárgyaló bizottsága 46 . § (3) bekezdése szerinti eljárása során
túlterjeszkedő módosító javaslatra irányuló szándékot fogalmaz meg, illetve ilyen módosít ó
javaslatot támogat vagy az általa szükségesnek tartott módosítással fenntart, [akkor] azt а
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslattól elkülönítve, azzal azonos id őpontban
nyújtja be . А benyújtással egyidej űlegа tárgyaló bizottsága 72 . § szerinti javaslatot tehet .

60. А határozati avaslat 70 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalását а törvényjavaslat
tárgyalására vonatkozó rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal az eltéréssel, hogy

a) а 35 . § (1) bekezdése szerinti határidőt nem kell alkalmazni,
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b) а szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat kiegészítő részletes vitáját az azt
benyújtó tárgyaló bizottság[, illetve] és – külön kijelölés nélkül – а kijelölt bizo ttság folytatja
le,

c) más bizottság legkésőbb а (2) bekezdés szerinti döntést követő napon jelentheti be, hogy
а szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatról kiegészítő részletes vitát kíván folytatni . Е
bejelentés megtétele érdekében а bizottság az Országgyűlés ülésének időtartama alatt i s
ülésezhet .

61 . А határozati avaslat 70 . § (7) bekezdése а kővetkezők szerint módosul :

(7) Szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása esetén а további eljárásra а 47.
§ rendelkezéseit а következő eltérésekkel kell alkalmazni :

a) [az előterjesztő ] а 47. § (1) bekezdése szerinti elő terjesztői tájékoztatás[t] benyújtásának
határidejét а kiegészítő részletes vita szakasz lezárultá[ hoz viszonyítva adja meg]tól	 kell
számítani, és

b) а törvényalkotási bizo ttság az összegző módosító javaslata és az összegző jelentése
elfogadásakor а szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot és а kiegészítő részletes vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot is tárgyalás alá vonja .

62 . А határozati avaslat 71 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) [Amennyiben] Ha а törvényalkotási bizottság

a) túlterjeszkedő módosító javaslatra irányuló szándékot fogalmaz meg, vagy

b) а 70. § szerinti eljárásban szabályszerűnek nem minősített módosító javaslatot az általa
szükségesnek tartott változtatásokkal fenntart ,

[akkor] azt az összegző módosító javaslatától elkülönítve, azzal azonos időpontban nyújtj a
be. А benyújtással egyidejűlegа törvényalkotási bizottsága 72. § szerinti javaslatot tehet .

63. А határozati avaslata következő 72. §-sal egészül ki, egyidejűleg а határozati javaslat
további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev hivatkozáso k
értelemszerűen változnak :

72.§

А túlterjeszkedő módosító javaslatot benyu~tó táт.gyaló bizottság javaslatáraа 70. § (3)–(7)
bekezdését,а törvényalkotási bizottság javaslatáraа 71 . § (4) és (5) bekezdését nem kell
alkalmazni, ha ahhoz az Országgy űlésа jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával
hozzájárul . Az Országgyűlésа hozzájárulást akkor adja meg, haа 45. § (1) bekezdésében
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meghatározott követelményeknek való megfelelés 	 érdekében benyújto tt 	 szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslatа törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag
arra	 irányul, hogyа törvényjavaslat	 által	 nem	 érintett	 törvény rendelkezését 	 а
törvényjavaslattal összhangba hozza.

64 . А határozati avaslat 72 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А [benyújtott] törvényjavaslat zárószavazásának megkezdéséig az el őterjesztő ,
[valamint] – ha nem а Kormány az elő terjesztő – а Kormány, [vagy] а törvényalkotási
bizottság vagy az európai ügyekkel foglalkozó bizottság írásban az Európai Uni ó
intézményeivel és tagállamaival történ ő egyeztetést (a továbbiakban: egyeztetési eljárás )
kezdeményezhet [írásban а házelnöknél] (a továbbiakban: egyeztetési eljárásra irányul ó
kezdeményezés) . А házelnök az egyeztetési eljárásra irányuló kezdeményezést а plenári s
ülésen bejelenti .

65 . А határozati avaslat 72 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) Az egyeztetési eljárásra irányuló kezdeményezésrő l szóló határozathozatalt követően а
házelnök а határozathozatal eredményérő l tájékoztatja а Kormányt, és а kezdeményezés
elfogadása esetén az egységes javaslatot,	 а második egységes javaslatot, az átdolgozot t
egységes javaslatot vagy az átdolgozott második egységes javaslatot –elfogadott összegző
módosító javaslat vagy második összegző módosító javaslat hiányában а törvényjavaslatot –
megküldi аKormánynak az egyeztetési eljárás lefolytatása érdekében.

66 . А határozati avaslat 72 . §-a а következő (4) bekezdéssel egészül ki :

(4) Az előterjesztő
a) а (3) bekezdés szerinti indítványok zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított

szövegét ,

b) ha az Országgyűlésа 49. § (2) bekezdése szerinti kérés alapján megtartott szavazás sorá n
az összegző módosító javaslat valamely pontját nem fogadta e1, а törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegét, vagy

c) ha az Országgyűlés az 50. § (3) bekezdése szerinti . kérés alapján megtartott szavazás során
а második összegz ő módosító javaslat valamely pontját nem fogadta el, а törvényjavaslatnak а
második összegz ő módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított szövegét

három napon belül nyújtja be, azt а házelnök továbbítja а Kormánynak az egyeztetési eljárás
lefolytatása érdekében .
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67. А határozati avaslat 73 . §-a а következők szerint módosul :

73 . §

(1) Az egyeztetési eljárás befejezését követ ően, annak eredményérő l а Kormány tájékoztatj a
а házelnököt. [Amennyiben] Ha az egyeztetési eljárás eredményeként [az egységes javasla t
— elfogadott összegző módosító javaslat hiányában а törvényjavaslat —] а 72. § (3) és (4)
bekezdése szerinti indítvány módosítása szükséges, [akkor] а Kormány az egyeztetési eljárás
eredményének megfelel ő tartalommal módosító javaslatot nyújthat be .

(2) А törvényalkotási bizo ttság megtárgyalja az (1) bekezdés szerinti tájékoztat[ó] őst és
módosító javaslatot, majd а kialakított álláspontjáról [második] egyeztetési eljárást követő
összegző jelentést nyújt be [a házelnöknek] .

(3) А törvényalkotási bizottság az (1) bekezdés szerinti módosító javaslatról állást foglal ,
valamint további módosításra irányuló szándékot fogalmazhat meg . А törvényalkotás i
bizottság az általa támogatott módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazot t
módosítást egy indítványba foglalja а 47. § (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával (a
továbbiakban : [második] egyeztetési eljárást követő összegző módosító javaslat) .

(4) [Amennyiben] Ha а törvényalkotási bizottság [második] egyeztetési eljárást követő
összegző módosító avaslatot fogadott el, megállapítja a[z egységes javaslat —elfogadot t
összegző módosító javaslat hiányában а törvényjavaslat —] 72 . § (3) és (4) bekezdés e
szerinti indítvány és az [második] egyeztetési eljárást követ ő összegző módosító javaslat
egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban : [második] egyeztetési eljárást követ ő egységes
javaslat) . А törvényalkotási bizo ttságaz [második] egyeztetési eljárást követ ő összegző
módosító javaslatot és az [második] egyeztetési eljárást követ ő egységes javaslatot az
[második] egyeztetési eljárást követő összegző jelentéssel egyidejűleg [be]nyújtja be [ a
házelnöknek] . Ezt követően а törvényalkotási bizottság további módosító javaslatot ne m
nyújthat be. Az eljárásra а továbbiakban а 48—[50]51 . §-o[ka]i kell megfelelően alkalmazni az
ezen alcímben foglalt eltérésekkel és azzal, hogyа 49. § (2) és (4) bekezdése szerinti
szavazási kérésre nem kerülhet sor.

