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2018. évi ..... törvény 

az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvénynek a belépési engedélyek kiadásával
összefüggő rendelkezéseinek a módosításáról

1. §

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ogy.tv.) 2.§ (2) bekezdésének
l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/A házelnök/

„l)  házelnöki  rendelkezésben állapítja  meg az Országgyűlés  Hivatala  Szervezeti  és Működési
Szabályzatát,  rendelkezik  továbbá  más,  munkaszervezéssel  és  harmadik  személyek
tájékoztatásával kapcsolatos ügyekről;”

2. §

Az Ogy.tv. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„54. §

(1) Az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatalának elhelyezésére
szolgáló  épületek,  illetve  létesítmények  területére  történő  belépésről  az  Országgyűlés  Hivatala
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  meghatározott  munkakörben  eljáró  személy,  illetve
személyek döntenek.

(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni az (1) bekezdésben meghatározott épületekbe
belépni kívánó személy természetes személyazonosító adatait, a belépésre és az ott-tartózkodásra
vonatkozó  adatokat,  valamint  az  ériontett  személy  hozzájárulását  ahhoz,  hogy  adatait  az  az
Országgyűlés Hivatala, valamint az Országgyűlési Őrség – a létesítmények védelme, illetve az ezek
működésével  összefüggésben  elkövetett  bűncselekmények  felderítése  érdekében  –,  azok
rögzítésétől számított öt évig kezelje

(3) Az engedélykérelemről az (1) bekezdésben foglaltak szerint arra jogosult személy legkésőbb
három napon belül dönt, és erre vonatkozó határozatát közli a kérelmezővel.

(4)  Az engedély megadását  tartalmazó határozat  tartalmazza a  döntés  azonosításához szükséges
valamennyi  adatot,  a  rendelkező  részt,  amelyben  föltüntetésre  kerül  az  (1)  bekezdésben
meghatározott épületekbe történő belépés célja, időtartama. Ha a belépési engedély sajtótudósítás
végzésére szolgál, a határozatban fel kell tüntetni, hogy a sajtóbelépő állandó vagy napi belépésre
jogosít-e.”

3. §

Az Ogy.tv. a következő 54/A. és 54/B. §--sal egészül ki:

„54/A. §
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(1) Az 54. § (1) bekezdés szerinti engedély kiadása kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a
belépés

a) az (1) bekezdésben meghatározott épületek, illetve létesítmények védelmét veszélyeztetné;
b) a kérelem a szükséges adatok rendelkezésére bocsátásának elmulasztása miatt érdemben nem
bírálható el.

(2) A korábban kiadott engedély visszavonásra kerül, ha utólag merül fel olyan ok, amely miatt az
engedély  kiadását  meg  kellett  volna  tagadni,  valamint,  ha  az  engedéllyel  rendelkező  az
Országgyűlés munkáját vagy működését magatartásával közvetlenül és súlyosan megzavarja.

(3) Az 54.§ (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadó, illetve az engedély visszavonását
elrendelő határozat tartalmazza a döntés azonosításához szükséges valamennyi adatot, a rendelkező
részt, a jogorvoslat igénybevételére vonatkozó tájékoztatást, továbbá a megállapított tényállást, a
bizonyítékokat, valamint ezzel összefüggésben a határozat indokolását.

(4) Az 54.§ (1) bekezdés szerinti engedély kiadását megtagadó, illetve az engedély visszavonását
elrendelő határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozattal szemben tizenöt napon
belül a Kúriához címzett kereset terjeszthető elő; e határidő elmulasztása esetén igazolásnak van
helye.

(5)  A Kúria  a  perben  soron  kívül  jár  el;  eljárása  során  a  közigazgatási  jogvitákra  irányadó
szabályokat  alkalmazza  azzal,  hogy  az  érdemi  tárgyaláson  bizonyítás  felvételének  csak  olyan
bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak.

54/B. §

A házelnök a házelnöki rendelkezést, valamint az 54. § (1) bekezdés szerinti engedély kiadásával
összefüggő ügyféltájékoztatót az Országgyűlés honlapján közzéteszi.”

