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az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról

1 . §

(1) Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogy. tv.) 20. §-a
helyébe a kővetkező rendelkezés lép :

„20. § A bizottsági tag a bizottság űlésein személyesen vesz részt .”

(2)Az Ogy. tv. 27/C. §-a helyébe a kővetkező rendelkezés lép:

„27/C. § (1) Az országgyűlési bizottság akkor határozatképes, ha a bizottsági tagok több mint
fele jelen van.
(2) Az országgyűlési bizottság a határozatait – ha a házszabályi rendelkezések eltér ően nem
rendelkeznek – a jelen lévő bizottsági tagok több mint felének szavazatával hozza .
(3) Az országgyűlési bizottság napirendjének elfogadása után az országgyűlési bizottság ta-
nácskozóképes, ha a bizottsági tagok több mint egyharmada jelen van . Az országgyűlési bi-
zottság tanácskozóképességének megállapítására csak akkor van sz űkség, ha azt bármelyik
bizottsági tag kéri .”

2 .

Ez a törvény a kihirdetését kővető 5. napon lép hatályba.



Indokolás

Általános indokolás

Az Országgyűlésről szóló törvény hatályos rendelkezései lehetővé teszik, hogy a bizottsági
tag a bizottság űlésein helyettese útján vegyen részt. Jelen módosítási javaslat ezt a
lehetőséget szűnteti meg. A változtatás azért indokolt, mert a helyettesítés kialakult gyakorlat a
súlyosan sérti a képviselői mandátum egyenlőségének elvét, valamint a képviselőnek azt a
vállalását, hogy a választók meghatározott csoportjainak érdekét képviselje .

A parlament működésének - igy a bizottsági munkának is - alapeleme a vita, amelynek végén
a képviselő kialakult meggyőződését szavazatával fejezi ki és ezek eredményeként születi k
meg a bizottság döntése . Az a bizottsági tag, aki helyettesítési megbízást kapott, a több i
taghoz képest kétszeres szavazati erővel bír, és ez nyilvánvalóan sérti a képvisel ői mandátum
egyenlőségének elvét . Különösen szembetűnő ez abban az esetben, amikor a bizottság az
űlése kezdetén, netán aközben vesz fel a napirendjére új napirendi pontot . Ebben az esetben
ugyanis a lehetősége sem áll fenn annak, hogy a helyettesítési megbízást adó képviselő
konkrét szavazási utasítást adhatott volna az őt helyettesítőnek.

A magyar közjogi felfogást a szabad mandátum elvének elfogadása jellemzi, ugyanakkor a
szabad mandátum által biztosított szabadság arra is kiterjed, hogy a képvisel ő tudatosan
vállalja a választók meghatározott csoportjának képviseletét, és ezt a választók el is várjá k
tőle. Amikor a képviselő nem vesz részt a bizottság ülésén, ugyanakkor szavazati jogát átadja,
akkor ezt a vállalását nem teljesíti . Arra is volt példa, hogy pártlistán megválasztott képvisel ő
más, ideológiailag pártjától távol álló bizottsági tagnak adja át képviseleti jogát, ami ninc s
összhangban a választók által adott megbízással .

A bizottságok működésének (pl . szavazás) jelenlegi rendje sérti a közvetlen képviselői
feladatellátás elvét is, amely a plenáris űlésen következetesen érvényesül .

Mindezek alapján indokoltnak tartjuk, hogy a képvisel ő i jogokat az országgyűlés bizottsági
ű lésein is csak személyesen lehessen gyakorolni, ahogyan az a törvény által előírt módon az
önkormányzatok bizottságaiban történik .

Részletes indokolá s

az 1. §-hoz

Az Országgyűlési törvényből mindazon rendelkezések törlésre kerülnek, amelyek a
helyettesítés lehetővé tételével és a jogintézmény további eljárási szabályozásával
foglalkoznak.

a 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — Magyarország Alaptőrvénye 6. cikk (1) bekezdése alapján — benyújtjuk az
Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2014. május M.
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