(5) А vita а Kormány (1) bekezdés szerinti tájékoztat [óf]ásáról , az [második] egyeztetési
eljárást követő összegző jelentésről és az [második] egyeztetési eL~árást követő összegző
módosító javaslatról folyik .

(6) Az [második] egyeztetési eljárást követő összegző módosító javaslat vitájára é s
szavazására, valamint а zárószavazásra egy napirendi pont keretében kerül sor .

68 . А határozati avaslat 75 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) А kezdeményezés akkor érvényes, ha az indítványozóa normakontroll javaslatot а 74. §
(2) bekezdése szerinti tartalommal legkésőbb а zárószavazás megkezdéséig benyújtja [ a
házelnöknek] .
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69. А határozati avaslat 75 . § (7) és (8) bekezdése а következők szerint módosul :

(7) А törvényalkotási bizottsága normakontroll-javaslat és а normakontroll javaslathoz
benyújtott módosító javaslatok tárgyalásának befejezésér ő l, valamint а (6) bekezdés szerinti
megállapításairól jelentést nyújt be [a házelnöknek] (a továbbiakban : normakontroll
kezdeményezését el őkészítő jelentés) . А törvényalkotási bizottsága támogatott módosít ó
javaslatokat, valamint а (6) bekezdés szerinti módosító javaslatát egy indítványba foglalva а
normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentéssel egyidejűleg nyújtja be [a
házelnöknek] (a továbbiakban: normakontroll kezdeményezését el őkészítő módosító
javaslat) .

(8) [Amennyiben] Ha az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság а
normakontroll-javaslatról állást foglalt, állásfoglalását а törvényalkotási bizottságnak а
normakontroll javaslatot és а normakontroll javaslathoz benyújtott módosító javaslatoka t
tárgyaló ülésén ismertetheti .

70 . А határozati avaslat 77 . § (4) és (5) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А törvényalkotási bizottsága köztársasági elnök átiratáról kialakíto tt álláspontjáró l
jelentést nyújt be [a házelnöknek] . [Amennyiben] Ha а törvényalkotási bizottság módosító
javaslatot fogadott e1, azt jelentésével egyidej ű leg benyújtja. Ezt követően а törvényalkotás i
bizottság további módosító javaslatot nem nyújthat be . Az eljárásra ezt követ ően а 48-50. §-t
kell megfelelően alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel és azzal, hogyа 49. § (2) és
(4) bekezdése szerinti szavazási kérésre nem kerülhet sor .

(5) [Amennyiben] Ha az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság а
köztársasági elnök átiratáról állást foglalt, állásfoglalását а törvényalkotási bizottságnak а
köztársasági elnök átiratát tárgyaló ülésén ismertetheti .

71 . А határozati avaslat 78 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Ha а köztársasági elnök az Alkotmánybíróság által az Alaptörvénnyel ellentétesne k
nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldi а törvényt az Országgyűlésnek, vagy ha az
Alkotmánybíróság az Országgy űlés határozata alapján lefolytatott vizsgálat során
alaptörvény-ellenességet állapított meg, а házelnök felkéri а törvényalkotási bizottságot az
Alkotmánybíróság határozatának megfelel ő módosító javaslat előterjesztésére .
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72. А határozati avaslat 78 . § (3) és (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А törvényalkotási bizottság az Alkotmánybíróság határozatáról kialakított álláspontjáró l
jelentést nyújt be [a házelnöknek] . А törvényalkotási bizottsága (2) bekezdés szerint i
módosító javaslatát а jelentésével egyidejűleg nyújtja be. Ezt követően а törvényalkotás i
bizottság további módosító javaslatot nem nyújthat be . Az eljárásra ezt követően а 48-50. §-t
kell megfelelően alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel és azzal, hogyа 49. § (2) és
(4) bekezdése szerinti szavazási kérésre nem kerülhet sor .

(4) [Amennyiben] Ha az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság az
Alkotmánybíróság határozatáról állást foglalt, állásfoglalását а törvényalkotási bizo ttságnak
az Alkotmánybíróság határozatát tárgyaló ülésén ismertetheti .

73 . А határozati avaslat VIII . Fejezetének címe а következők szerint módosul :

А határozati javaslat, а politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat, а beszámoló, а politikai
vita, az Országgyűlés személyi döntését kezdeményező indítvány, az országos népszavazási[ ,

а népi] kezdeményezés és а tájékoztató tárgyalására vonatkozó eltérő szabályok

74. А határozati javaslat 79 . § (5) bekezdése а következők szerint módosul :

(5) А [közzéteendő] határozat[ot] hivatalos lapban való közzétételéről а házelnök
[megküldi а hivatalos lapnak] gondoskodik .

75 . А határozati avaslat 80 . § (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(4) А szószóló által benyújtott[,] és а tárgysorozatba-vételre kijelölt bizottság által
elutasított határozati javaslat tárgysorozatba-vételét а nemzetiségeket képviselő bizottság
kérheti .

76 . А határozati avaslat 61 . alcímének címe а következők szerint módosul :

61 . Az országos népszavazási	 kezdeményezés tárgyalására és döntéshozatalára vonatkoz ó
eljárás
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77. А határozati javaslat 87 . § (3) és (4) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) Az országos népszavazás elrendelésérő l szóló határozati javaslat tárgyalására a[z 56.
alcím rendelkezéseit] 79. §4 ésа 80. § (1) bekezdését kell alkalmazni [a (4) bekezdésbe n
foglalt eltéréssel .

(4) A] azzal, hogyа (2) bekezdés szerint kijelölt bizottság az általa benyújtott határozat i
javaslat tekintetében — külön kijelölés nélkül — kijelölt bizottságnak minősül .

(4) Az Országgy űlés tárgyalására az ezen alcímben foglalt szabályok alkalmazandóa k
abban az esetben is, amikor törvény az országos népszavazás szabályait rendeli alkalmazni .

78. А határozati javaslat 62. alcíme elmarad, egyidejűleg а határozati javaslat tovább i
szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev hivatkozáso k
értelemszerűen változnak :

[62 . А népi kezdeményezés tárgyalására és döntéshozatalára vonatkozó eljárá s

88 . §

(1) А szabályszerű népi kezdeményezés а Nemzeti Választási Bizottság elnökének а
tájékoztatásával az Országgyű lés tárgysorozatára kerül.

(2) А házelnök а népi kezdeményezésre vonatkozó vélemény kialakítására kijelöli а
feladatkörrel rendelkező állandó bizottságot, amely az általános vita el őkészítése
érdekében az általános vita megkezdését megel őzően jelentésben tájékoztatja az
Országgyűlést érdemi véleményéről . Más bizottsága népi kezdeményezéshez ne m
nyújthat be jelentést .

(3) Az általános vita napját úgy kell meghatározni, hogy а kijelölt bizottság (2)
bekezdés szerinti jelentése legkés őbb azon ülésnapot megelőző második napo n
megismerhető legyen, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén az
általános vita szerepel .

(4) А népi kezdeményezés tárgyalására а törvényjavaslat tárgyalására vonatkoz ó
szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel :

a) az indítványnak nincs előterjesztője, így előterjesztői hozzászólásra és zárszóra ne m
kerül sor,

b) а vita során elsőként а kijelölt bizottság által kijelölt el őadó, ezt követően — ha а
kijelölt bizottságban van kisebbségi vélemény — а kisebbségi vélemény el őadója szólal
fel,

c) а b) pont szerinti felszólalásokat követ ően а Kormány képviselője ismerteti az
álláspontját,
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d) а b)–c) pont szerinti felszólalásokat követően а további felszólalásra jogosultak
szólalhatnak fel а 37. § (6)–(8) bekezdése szerinti rendben ,

e) а népi kezdeményezéshez módosító javaslatot benyújtani nem lehet .
(5) Az Országgyűlés – vita nélkül – elrendelheti а népi kezdeményezés időkeretben

történő tárgyalását. Az időkeret négy óránál kevesebb nem lehet.