4. §

Ez a törvény a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Napjainkban sem elszigetelt jelenség, hogy politikusok nehezen viselik el, ha a sajtó képviselői
kérdéseket  intéznek  hozzájuk  közérdeklődésre  számot  tartó  ügyekben.  Mondvacsinált
indokokkal próbálnak kibújni alkotmányos kötelességük teljesítése alól, és ehhez, ha tehetik, a
jogot is segítségül hívják. Mindazonáltal a demokratikus intézményrendszer erősségét bizonyítja,
hogy ezek a próbálkozások jogállami körülmények között rendre meghiúsulnak, ahogy az történt
a  közelmúltban  is,  amikor  miután  az  Amerikai  Egyesült  Államok  elnökének  utasítására
megvonták a CNN tudósítójának fehér házi belépőjét, a washingtoni szövetségi bíróság az elé
tárt jogvitában késedelem nélkül a sajtószabadság mellett foglalt állást. Magyarországon jelenleg
nincs  olyan  jogi  szabályozás,  amely  garantálni  tudná,  hogy  ne  sérüljön  a  sajtószabadság  a
magyar parlament épületében.

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban röviden: OGY-törvény) a
házelnök  rendészeti  jogkörét  megállapító  szabályok  között  helyezte  el  az  Országházba,  az
Országgyűlés  Irodaházába,  valamint  az  Országgyűlés  Hivatalának  elhelyezésére  szolgáló
épületekbe (továbbiakban röviden: Országház) történő belépésre és az ott tartózkodás rendjének
szabályozására vonatkozó rendelkezéseket. Ez pedig lehetőséget adott arra, hogy a házelnök ún.
házelnöki rendelkezésben olyan általánosan kötelező magatartási szabályokat állapítson meg és
tegyen közzé, amelyek a rendészeti előírások „álcájában” módot ad az Alaptörvény IX. cikkében
rögzített véleménynyilvánítás és sajtó szabadságának korlátozására.

A házelnök ugyanis az OGy-törvény alapján kiadott 9/2013. számú házelnöki rendelkezés 8.§-
ában a sajtótudósítás rendjét megállapítva, olyan feltételeket támasztott az Országházba belépni
kívánó,  valamint  az  ott  dolgozó  újságírókkal  szemben,  amelyekre  még  törvényi  szintű
jogforrásban  sem  lenne  alkotmányos  lehetőség.  Jelenleg  az  alapvető  jogok  szükségtelen  és
aránytalan korlátozására egy jogszabálynak nem minősülő, az Alaptörvényben nem szabályozott
jogforrás szolgál eszközül.

Az OGY-törvény 54.§-a  és  a  9/2013.  számú házelnöki  rendelkezés  8.§-a  együttesen  azzal  a
következménnyel járt, hogy a házelnök

– egy jogszabálynak nem minősülő házelnöki rendelkezés megsértésére hivatkozással,

–  a  véleménynyilvánítás  és  a  sajtó  szabadságának  érdemi,  szükségtelen  és  aránytalan
korlátozását előidézve,

– tilthat ki újságírókat az Országházból úgy, hogy

– döntésével szemben az újságírókat nem illeti meg bírói jogorvoslat.

Amint azt a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet az Emberi Jogok Európai
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Bírósága  előtt  a  Mándli  Szabolcs  Iván  és  társai  valamint  Magyarország  között,  63164/16.
számon folyamatban lévő eljárásban kifejtette:

„(…)  a  magyar  törvényhozó  a  sajtószabadság  érvényesülését  teljes  mértékben  egy  a
kormánypárti  képviselők  soraiból  kikerült  politikus  szabad  belátásától  tette  függővé,  annak
minden reális veszélyével együtt. Ez a konstrukció semmilyen jogi vagy politikai garanciát nem
nyújt arra, hogy a sajtószabadság terjedelmére vonatkozó döntéseket ne a házelnök politikai
meggyőződése,  elfogultságai,  szeszélye  stb.  határozzák  meg.  A  szabályozás  így  nem  nyújt
védelmet  a  közügyekről  való szabad tájékoztatás  jogát  indokolatlanul  korlátozó,  aránytalan,
illetve diszkriminatív hatalomgyakorlással szemben”.

A  kialakult  helyzet  súlyosságára  utal,  hogy  ez  év  májusában,  azt  követően,  hogy  az
Országgyűlés  alakuló  üléséről  a  házelnök  megtagadta  egyes  újságírók  akkreditációját,  az
Európai  Biztonsági  és  Együttműködési  Szervezet  (EBESZ)  is  hangot  adott  aggályainak.  Az
EBESZ médiaszabadság-képviselője – egyebek között – arra hívta fel a figyelmet, hogy „Az
akkreditációt nem lenne szabad a kritikus riportok korlátozására használni”. 

