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A Házbizottság javaslata

a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre

A Házbizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 65. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján az
alábbiakat javasolja az Országgyűlésnek:

Az Országgyűlés ,,a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról" szóló
T/6597. számú törvényjavaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a
határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy

- a HHSZ 16. § (1) és (3) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
- a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
- képviselő módosító javaslatot 2019. június 24-én (hétfőn) a határozati házszabályi

rendelkezésektől való eltérésre vonatkozó javaslat elfogadását követő két órán
belül nyújthasson be;

- a törvényjavaslat részletes vitáját a Törvényalkotási bizottság folytassa le a HHSZ
44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy

- a HHSZ 45. § (3) bekezdés szerinti módosításokat az összegző módosító
javaslatba foglalva nyújtja be;

- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására irányuló szándékot is
megfogalmaz, illetve ilyen módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az összegző módosító javaslattól elkülönítve, azzal azonos időpontban
nyújtja be,

- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ 44. § (1) és (3) bekezdése
szerinti megállapításairól összegző jelentésben ad tájékoztatást;

- az előterjesztő a Törvényalkotási bizottság ülésén adjon tájékoztatást arról, hogy a
képviselői módosító javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;

- a HHSZ 46. § (1) és (10)-(12) bekezdésében foglalt rendelkezéseket ne kelljen
alkalmazni;

- a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésre ne kerülhessen sor;
- az általános vitára, valamint az összegző jelentés és az összegző módosító javaslat

vitájára együttesen, összevont vitában 2019. június za-én (hétfőn) - utolsó
napirendi pontként - kerüljön sor azzal, hogy



- a vita során
• a nyitóbeszéd és a zárszó elhangzására összesen 15 perc áll

rendelkezésre,
• a nyitóbeszédet követően a Törvényalkotási bizottság által kijelölt

előadó, majd - ha a Törvényalkotási bizottságban van kisebbségi
vélemény - a kisebbségi vélemény előadója szólal fel; e felszólalásokra
összesen 6 perc áll rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van
kisebbségi vélemény, 3 percet annak kifejtésére kell biztosítani;

• ezt követően a képviselőcsoportok álláspontjukat 10-10 percben
fejthetik ki;

• majd a független képviselők összesen 3 percben szólalhatnak fel;
• vita közben a kétperces hozzászólásokat bele kell számítani az

időtartamba;
ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatot is
benyújtott, a vita arra is terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat
valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése
miatt vagy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e;

- az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a törvényjavaslatnak az
összegző módosító javaslattal módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2019.
június 25-én (kedden) kerüljön sor;

- ha a Törvényalkotási bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott, az
Országgyűlés az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalt követően
döntsön a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről és elfogadásáról,
elfogadása esetén a zárószavazást a törvényjavaslatnak a szabályszerű
túlterjeszkedő módosító javaslattal és - annak elfogadása esetén - az összegző
módosító javaslattal módosított szövegéről kelljen megtartani;

- a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási bizottság ülésére ne kelljen
alkalmazni.
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