(6) Az Országgyű lés az általános vitát követően dönt а népi kezdeményezés
támogatásáról vagy elutasításáról.

(7) А határozathozatalt követően а soros jegyző ismerteti az Országgyű lés döntését. А
népi kezdeményezés tárgyában meghozott döntést országgy ű lési határozati formába n
kell közzétenni, а közzétételre való megküldésrő l а házelnök gondoskodik.

(8) Az Országgyű lés tárgyalására az ezen alcímben foglalt szabályok alkalmazandóa k
abban az esetben is, amikor törvény az országos népi kezdeményezés szabályait rendel i
alkalmazni.

(9) А nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti, nemzetiség Magyarországon honos
népcsoporttá nyilvánítására irányuló kezdeményezés esetében а nemzetiségeke t
képviselő bizottság előadója а Kormány képviselőjének felszólalását követően tizenöt
perces időtartamban felszólalhat .]

79.А határozati avaslat 89 . §-a а következők szerint módosul :

А tájékoztató [olyan,] az Alaptörvény, törvény vagy országgy űlési határozat alapján
tájékoztatás adására kötelezett által – е kötelezettség teljesítésére – az Országgy űléshez
benyújtott, beszámolónak nem minősülő, az önálló indítvánnyal azonos módon iktatott
iromány, amely nem igényel tárgyalást és döntést .

80. А határozati avaslat 64 . alcímének címe а következők szerint módosul :

64 . А [központi költségvetésrő l szóló] költségvetési törvényjavaslat tárgyalására vonatkozó
eljárás

81.А határozati avaslat 90 . §-a а következők szerint módosul :

90. §

А [központi költségvetésről szóló törvényjavaslat (a továbbiakban :] költségvetési
törvényjavaslat[)] tárgyalása és döntéshozatala során а törvényjavaslat tárgyalására vonatkoz ó
rendelkezéseket az ezen alcímben[, valamint а 101. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt]
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .
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82. А határozati avaslat 91 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А költségvetési törvényjavaslatot az Országgyűlés az Allami Számvevőszék

[jelentésével] véleményével és – ha arra а Költségvetési Tanácsa Gst . 24. § (5) bekezdése

alapján észrevételt tett – а Költségvetési Tanács észrevételével együ tt tárgyalja meg .

83 . А határozati avaslat 91 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А költségvetési törvényjavaslat tárgyalása során а törvényalkotási bizottság feladatait а
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság látja e1 . А költségvetési ügyekkel foglalkozó

bizottság összegző jelentése benyújtásáig felkérheti а törvényalkotási bizo ttságot,	 hogyа
költségvetési törvényjavaslat [a] 45 . § (1) bekezdés[e szerinti véleménynyilvánításra]ében

meghatározott követelményeknek való megfelelését vizsgálja meg és azzal kapcsolato s

véleményétа költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsággal közölje .

84 . А határozati avaslat 91 . §-a а következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki :

(5) Haа költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság megismételt részletes vitára kéri felа
tárgyaló bizottságot vagyа tárgyaló bizottságokat,а megismételt részletes vita lefolytatására

határidőt szab és errő l értesítiа házelnököt.

(6)А költségvetési törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során az Országgy űlésről
szóló törvény72/А.§ (4)bekezdése nem alkalmazható .

85 . А határozati avaslat 92 . § (4)–(6) bekezdése а kővetkezők szerint módosul :

(4)А vitához kapcsolódó bizottság [a házelnöknél] а 33 . § (2) bekezdésében meghatározott

határidőig írásban bejelenti, hogy а költségvetési törvényjavaslat mely szerkezeti egysége i

vonatkozásában folytat 1e részletes vitát .

(5) А 118 . § (2) bekezdése szerint bejelentett kisebbségi véleményt függelékként kel l

csatolni а tárgyaló bizottság részletes vitáról szóló jelentéséhez .

(6) Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása esetén az el ő terjesztő а 47 .

§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott [ak szerint] tájékoztatást legkésőbbа részletesvita-

szakasz lezárultát követő hét második napján adjameg [írásban tájékoztatja а házelnököt] .
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86. А határozati javaslat 93 . §-a а következők szerint módosul :

93 . §

(1) А költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsága részletes vitát lezáró bizottság i
módosító javaslatok tárgyalásának befejezéséről а 92. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatá s
megküldésétő l számított két napon belül összegző jelentést és összegző módosító javaslatot
nyújt be [a házelnöknek] . Ha а költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság olyan bizo ttsági
módosító javaslatot támogat, amely miatta központi költségvetés egyenlegének, továbbá а
költségvetési törvényjavaslat költségvetési fejezetei bevételi és kiadási főösszegének
megváltoztatása szükséges, összegző módosító javaslatának tartalmaznia kell az ezekr e
vonatkozó módosításokat is .

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegző módosító javaslat és а költségvetési törvényjavaslat
egybeszerkesztett szövegét az el ő terjesztő ellenjegyzéssel ellátva – legkés őbb а 48 . § (1 )
bekezdése szerinti vitát megel őző napon – megküldi [a házelnöknek] (a továbbiakban:
egységes költségvetési törvényjavaslat) .

(3) Ha az Országgyűlésа 49. § (6) bekezdése alapján valamely módosító javaslatot fenntart,
а költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsága határozathozatalt követ ő három napon belü l
benyújtjaа fenntartott módosító javaslatot magában foglaló második összegz ő módosító
javaslatot.А költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottsága fenntartott módosító javasla t
szövegét csak akkor változtathatja meg, illetve а második összegző módosító javaslatban csak
akkor fogalmazhat meg további módosításra irányuló szándékot, ha azа fenntartott módosít ó
javaslat	 céljára	 és	 tartalmára tekintettel	 а 	 45 .	 §	 (1)	 bekezdésében meghatározott
követelmények teljesülése érdekében szükséges.А második összegző módosító javaslat ésа
költségvetési törvényjavaslat egybeszerkesztett szövegét (a továbbiakban : második egysége s
költségvetési törvényjavaslat) az el őterjesztő ellenjegyzéssel ellátva –legkésőbb az 50. § (1 )
bekezdése szerinti vitát megelőző napon – nyújtja be .

87 . А határozati javaslat 95 . §-a а következők szerint módosul :

95. §

(1) А házelnö k

a) а költségvetési törvényjavaslatot, h a

аа) részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem érkezett, és az el ő terjesztő а 47 . §
(4) bekezdésében foglalt határidő ig nem indítványozta а költségvetési ügyekkel foglalkozó
bizottság eljárását, а határidő lejártát,

ab) а költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság tárgyalását összegző módosító javaslat
benyújtása nélkül fejezte be, az összegz ő jelentés benyújtását

ас ) az Országgyű lés az összegző módosító javaslatot nem fogadta e1, а döntéshozatalt)
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b) az egységes költségvetési törvényjavaslatot, ha az Országgyűlés az összegző módosító
javaslatot elfogadta, а döntéshozatalt,

c) а második egységes költségvetési törvényjavaslatot, ha az Országgy űlésа második
összegző módosító javaslatot elfogadta,а döntéshozatalt

követően haladéktalanul megküldi а Költségvetési Tanács elnökének .