A javaslat az évek óta fennálló, de a kormánykoalíció által orvosolni nem kívánt alaptörvény-
ellenes  helyzet  megszüntetése  érdekében  azt  indítványozza,  hogy  az  OGY-törvényben  a
házelnököt megillető rendészeti jogkörére vonatkozó rendelkezések kerüljenek módosításra. A
módosítás következtében

–  magában az OGY-törvényben kerülnek meghatározásra azok az eljárási jogi és anyagi jogi
normák,  amelyek  az  Országházba  való  belépés,  az  ott  tartózkodás,  valamint  ezzel
összefüggésben a sajtó parlamenti munkájának feltételeit tartalmazzák,

–  az  engedély  kiadásának  a  megtagadására,  illetve  visszavonására  olyan  közigazgatási
határozatban kerül majd sor, amellyel szemben bírói jogorvoslat vehető igénybe.

Mivel az OGY-törvény módosítása a „házelnöki rendelkezés” jogi szerepét érdemben átalakítja,
nem csupán a 9/2013. számú házelnöki rendelkezésnek a sajtótudósításra vonatkozó szabályait
kell érdemben kiigazítani, hanem a más tárgykörben kiadott rendelkezések alkotmányosságának
biztosítása is bizonnyal további vizsgálódást tesz szükségessé.

A javaslatnak  az  Országgyűlés  elé  terjesztése  és  megtárgyalása  esélyt  ad  olyan  jogállami
szabályozás  kialakítására,  amely  megfelel  az  Alaptörvényt  értelmező  Alkotmánybíróság
ítéleteinek is. Így pl. a 13/2014. (IV.18.) AB határozatban a sajtó munkája jelentőségét elemző
azon elvárásnak, hogy

„(…)  a  sajtó  olyan  fórumot  kínál  a  szólás  szabadságához  és  a  közügyek  szabad
vitathatóságához,  amely  kulcsfontosságú  szerepet  játszik  abban,  hogy  a  közvélemény  és  a
politikusok számára ellenőrizhetővé válhassanak a közhatalmat gyakorlók, illetve a köztisztséget
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viselők. A polgárok kizárólag ilyen információk birtokában alkothatnak szabadon véleményt a
közhatalmat gyakorlók teljesítményéről, munkájának hatékonyságáról és minőségéről. Az állami
szervek  ellenőrizhetősége  pedig  a  polgárok  demokratikus  önkormányzásának  lehetőségét
biztosítja, így a polgároknak alapvető joguk van ahhoz, hogy a közügyeket érintő kérdésekről
információhoz juthassanak”. 

Részletes indokolás

1. § 

Az OGY-törvény 2.§-ának (2) bekezdése a házelnök jogkörének fölsorolása keretében mondja
ki, hogy a házelnök „házelnöki rendelkezésben megállapítja az Országgyűlés Hivatala Szervezeti
és  Működési  Szabályzatát,  illetve  feladat-  és  hatáskörének  gyakorlása  során  házelnöki
rendelkezést adhat ki”. Az idézett rendelkezés az Alaptörvény T) cikke (2) bekezdésében nem
nevesített, és ennél fogva jogszabálynak nem minősülő jogi forma alkalmazására jogosítja fel az
Országgyűlés elnökét, és egyben szabályozza azt is, hogy mi a rendeltetése az ún. „házszabályi
rendelkezésnek”.  Egyfelől  más  hivatalokhoz  hasonlóan,  az  Országgyűlési  Hivatal  belső
szervezetére és működésére irányadó előírások kaphatnak helyet a házszabályi rendelkezésben,
másfelől  azonban az OGY-törvény módot  ad a  munkaszervezeten kívüli  körben is  általános,
normatív szabályok kimondására. Így az 54.§ (1) bekezdés alapján a sajtótudósítás szabályai is
házelnöki rendelkezésben kerültek rögzítésre.