(2)А házelnök, ha az Országgyű lé s

a) а 49 . § (2) bekezdése szerinti kérés alapján megtartott szavazás során az összegző
módosító javaslat valamely pontját nem fogadta el,а költségvetési törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, az előterjesztő által benyújtott

szövegét, vagy

b) az 50. § (3) bekezdése szerinti kérés alapján megtartott szavazás soránа második
összegző 	 módosító	 javaslat	 valamely	 pontját	 nem	 fogadta	 e1,	 а 	 költségvetés i
törvényjavaslatnakа másodikősszegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított, az
elő terjesztő által benyújtott szövegét

а benyújtását követően haladéktalanul megküldiа Költségvetési Tanács elnökének .

88. А határozati javaslat 97 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) A[z egységes költségvetési törvényjavaslathoz vagy –elfogadott összegző módosító
javaslat hiányában – а törvényjavaslathoz] 95 . § szerinti indítványhoz zárószavazás el ő tt i
módosító javaslatot kizárólag az el ő terjesztő nyújthat be az 52 . §-ban meghatározott okból .
Ilyen módosító javaslatot а Költségvetési Tanács Gst . 25 . § (3) bekezdése szerinti
véleményének beérkezését vagy а Gst. 26. §-a szerinti esetben а véleményezésre nyitva áll ó
határidőnek а házelnök által megállapított eredménytelen elteltét követ ő három napon belül
lehet benyújtani .

89. А határozati javaslat 98 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А házelnök

a) а 97. § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslat esetén a[z egységes költségvetés i
törvényjavaslatnak vagy – elfogadott összegző módosító javaslat hiányában – а
költségvetési törvényjavaslatnak] 95 . § szerinti indítványnak а 97 . § szerinti eljárásban
elfogadott módosító javaslattal egybeszerkesztett, az el ő terjesztő által benyújtott szövegét ,
vagy

b) а Gst. 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat elfogadása hiányában ф egységes
költségvetési törvényjavaslatot vagy elfogadott összegző módosító javaslat hiányában а
költségvetési törvényjavaslatot] 95. § szerinti indítvány t

а 97 . § szerinti módosító javaslatról történő döntéshozatalt követően haladéktalanul
megküldi а Költségvetési Tanács elnökének .
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90. А határozati javaslat 99 . §-a а következők szerint módosul :

99. §

А központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatal a
során а törvényjavaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezéseket а 91 . § (2)[(4)](6 )
bekezdésében[,] és а 92-94. §-Ъап [, valamint а 101. § (4) bekezdésében] meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy а 93 . § (2) bekezdése szerinti egységes költségvetési
törvényjavaslatot az előterjesztő egységes javaslatként nyújtja be .

91 . А határozati javaslat 100 . §-a а következők szerint módosul :

100. §

(1) А központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó, а Gst. 25/A. §-a
szerinti törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során а törvényjavaslat tárgyalására
vonatkozó rendelkezéseket а 91 . § (2)–[(4)I) bekezdésében[,] és а 93–98 . §-Ъап [, valamint
а 101 . §-ban] meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy az elő terjesztő а 93 . §
(2) bekezdése szerinti egységes költségvetési törvényjavaslatot [az előterjesztő ] egységes
javaslatként,	 а 93 . § (3) bekezdése szerinti második egységes költségvetési törvényjavaslato t
második egységes javaslatként nyújtja be .

(2) А központi költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó törvényjavaslat
tárgysorozatba-vételére kijelölt bizo ttságkéntа költségvetési ügyekkel foglalkozó bizo ttság
jár e1 .

(3) А központi költségvetésről szóló törvény módosítását [is] tartalmazó olyan
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során, amely а központi költségvetés bevétel i
vagy kiadási főösszegét nem változtatná meg, vagy а hiány mértékét nem növelné, а
törvényjavaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezéseket а 91 . § (3) bekezdésében és а 101 . §
(2) és (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni .

[(3)](4) Ha а [(2)](3) bekezdés szerinti eljárás során а költségvetési ügyekkel foglalkoz ó
bizottság olyan bizottsági módosító javaslatot támogat, amely miatta központi költségveté s
bevételi vagy kiadási főösszege megváltozna vagy а hiány mértéke nőne, а további eljárásra а
törvényjavaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezéseket а 91 . § (4) bekezdésében, а 93–98 . §-
ban, valamint а 101 . § (1) és (4) bekezdésében meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
azzal, hogy az elő terjesztő а 93 . § (2) bekezdése szerinti egységes költségvetési
törvényjavaslatot [az előterjesztő] egységes javaslatként, 	 а 93. § (3) bekezdése szerinti
második egységes költségvetési törvényjavaslatot második egységes javaslatként egységes
javaslatként nyújtja be .
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[(4)] (5) Az (1)–[(3)] (4) bekezdés alkalmazásában а tárgyalás és а döntéshozatal során а
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság kijelölt bizo ttságnak minősül, és ha а
törvényjavaslatot nem а Kormány nyújtotta be – az el őterjesztő alatt а Kormányt is érteni kell .

92. А határozati javaslat 101 . §-a elmarad, egyidej ű leg а határozati javaslat további
szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó merev hivatkozáso k
értelemszerűen változnak :

[101. §

(1) А központi költségvetésről szóló törvényjavaslat, valamint а központi
költségvetésről szóló törvény módosítását tartalmazó, а Gst. 25/A. §-a szerint i
törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során az Országgy ű lésről szóló törvény
72/А. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

(2) А központi költségvetésrő l szóló törvény módosítását tartalmazó törvényjavasla t
tárgysorozatba-vételére kijelölt bizottságként а költségvetési ügyekkel foglalkozó
bizottság jár el .

(3) А központi költségvetésrő l szóló, valamint а központi költségvetésrő l szóló törvény
módosítását tartalmazó, а Gst . 25/A. §-a szerinti törvényjavaslat tárgyalására é s
határozathozatalára а 65. § rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.

(4) А központi költségvetésről szóló, а központi költségvetés végrehajtásáról szóló ,
valamint а központi költségvetésről szóló törvény módosítását is tartalmazó
törvényjavaslat tárgyalása során а 68. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kel l
alkalmazni, hogy а költségvetési űgyekkel foglalkozó bizottsága tárgyaló bizottsá g
felkérésével egyidejű leg határidőt szab а megismételt részletes vita lefolytatására .]

93. А határozati javaslat 103 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat esetén а külügyekkel

foglalkozó [állandó] bizottság,	 az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti nemzetközi

szerződés kihirdetésérő l szóló törvényjavaslat esetén az európai uniós ügyekkel foglalkoz ó
bizottság jár e1 kijelölt bizottságként [jár el) .
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94. А határozati javaslat 106 . §-a а következők szerint módosul :

106. §

(1) А vallásügyekkel foglalkozó bizottság az egyházként történ ő elismerés kérdésében
előkészített törvényjavaslatot az elismerés feltételeinek fennállása és annak hiánya esetén is
benyújtja [a házelnöknek] . Ha az elismerés Országgy űlés hatáskörébe tartozó feltételeinek
vizsgálata alapján а vallási tevékenységet végző szervezete feltételek valamelyikének nem
felel meg, а meg nem felelés tényét és indokát а bizottság а törvényjavaslat indokolásában
feltünteti .

(2) А törvényjavaslat, továbbá = а lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint a z
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény alapján а
vallásügyekkel foglalkozó bizottság а törvényjavaslathoz kapcsolódóan határozati javaslato t
is benyújtott[,] _ а határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során а törvényjavaslat
tárgyalása és döntéshozatala során а törvényjavaslat tárgyalására és döntéshozatalára irányad ó
általános rendelkezéseket kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel [kel l
alkalmazni] és azzal, hogyа 49. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésre nem
kerülhet sor.

(3) Az Országgyűlés а törvényjavaslat[, illetve] és а határozati javaslat általános vitáját ,
illetve а részletes vitáról szóló bizottsági jelentés és а részletes vitát lezáró bizo ttsági
módosító javaslat vitáját összevontan (ezen alcím alkalmazásában а továbbiakban : összevont
vita) folytatja 1e а (8) bekezdés szerinti módon . [Az Országgyű lés а törvényjavaslat és а
határozati javaslat összevont vitáját együttesen folytatja le (ezen alcím alkalmazásába n
а továbbiakban: együttes összevont vita) . ]

(4) А törvényjavaslathoz[, illetve] és а határozati javaslathoz módosító javaslato t
legkésőbb annak az ülésnek а megnyitása előtt egy órával lehet benyújtani, amely ülé s
napirendjén vagy tervezett napirendjén а törvényjavaslat, illetve határozati javaslat összevont
vitája[, illetve együttes összevont vitája] szerepel .

(5) Nem nyújtható be az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felel ő s
miniszter határozatával érintett vallási tevékenységet végz ő szervezet elismerésére vonatkozó
döntéssel össze nem függő módosító javaslat .

(6) А törvényjavaslat[, illetve] és а határozati javaslat részletes vitáját а vallásügyekke l
foglalkozó bizottság folytatja le а 45. § (1) és (3)–(4) bekezdése, valamint а 46. § (1)–(3) és
(5)–(6) bekezdése megfelelő alkalmazásával . А részletes vita lefolytatása érdekébenа
vallásügyekkel foglalkozó bizottság –а határozathozatali 	 időszak kivételével – az
Országgyűlés ülésének időtartama alatt, valamint az ülés első ülésnapján az ülésnap
megnyitása előtt is ülésezhet . Módosító javaslat hiányában а vallásügyekkel foglalkoz ó
bizottság nem folytat részletes vitát, 	 és az Országgyűlésа törvényjavaslat ésа határozat i
javaslat általános vitáját együttesen folytatja leа (8) bekezdés szerinti módon .

(7) А törvényalkotási bizottság а törvényjavaslatot[, illetve] és а határozati javaslatot nem
tárgyalja .
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(8) Az összevont vitában[, illetve az együttes összevont vitában] elsőként а
vallásügyekkel foglalkozó bizottság, majd а Kormány képviselője szólal fel harminc-
harmincperces idő tartamban. А képviselőcsoportok álláspontjukat а 38. § szerint
meghatározott időkeretes tárgyalási rendben fejthetik ki . А vallásügyekkel foglalkozó
bizottságnak а határozathozatal el őtt tízperces viszonválaszra van joga.

(9) А (8) bekezdés szerint meghatározott id őkeret egynél több vallási tevékenységet végz ő
szervezetet érintő törvényjavaslat[, illetve] és határozati javaslat tárgyalása esetén sem lehe t
hosszabb nyolc óránál .

(10) Az összevont vita[, illetve az együttes összevont vita] lezárását követ ően az
Országgyűlés dönt а részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról, majd zárószavazást
tart . А zárószavazás elhalasztására nem kerülhet sor .

(11) Módosító javaslat hiányában аг Országgyűlés а törvényjavaslat [—] és а [benyújtott ]
határozati javaslat együttes [—] általános vitájának lezárását követően а törvényjavaslat[ ,
illetve] és a határozati javaslat elfogadásáról határoz .

(12) А határozati javaslatról és az ahhoz benyújtott részletes vitát lezáró bizottság i
módosító javaslatról az Országgyűlés abban az esetben dönt, ha а törvényjavaslatot nem
fogadta e1 . А törvényjavaslat elfogadása esetén а határozati javaslat tárgyalását
határozathozatal nélkül lezártnak kell tekinteni .

95.А határozati javaslat 109 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) Az ülésszakok között az országgyűlési bizottságok — az eseti és vizsgálóbizottságokat
kivéve —akkor tartanak ülést, ha azt а Házbizottság, а házelnök vagy а bizottság tagjainak
legalább egyötöde írásban kéri . Az Európai Unió intézményeinek m űködési rendjére
figyelemmel az európai uniós ügyekkel foglalkozó [állandó] bizottság és más állandó
bizottság ezen időszak alatt szükség szerint tart ülést .

96.А határozati javaslat 120 . § (7) és (8) bekezdése а következők szerint módosul :

(7) [Az értekezlet ülésérő l szó szerinti jegyzőkönyv készül.

(8)] Az értekezlet működési rendjét — аг ezen alcímben foglalt rendelkezéseket figyelembe
véve — maga határozza meg .

(8) Ha az értekezlet ülésérőlа (7) bekezdés alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, arra az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 . évi CXII .
törvény 27 . § (5)—(6) bekezdését kell alkalmazni .
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97 . А határozati javaslat 121 . §-a а következők szerint módosul :

121 . §

Az Országgyűlés ülésének napirendjében feltüntetett időpontban az interpellációk és
kérdések,	 illetve az interpellációk vagy kérdések tárgyalására legalább kilencven percet kel l
biztosítani .

98 . А határozati javaslat 122 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) Az interpellációt [a házelnöknél kell benyújtani] а címze tt megjelölésével kel l
benyújtani .

99 . А határozati javaslat 125 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А kérdés benyújtására és megválaszolására а 122–123 . § [továbbá] és а 124. § (1)–(4)
bekezdés rendelkezéseit а következő eltérésekkel kell alkalmazni :

100.

	

А határozati javaslat 129 . § (2)–(5) bekezdése а következők szerint módosul :

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

a) kijelölt bizottságként az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság jár e1 ,

b) а határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani ,

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

(3) Ha а köztársasági elnökkel szemben а tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi o k
vagy а megválasztásához szükséges feltételek hiánya merül fel, az eljárásra а képviselők
összeférhetetlenségi ügyének intézésére, valamint а megválasztáshoz szükséges feltételek
hiányának megállapításával kapcsolatos eljárásra а házszabályi rendelkezésekben foglaltaka t
kell alkalmazni, а következő eltérésekkel :

a) kijelölt bizottságként az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság jár e1 ,
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b) ha а döntés а 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 törvény t
szándékosan megsért ő , [vagy] illetveа szándékos bűncselekményt [szándékosan] elkövető
köztársasági elnökkel szemben indítványozott megfosztási eljárás esetén а határozati javaslat
tárgyalására vonatkozó szabályokat а következő eltérésekkel kell alkalmazni :

a) kijelölt bizottságként az alkotmányügyi kérdésekkel foglalkozó [állandó] bizottság jár e1 ,

b) а határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani .

(5) [Ha a] А köztársasági elnök [feladatának ellátásában átmenetileg akadályoztatva
van,] átmeneti akadályoztatása esetén ennek megállapításáról és а köztársasági elnököt
helyettesítő házelnök feladatát ellátó alelnök kijelölésérő l az Országgyűlés egyszerre határoz .
Az átmeneti akadályoztatás tényének megállapítására irányuló kezdeményezést követ ően az
Országgyűlés haladéktalanul határoz .

	

101 .

	

А határozati javaslat 130 . § (1) bekezdés a) pontja а következők szerint
módosul :

(1) А miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványra és а miniszterelnök
bizalmi szavazásra vonatkozó javaslatára (a továbbiakban együtt : bizalmatlansági indítvány) ,
а határozati javaslatra és ennek tárgyalására vonatkozó szabályokat а következő eltérésekkel
kell alkalmazni :

a) ha a bizalmatlansági indítvány feletti vitát és szavazást az Alaptörvényben meghatározot t
határidőn belül nem lehet megtartani, mert az Országgy űlés az említett id őpontban nem
ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni ;

	

102 .

	

А határozati javaslat 131 . § (2) bekezdés f) pontja а következők szerint
módosul :

(2) А jegyzőkönyv mellékletei :

а téves szavazásról történő — 26 . § (7) bekezdése szerinti — bejelentés ,

	

103 .