A javaslat  biztosítja,  hogy ennek  a  jogforrásnak nem minősülő  jogi  formának  a  szerepe  az
Alaptörvénnyel összhangba kerüljön. Ezért a házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata mellett, kizárólag olyan belső ügyviteli-munkaszervezési,
illetve tájékoztatási tárgykör szabályozására irányulhat, amelyek nem igényelnek jogszabályban
történő rendelkezést.

2. § 

Az OGY-törvény 54.§ (1) bekezdése jelenleg az Országházba való belépés engedélyezésére a
házelnököt  jogosítja  fel  azzal,  hogy  „E  hatáskört  a  házelnök  átruházhatja”.  Az  idézett
rendelkezés alapján a jogalkotó a házelnök számára parttalan döntési mozgásteret biztosít arra
vonatkozóan, hogy helyette az Országgyűlés hivatali apparátusának mely tagja döntsön a belépés
engedélyezéséről,  és  ennek  folytán  arról  is,  hogy  kinek  az  engedélyére  legyen  szükség  az
Országházban a sajtótudósítói tevékenyég végzéséhez. Jelenleg pl. a sajtó munkatársai számára a
napi  belépők kiadása a  sajtófőnök vagy a Sajtóiroda kijelölt  munkatársának a  feladatai  közé
tartozik.

A javaslat a jogbiztonságot sértő helyzetet megszüntetve egyértelművé teszi, hogy a belépésről
való döntés – bárki számára megismerhető módon –, az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és
Működési  Szabályzatában  meghatározott  munkakörhöz  kapcsolódik.  Figyelemmel  a
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közigazgatási  perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.törvény (röviden  Közigazgatási  Pp.)  4.§  (3)
bekezdés a) pontjára, az Országházba való belépés, illetve az onnan történő kitiltás tárgyában
hozott  határozat  olyan  „egyedi  döntésnek”,  a  perrendtartás  szóhasználata  szerint  ún.
„közigazgatási  cselekménynek”  számít,  amellyel  szemben  közigazgatási  jogvita
kezdeményezhető. 

Az OGY-törvény hatályos 54.§ (2) bekezdése gyakorlatilag korlátlan szabályozási lehetőséget ad
a házelnöknek, hogy jogszabálynak nem minősülő házelnöki rendelkezésben „meghatározza” az
Országházba „történő belépés és  az ott  tartózkodás rendjét”.  Az 54.§ (3) bekezdése pedig a
„belépés  és  ott  tartózkodás”  feltételévé  teszi,  hogy az  érintettek  elfogadják  „a  házelnök  (2)
bekezdésben  meghatározott  rendelkezéseit”,  melyeket  „kötelesek  tiszteletben  tartani”.  A
sajtótudósítás  végzésének  feltétele  tehát,  hogy  a  sajtó  képviselői  elfogadják  a  házelnöki
rendelkezésekben rögzített magatartási szabályokat, tudomásul vegyék, hogy csak akkor, illetve
addig illeti meg őket az Alaptörvény cikke szerinti sajtó- és véleménynyilvánítás szabadsága,
amíg eleget tesznek a házelnöki elvárásoknak. Az OGY-törvény ezen rendelkezései nem csupán
amiatt  alaptörvény-ellenesek,  mert  alapvető  jog  korlátozására  törvény  helyett  egy  „kvázi-
jogszabályban” kerül sor. Az sem egyeztethető össze az Alaptörvénnyel, hogy az OGY-törvény
tartalmi támpontként mindössze azt az „iránymutatást” adja, hogy „A házelnök nem állapíthat
meg  olyan  rendelkezést,  amely  az  Országgyűlés  ülésének  nyilvánosságát,  a  demokratikus
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit kizárja”. Ez az általános-
elvi elvárás azonban a házelnök szabályozói mozgásterét már csak amiatt sem befolyásolhatja,
mivel az engedély kiadásának megtagadása vagy az engedély visszavonása esetén nincs mód
független és pártatlan bírói jogorvoslatra.