	

А határozati javaslat 132 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) А szó szerinti jegyzőkönyvbe az ülésen elhangzott minden nyilatkozatot, felszólalást é s
közbeszólást — az élőbeszéd ülésen nem észrevételezett hibáinak javításával — fel kell venni ,
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és abban fel kell tüntetni а tetszés és rosszallás hangos kifejezését,	 valamint egyéb
történéseket is .

	

104 .

	

А határozati avaslat 133 . § (6) bekezdése а következők szerint módosul :

(6) А képviselő vagy más felszólaló а minősített jegyzőkönyv közszemlére tételét követ ő
három napon belül а nyilvántartónál megtekintheti а jegyzőkönyvet és kérheti а
jegyzőkönyvbe felvett felszólalása téves szövegének kiigazítását . Erről а kiigazítást kérő
meghallgatása utána hitelesítő jegyzők döntenek. Vita esetén а kiigazításról az ülést vezető
elnök dönt .

	

105.

	

А határozati javaslat 135 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) А jegyzőkönyv irattárban elhelyezendő mellékletei :

a) az iromány kivételével minden olyan tárgyalás alá vont vagy ahhoz kapcsolódó irat ,
amelynek jegyzőkönyvhöz csatolását az ülést vezet ő elnök vagy а bizottság elrendelte ,

b) a képviseleti megbízás, tovább á

c) a jelenléti ív .

	

106 .

	

А határozati avaslat 141 . § (9) bekezdése а következők szerint módosul :

(9) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság állásfoglalása а jegyzőkönyvbe foglalt
elnöki összefoglaló, amelyet а bizottság elnöke а bizottsági ülést követő huszonnégy órán
belül írásban megküld[i] а házelnöknek és а Kormánynak.

	

107.

	

А határozati avaslat 143 . § (1) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Unióról szóló szerz ődéshez
(a továbbiakban : EUS[z]Z), az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez (a
továbbiakban: EUMS [z]Z) és az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szól ó
szerződéshez csatolt 2. jegyzőkönyvben (a továbbiakban : Jegyzőkönyv) meghatározottak
szerint megvizsgálhatja az európai uniós jogalkotási aktusok tervezetei esetében а
szubszidiaritás elvének érvényesülését .
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108 .

	

А határozati avaslat 145 . § (1)–(3) bekezdése а következők szerint módosul :

(1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Tanácsnak az EUS[z]Z 48 .
cikk (7) bekezdése szerinti kezdeményezését, valamint az Európai Bizottságnak a z
EUMS[z]Z 81 . cikk (3) bekezdése szerinti javaslatát megvizsgálja .

(2) Ha az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint а
kezdeményezéssel, illetve а javaslattal szemben indokolt az EUS[z]Z 48 . cikk (7) bekezdése ,
illetve az EUMS[z]Z 81 . cikk (3) bekezdése szerinti kifogás megtétele, а kifogás megtétel e
feltételeinek fennállásáról jelentést nyújt be .

(3) А jelentést а kifogás megtételére vonatkozó, az EUS[z]Z-ben, illetve az EUMS[z]Z-be n

meghatározott határidőre figyelemmel kell benyújtani . А jelentés elfogadásáról az

Országgyűlés annak benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt .

	

109.

	

А határozati avaslat 146 . §-a а következők szerint módosul :

146. §

Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizo ttság az Európai Bizottságnak megküldött, а
bizo ttsági konzultációs dokumentumokról és a jogalkotási aktus tervezet [ei]érő l apolitikai
párbeszéd keretében kialakított véleményérő l tájékoztatja а házelnököt .

	

110.

	

А határozati avaslat 149 . § (2) bekezdése а következők szerint módosul :

(2) Az ülést vezető elnök, valamint а bizottság elnöke а képviselő jogai gyakorlásának
felfizggesztése, illetve esedékes tiszteletdíjának csökkentése tárgyában tett javaslatáró l
haladéktalanul tájékoztatja а házelnököt .

	

111 .

	

А határozati avaslat 152 . § (3) bekezdése а következők szerint módosul :

(3) А Mentelmi bizottság dönt а vizsgálati testület által előterjesztett határozatijavaslat-
tervezet elfogadásáról . А Mentelmi bizottsága tervezet elfogadása esetén [az] annak
megfelelő határozati javaslatot nyújt be az Országgy űlésnek .
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112.

	

А határozati javaslat 154 . § (5) bekezdése а következők szerint módosul :

(5) А képviselő nyilatkozattételre történő felhívásától számíto tt harminc napon belül а
Mentelmi bizottság az ellenőrzés eredményéről [tájékoztatót készít] írásban tájékoztatja az
Országgyűlést.

113.

	

А határozati javaslat 159. §-a а következő 5. ponttal egészül ki, egyidejűleg а
határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik :

5 . Ellenzéki képviselő: azа képviselő , aki nem tartozik kormánypárti képvisel őcsoporthoz
és nem nemzetiségi képviselő .

114. А határozati javaslata következő 103 . alcímmel egészül ki, egyidejűleg а
határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása és az arra vonatkozó mere v
hivatkozások értelemszerűen változnak :

103 . Átmeneti rendelkezések

161 .§

Az olyan országos népszavazás és népi kezdeményezés tárg_yyalására és döntéshozatalára,
amelyrő l az Országgyűlése határozat hatálybalépésének időpontjában nem döntőn, az egye s
házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994 .	 (IX.	 30 .).ООУ határozatе határozat
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését kell alkalmazni .

115. А határozati javaslat 1 . melléklet 2 .6 . pontja а következők szerint módosul :

2 .6 . А szavazólapok kiadása а Duna-parti folyosón történik és az ezt keresztező folyosók
lezárásával kell biztosítani, hogy illetéktelenek а titkos szavazás alatt ne tartózkodhassanak
ott . А szavazólapokat а képviselők а nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból vehetik
át . А jegyzők а szavazást megelőzően [hat] betűcsoportokat alakítanak ki .
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116 .

	

А határozati javaslat 1 . melléklet 2 .10. pontja а következők szerint módosul :

2 .10 . А titkos szavazás során а képviselők szavazatát senki, semmilyen módon nem
ellenőrizheti . А [kijelölt szavazási területen a] képviselő szavazatát semmilyen technika i
eszközön rögzíteni nem lehet, és erre а képviselő sem teremthet lehetőséget .

117. А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 2 . és 3 . ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozás a
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) ООУ határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

2. Átdolgozott egységes javaslat /49. § (3) bekezdése/

3. Átdolgozott második egységes javaslat /50 . § (4) bekezdése/

	

118 .

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 4 . pontja elmarad, egyidejűleg а határozati
javaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) ООУ határozathoz

Az Országgyű lés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

[4. Bizottság kijelölése népi kezdeményezésre vonatkozó vélemény kialakítására /88 . §
(2) bekezdése/J

	

119 .

	

А határozni javaslat 2. melléklet 11 . pontja а következők szerint módosul :

2 . melléklet а . . ./2013 . ( . . .) ООУ határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványo k

11 . Bizottsági értesítés tárgysorozatba-vétel[i]re 	 vonatkozó döntésrő l /58. § (4) bekezdése /

120 . А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 12. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozás a
értelemszerűen változik :

2 . melléklet а . . ./2013 . ( . . .) ООУ határozathoz
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Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványo k

12. Bizottsági javaslat túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására vonatkozóan /72 . §/

121 .

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 17. és 18. pontja elmarad, egyidej ű leg а
határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) ООУ határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványok

[17. Bizottsági jelentés minősített többség szükségességérő l /25. § (2) bekezdése/]
[18. Bizottsági jelentés népi kezdeményezésrő l /88. § (2) bekezdése/]

122 . А határozati javaslat 2 . melléklete а kővetkező 23-30. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványok

23. Egyeztetési eljárásra megküldött módosíto tt átdolgozott egységes javaslat/72 . § (4)
bekezdése/

24. Egyeztetési eljárásra megküldö tt módosított átdolgozott második egységes javaslat /72 .§
(4) bekezdése/

25. Egyeztetési eljárásra megküldött módosított egységes javaslat/72. § (4) bekezdése /

26. Egyeztetési eljárásra megküldött módosított második egységes javaslat /72. § (4)
bekezdése/

27. Egyeztetésieljárásra megküldött zárószavazás előtti módosító javaslattal módosított
törvényjavaslat /72 . § (4) bekezdése/

28. Egyeztetési eljárást követ ő egységes javaslat /73 . § (4) bekezdése/

29. Egyeztetési eljárást követ ő összegző jelentés/73 . § (2) bekezdése/

30. Egyeztetési eljárást követ ő összegző módosító javaslat/73 . § (3) bekezdése/

123 . А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 25 . ponttal egészül ki ,
egyidejű leg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása
értelemszerűen változik :

2 . melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz
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Az Országgyű lés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

25. Egységes költségvetési törvényjavaslatnakа 97. § szerinti eljárásban elfogadott módosító
javaslattal egybeszerkesztett, aKöltségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98 . § (1 )
bekezdés a) pontja/

	

124 .

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 36 . pontja elmarad, egyidejű leg а határozati
javaslat további szerkezeti egységeinek számozása értelemszer űen változik :

2. melléklet а . . ./2013. ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványo k

[36 . Kezdeményezés min ősített többség szükségességének vizsgálatára /25. § (2)

bekezdése/]

	

125 .

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 45. pontja а következők szerint módosul :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyű lés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványo k

45. Költségvetési törvényjavaslatnak а 97. § szerinti eljárásban elfogad ott módosító javaslattal
egybeszerkesztett,	 aKöltségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98 . § (1) bekezdés a)
pontja/

126. А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 46-49. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyű lés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványo k

46. Költségvetési törvényjavaslatnak а második összegző módosító javaslat elfogadott
pontjaival módosított,а Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /95 . § (2) bekezdés b )
pontja/

47. Költségvetési törvényjavaslatnakа második összegz ő módosító javaslat elfogadott
pontjaival módosított szövegének а 97. § szerinti eljárásban elfogadott módosító javaslatta l
egybeszerkesztett, aKöltségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98 . § (1) bekezdés a)
pontja/
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48. Költségvetési törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival
módosított,а Költségvetési Tanácsnak megküldött szövege /95 . § (2) bekezdés a) pontja/

49. Költségvetési törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival
módosított	 szövegénekа 97 . § szerinti	 eljárásban elfogadott módosító javaslattal
egybeszerkesztett, aKöltségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98 .	 (1) bekezdés a)
pontja/

127. А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 49. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványok

49. Külön szavazás kérése az összegző módosító javaslat,а második összegző módosító
javaslat valamely pontjáról /49 . § (2) bekezdése, 50. § (3) bekezdése/

128.

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 49 . pontja а következők szerint módosul :

2 . melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványo k

49. Második egységes javaslat /[ 73. § (4) bekezdése] 49. § (5) bekezdése/

129. А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 46-50. ponttal egészül ki ,
egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozása
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013 . ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványok

50. Második egységes költségvetési törvényjavaslat /93 . § (3) bekezdése/

51 . Második egységes költségvetési törvényjavaslatnakа 97. § szerinti eljárásban elfogadot t
módosító javaslattal egybeszerkesztett, aKöltségvetési Tanácsnak megküldött szövege /98 .§
(1) bekezdés a) pontja/
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130 .

	

А határozati javaslat 2 . melléklet 50 és 51 . pontja а következők szerint
módosul :

2. melléklet а . . ./2013. ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyű lés iromány-nyilvántartásában szerepl ő nem önálló indítványok

50. Második összegző jelentés /[73. § (2) bekezdése] 49. § (7) bekezdése/

51. Második összegző módosító javaslat /[ 73. § (3) bekezdése] 49. § (7) bekezdése/

131. А határozati javaslat 2 . melléklete а következő 59., 72. és 73 . ponttal egészül
ki, egyidejűleg а határozati javaslat további szerkezeti egységeinek számozás a
értelemszerűen változik :

2. melléklet а . . ./2013. ( . . .) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

59. Módosító javaslat fenntartásának kérése /49. § (4) bekezdése/

72. Törvényjavaslatnakа második összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival
módosított, egyeztetési eljárásra megküldött szövege /72 . § (4) bekezdése/

73. Törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosított a
egyeztetési eljárásra megküldött szövege /72 . § (4) bekezdése/
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INDOKOLÁS

Аг I . 2., 3., 5., 6., 9., 11., 13., 15., 20., 21 ., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 31 ., 35., 42., 46., 53 . ,
54., 60., 61., 71., 74., 75., 79., 82., 83., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 101., 102., 104. ,

105., 106., 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113., 115., 116. és 119. ponthoz

Koherenciai, jogtechnikai és nyelvtani pontosítás .

А 4. ponthoz

А módosítási javaslata gyakorlatnak megfelel ően egyértelműsíti, hogy а jelentést а testület
előadója, а korelnök, illetve а bizottsági előadó szóban terjeszti az Országgyűlés elé . А
szóbeli jelentéshez fogalmilag kizárta módosító javaslat —amit csak írásban lehet benyújtan i
— előterjesztése, ugyanakkor az alakuló ülésen esetlegesen benyújtott módosító javaslatot ~
megalakult bizottság hiányában elbírálni sem lehetne .

А 7. és 19. ponthoz

А módosítási javaslat az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény és azzal
összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/13254 . számú törvényjavaslathoz
benyújtott bizottsági módosító javaslattal teremti meg а koherenciát, valamint jogtechnikai
pontosítást tartalmaz .

А módosítási javaslat rögzíti továbbá, hogy а napirendi javaslat módosítása során annak
kiegészítésére csak а felsorolt esetekben, а sürgős tárgyalás, а kivételes eljárás és а határozat i
házszabályi rendelkezésektől való eltérés esetén van lehetőség .

А 8. ponthoz

А módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy az ülés kezdéseként mind az ülést vezet ő elnök,
mind az ülés résztvevői az állampolgárok közösségét köszöntik. А módosító javaslat
pontosítja továbbá а köztársasági elnök köszöntésére vonatkozó szabályozást .

А 10. ponthoz

Mivel а rendkívüli ügy természete miatta rendelkezés nehezen volna alkalmazható, а
módosító javaslat törli azt а rendelkezést, miszerint а köztársasági elnök, а miniszterelnök
vagy а miniszterelnök nevében а miniszter rendkívüli ügyben, а napirendi pontok tárgyalása
közben történő felszólalása esetén а felszólalás tárgyát és okát be kell jelenteni, illetve arról а
képviselőcsoportok vezetőit tájékoztatni kell .

А módosító javaslat szerint továbbá, ha а képviselőcsoport nevében annak vezet ője vagy
általa felkért tagja rendkívüli ügyben szólal fel, а felszólalás tárgya csak а felszólalási szándék
benyújtására nyitva álló határidőig módosítható .

А módosító javaslat ezen kívül fogalmi pontosításokat tartalmaz . А miniszter felszólalás
során történő helyettesítésére а központi államigazgatási szervekrő l, valamint а Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010 . évi XLIII . törvény szabályai irányadók .
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A 12., 51., 121. és 124. ponthoz

А módosítás elhagyja azt а rendelkezést, hogy а döntéshozatalhoz szükséges szavazati arányt
аz elő terjesztőnek külön kell jeleznie, tekintettel arra, hogy а törvényjavaslat sarkalatossági
záradékában egyébként is fel kell tüntetni а sarkalatos rendelkezéseket .