3. § 

A javaslat az OGY-törvénynek az Alaptörvénnyel összeegyeztethetetlen rendelkezéseit elhagyva,
nem  bízná  házelnöki  rendelkezésre  az  engedélyezés  feltételeinek,  illetve  kizáró  okainak  a
meghatározását, hanem azt maga az OGY-törvény rögzítené, mégpedig taxatív módon. Eszerint
a javaslat alapján az Országházba való belépés iránti engedély főszabályként akkor tagadható
meg,  ha  bizonyítható,  hogy  az  illető  belépése  az  Országháza  védelmét,  létesítményeinek
biztonságát veszélyeztetné. Ha a belépési engedélyt kérő nem bocsátja rendelkezésre a kérelme
elbírálásához szükséges adatokat, illetve nem járul hozzá személyes adatainak célhoz kötött, öt
évig tartó kezeléséhez, úgy – mivel az engedélykérelem elbírálásának feltételei hiányoznak –, a
kérelem ugyancsak megtagadásra kerül. 

Ezt meghaladóan azonban – az alább említésre kerülő kivételtől eltekintve – az Országgyűlés
nyilvános munkájának nyomon követését  nem lehet  kizárni,  a  közvélemény tájékoztatásának
Alaptörvényben rögzített jogától nem fosztható meg senki, nem utolsósorban az Országházában
munkáját végző újságíró. Az Alaptörvény IX. cikkében biztosított véleménynyilvánítás és sajtó
szabadsága  még  törvényben  is  csak  kivételesen,  a  szükségesség  és  arányosság  „tesztjének”
figyelembe  vétele  mellett  korlátozható,  a  házelnök  rendészeti  jogköre  nem  válhat  alapvető
szabadságjogok önkényes korlátozásának eszközévé.
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Ismert,  hogy a  9/2013.  számú házelnöki  rendelkezés  8.§-a aránytalan  korlátozó előírásokkal
határozza meg az Országházban a sajtótudósítás végzésére jogosító helyeket (területeket), és az
így  fölállított  tilalmak  figyelmen  kívül  hagyását  a  belépési  engedély  megvonásával,  az
újságírónak az Országházból való kitiltásával szankcionálja. Arra is volt példa, hogy úgymond
múltbeli „szabályszegések” szolgáltak alapul (indokul) a belépési engedély kiadásának – későbbi
parlamenti ülés tekintetében történő – megtagadásához. Fontos eltérés a hatályos szabályozástól,
hogy a javaslat nem adna lehetőséget arra, hogy a házelnök mintegy „prevenciós jelleggel”, a
belépési  engedélyt  kérő  személytől  –  így  az  Országgyűlés  munkájáról  tudósítani  kívánó
újságírótól – jövőbeli, úgymond „föltételezett” jogsértésére tekintettel tagadhassa meg a belépés
lehetőségét.  Csak  a  kiadott  engedély  visszavonására  kerülhet  sor  abban  az  esetben,  ha  az
engedéllyel  rendelkező  személy  „az  Országgyűlés  munkáját  vagy működését  magatartásával
közvetlenül és súlyosan megzavarja”. A törvényi szintű szabályozás kizárja, hogy a házelnök
saját  jogi  fölfogásának  megfelelően  határozza  meg  az  Alaptörvény védelmét  élvező  alapjog
korlátozását.

A parlamenti munka, illetve működés „közvetlen és súlyos” megzavarása nyilvánvalóan nem
azonosítható a véleménynyilvánítás alapjogának gyakorlásával, azzal, ha a sajtó munkatársai a
politikusokhoz  –  a  házelnök  véleménye  szerint  arra  alkalmatlan  helyen,  ám  munkájukkal
összefüggésben  –  kérdéseket  intéznek.  A belépési  engedély  visszavonására  kizárólag  olyan
rendzavarás  esetén  kerülhet  sor,  amely  az  Országgyűlésben  a  képviselők  alkotmányos
tevékenységének  tényleges  (bizonyítható),  közvetlen  (nem  hipotetikus)  és  súlyos  (érdemi)
akadályát jelentik. Ebben az esetben a házelnöki a valóban rendészeti természetű problémára
adekvát módon reagál majd rendészeti jellegű szankció alkalmazásával.