А 14., 73., 76., 77., 78., 114. és 118 . ponthoz

А népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint а
népszavazási eljárásról szóló 2013 . évi CCXXХУIII . törvény (a továbbiakban : Nsztv . )
megszünteti а népi kezdeményezés jogintézményét, ennek megfelel ően а módosítás elhagyj a
а népi kezdeményezésre vonatkozó szabályokat . А módosítás jogtechnikai pontosításokat i s
végrehajt а népszavazási kezdeményezésre vonatkozó rendelkezésekben .

Az Nszty. 94. §-a szerint az Nszty. hatálybalépését megelőzően benyújtott népszavazási
kezdeményezés és népi kezdeményezés során а benyújtáskor alkalmazandó rendelkezéseke t
kell alkalmazni . Így а határozati javaslatot ki kell egészíteni az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) ООУ határozat országos népszavazásra és népi
kezdeményezésre vonatkozó szabályainak alkalmazását el őíró rendelkezéssel . Az
Országgyűlésnek az ilyen folyamatban lévő ügyekrő l az Nszty. hivatkozott rendelkezése miatt
а korábbi szabályok szerint kell tárgyalnia és döntenie . А határozati javaslatnak ugyanígy
biztosítania kell azt, hogy az 1998 . évi III . törvénynek megfelelően az Országgyűlés а
népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésrő l а házelnöki bejelentést (mely а
Nemzeti Választási Bizottság tájékoztatásának kézhezvételét követő ülésnapon történik)
követően kötelező népszavazás esetén 15, fakultatív népszavazás esetén 30 napon belü l
dönthessen .

А 1 6., 17., 18., 29., 41., 47., 49., 52., 57., 58., 68., 69. és 98. ponthoz

А módosítás szerkezeti jellegű , az irományok benyújtására vonatkozó általános szabályok
között kerül rögzítésre, hogy azokat а házelnökhöz címezve kell benyújtani . Így ezt а szabály t
valamennyi iromány esetében alkalmazni kell anélkül, hogy az egyes irományoknál erre а
határozat külön utalást tartalmazna .

А 25., 56., 80., 81., 84., 85., 90., és 92. ponthoz

Jogtechnikai pontosítás, amely а határozati javaslaton belüli koherens szabályozá s

megteremtését célozza az egymásnak ellentmondó vagy párhuzamos rendelkezése k

kiszűrésével, az indokolatlan korlátozások megszüntetésével . А módosítás biztosítja továbbá,

hogy а Költségvetési Tanács hétvégén is ülésezhessen, valamint а részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslat, az összegző jelentés és az összegz ő módosító javaslat

benyújtására vonatkozó határid ő meghatározásával szélesíti а Költségvetési Tanác s

véleményezési határidejét .
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A 30. ponthoz

А módosító javaslat pontosítja, hogy а túlterjeszkedést nemcsak olyan törvényjavaslat esetén
kell tiltani, amely Alaptörvény vagy törvény módosítására irányul, hanem új törvén y
megalkotására irányuló törvényjavaslat esetén is .

А 32. és 33. ponthoz

А módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy а bizottsági jelentésében rögzíteni kell, hogy а
bizottsága képviselő i módosító javaslatokról hogyan foglalt állást . Ezen kívül megszüntet i
annak lehetőségét, hogy а törvényalkotási bizottság а Kormányt törvényjavaslat benyújtásár a
kérhesse fel, ezzel maradéktalanul biztosítja а hatalmi ágak elválasztásának elvét . А
módosítás jogtechnikai pontosításokat is tartalmaz .

А

	

34., 36., 37., 38., 39., 40., 43., 44., 45., 48., 50., 65., 66., 67., 70., 72., 86., 87., 88., 89., 91 . ,
94., 117., 122., 123., 125., 126., 127., 128., 129., 130. és 131 . ponthoz

А módosítás célja, hogy а képviselőcsoportoknak, valamint az el ő terjesztőnek az összegző
módosító javaslatról történő szavazás előtt lehetősége legyen olyan módosító javaslatról i s
országgyű lési szavazást kérni, amely végül nem került be az összegző módosító javaslatba .
Ezzel az Országgyűlés plenáris ülése felülbírálhatja а tárgyaló bizottság, illetve а
törvényalkotási bizottság álláspontját és egyúttal k őtelezi а törvényalkotási bizottságot, hogy а
fenntartott módosító javaslatnak megfelel ően átdolgozza az összegz ő módosító javaslatot és
az egységes javaslatot . Ezen eljárásában а törvényalkotási bizottság már további módosít ó
szándékot nem fogalmazhat meg, és а Javaslat rögzíti annak garanciáját is, hogy а fenntartott
módosító javaslat szövegében érdemi változtatásra már ne kerülhessen sor, а törvényalkotási
bizottság már csak kodifikációs szempontokat mérlegelhet . Az átdolgozott összegző módosító
javaslatról а vitát az összegz ő módosító javaslat vitájára vonatkozó szabályok szerint folytatj a
1e az Országgyűlés azzal, h már csak az átdolgozott pontok vonatkozásában lehet legfeljeb b
öt-ötperces idő tartamban felszólalni .

А módosítás másik eleme szerint mind az összegz ő, mind az átdolgozott összegző módosító
javaslat egyes pontjairól а képviselőcsoportok, valamint az elő terjesztő külön szavazást
kérhetnek. Ezzel lehetővé válik az, hogy az előterjesztő , valamint а frakciók kifejezhessék
egyetértési vagy elutasító szándékukat а külön szavazásra kért részekkel kapcsolatban, ne
legyenek arra kényszerítve, hogy az összegző vagy az átdolgozott összegző módosító javaslat
egészérő l kelljen véleményt mondaniuk.

А módosító javaslat ezen szavazási kérések számát kérelmez őnként összesen három kérésben
limitálja. Е kérések legkésőbb azt az ülést megel őző hét utolsó munkanapján tehetők meg,
amely ülés tervezett napirendjén szerepel az összegz ő módosító javaslatról történő
határozathozatal . Ebbő l az következik, hogy amennyiben а törvényalkotási bizottság péntekig
nem nyújtja be az összegz ő módosító javaslatot, úgy az arról való határozathozatalra а
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következő héten nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy az el őterjesztő , valamint а frakció
nem tudott élni fent biztosított jogaival .

А módosító javaslata határozati javaslat egészén átvezeti а fenti kérések alapján elfogadott
indítványok konzekvenciáit .

Az 55 . ponthoz

А módosítási javaslata határozati házszabályi rendelkezésekt ő l való eltérésről szóló döntés
meghozatalához szükséges szavazati arányt felemeli, ezzel er ősítve annak kivételes jellegét .

Аг 59., 62., 63 . és 120. ponthoz

А javaslata határozati házszabályi rendelkezések pontosításával egyé rtelművé teszi а
túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtása esetén követendő eljárást,1ehet ővé téve azt, hogy

а kizárólag а jogalkotási követelményekre alapozott módosító javaslat tekintetében – mivel а
jellemzően kodifikációs célú, а jogrendszeri illeszkedéshez egyébként szükséges módosító

javaslatok érdemi vitát nem generálnak – az általános vita lefolytatására ne kerüljön sor .

А 64. ponthoz

А módosító javaslat jogtechnikai pontosításokat tartalmaz, valamint rögzíti, hogy az európa i
ügyekkel foglalkozó bizottság is kezdeményezhet az Európai Unió intézményeivel é s
tagállamaival tö rténő egyeztetést .

А 103 . ponthoz

А módosító javaslat а kialakult gyakorlatnak megfelelően pontosítja а szó szerinti

jegyzőkönyv fogalmát.

Budapest, 2014 . február 3 .

1)r. Cser-Palkovics András

elnök
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