Az OGY-törvény 54.§-a miközben „fölhatalmazza” a házelnököt a sajtótudósítás szabályainak
rögzítésére, és a szabályok megsértőivel szemben szankció alkalmazására, elmulaszt rendelkezni
az  engedély  kiadását  megtagadó,  illetve  a  kitiltó  döntés  elleni  jogorvoslatról.  A házelnök
„büntetésének” megalapozottságát független és pártatlan bírói fórum nem vizsgálhatja felül. Az
Alaptörvény  XXVIII.  cikkének  (7)  bekezdésével,  valamint  az  Emberi  Jogok  Európai
Egyezményének 13. cikkével ellentétes helyzetet eredményezett, hogy hiányzik „a jogsérelem
hatékony orvoslása”. A TASZ az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt indított – már hivatkozott
– eljárásban előterjesztett beadványban leírja, hogy az Országházból kitiltott újságírók „(…) úgy
szereztek tudomást arról,  hogy a jövőben nem kapnak majd sajtóbelépőt az Országgyűlésbe,
hogy erről a főszerkesztőiket levélben tájékoztatta az Országgyűlés sajtófőnöke. A levél szerint a
házelnöki  rendelkezés  sajtótudósításra  vonatkozó  szabályainak  megszegése  miatt  a  házelnök
2016. április 26-tól határozatlan ideig felfüggesztette a panaszos újságírók belépési lehetőségét
az  Országgyűlés  Hivatalának  helységeibe”.  A TASZ  okkal  rótta  fel  a  mai  napig  irányadó
hatályos szabályozáson alapuló gyakorlatnak, hogy noha a perben elégtételt  kereső újságírók
kitiltásról szóló „(…) döntést az Országgyűlés elnöke hozta meg, de hogy ez a döntés milyen
formában született meg, az nem volt megismerhető a panaszosok számára”.

A javaslat  mindezeket  a  súlyos  alkotmányos  mulasztásokat  akként  orvosolja,  hogy törvényi
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szinten meghatározza a házelnök rendészeti joggyakorlásával összefüggésben hozott határozattal
szembeni  elvárásokat  –  legyen  szó  engedélyező,  vagy  az  engedélyt  megtagadó  (kitiltó)
határozatról –, így teremtve meg a bírói felülvizsgálathoz való jog érvényesítésének előfeltételét.
A jogorvoslati  jog  gyakorlásához  ugyanis  egyebek  között  ismerni  kell  a  határozatba  foglalt
rendelkezést, annak indokait, az azt alátámasztó bizonyítékokat, releváns körülményeket. (Lásd
a javaslatnak az OGY-törvény 54.§-át kiegészítő új 54/A.§-t.)

A javaslat  a Közigazgatási  Pp.  7.§ (1) bekezdés b) pontjában biztosított  lehetőséggel élve,  a
Kúriát  jogosítja fel  a megtagadott (visszavont) engedéllyel összefüggő közigazgatási jogviták
elbírálására.  Megjegyzendő,  hogy a  Kúria  szerepét  a  javaslatban  szabályozott  esetben 2020.
január 1. napját követően a Közigazgatási Felsőbíróság venné át. (Ez azonban utóbb az OGY-
törvény további módosítását nem igényelné, mivel a Közigazgatási Felsőbíróság felállításával
összefüggő átmeneti szabályok ezt a kérdést rendezik.)

A sajtószabadság  érvényesülését  sértő  döntés  elfogulatlan  bírói  felülvizsgálatának  a  lehető
legrövidebb időn belül meg kell történnie. Ellenkező esetben, a bíróság csupán megállapíthatja
az esetleges  törvénysértést,  de annak hatékony orvoslására már nem képes.  A javaslat  a  per
elhúzódását  megakadályozandó,  előírja  ezért,  hogy  a  jogvita  elbírálására  hatáskörrel  és
kizárólagos illetékességgel rendelkező Kúria soron kívül jár el, és bizonyítás felvételének csak
olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson rendelkezésre állnak.

A  javaslat  az  OGY-törvény  54.§-át  új  54/B.§-sal  egészíti  ki  annak  érdekében,  hogy
maradéktalanul biztosítható legyen az Országházba való belépés engedélyezésével összefüggő
valamennyi dokumentum, illetve tájékoztató megismerése.

4. § 

A javaslat  –  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  2.§  (3)  bekezdésében  foglalt
elvárásnak eleget  téve – biztosítja,  hogy az Országgyűlés Hivatalának elegendő ideje legyen
arra,  hogy  fölkészüljön  az  immár  az  Alaptörvénnyel  összhangban  álló  új  szabályok
alkalmazására. A felkészülési idő lehetővé teszi azt is, hogy sor kerüljön a házelnök korábban
kiadott rendelkezéseinek felülvizsgálatára, szükség esetén, megváltoztatására.
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