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[13. §

(1) A HHSZ 25. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyílt szavazás történhet)

„c) a (2a) bekezdésben meghatározott esetben szóban, név szerint.”

(2) A HHSZ 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Nyílt  szavazás  esetén  az  ülést  vezető  elnök  dönthet  úgy,  hogy  a  kitiltott  képviselő
szavazati jogának gyakorlásával megbízott képviselő a kitiltott képviselő szavazatát szóban
adja le. A megbízott által leadott szavazatot az ülést vezető elnök a szavazás eredményének
kihirdetése során figyelembe veszi.”

(3) A HHSZ 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ülést vezető elnök a kihirdetett szavazási eredményt az annak helyesbítésére irányuló,

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



a szavazást követően azonnal előterjesztett indítványra felülvizsgálhatja. Szavazási eredmény
helyesbítésére irányuló indítványt a képviselőcsoport vezetője, valamint az elsőként jelentkező
független képviselő terjeszthet elő egy perces időtartamban. A tévesen kihirdetett eredményt a
felülvizsgálat eredményére tekintettel az ülést vezető elnök helyesbíti. A kihirdetett eredmény
helyesbítésének a vitatott szavazást követő napirendi pontra történő áttérésig van helye.”

14. §

A HHSZ 16. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. §

(1) A kitiltott  képviselő szavazati  jogának az Országgyűlés  ülésén megbízott  útján történő
gyakorlása érdekében az 1/A. melléklet szerint adhat képviseleti megbízást.

(2) A képviseleti  megbízás  egy  eredeti  példányát  a  megbízást  ellátó  képviselő  adja  át  a
jegyzőnek. Ezt követően a képviseleti megbízás tényét – a megbízást adó és a megbízást ellátó
képviselő megnevezésével – az ülést vezető elnök haladéktalanul bejelenti az Országgyűlésnek.
A megbízást  ellátó  képviselő  a  kitiltott  képviselő  nevében  a  szavazati  jogot  e  bejelentést
követően gyakorolhatja.”]

Indokolás 

Nem értünk egyet a képviselők kitiltásának lehetőségével, hiszen az Országgyűlés a képviselő
munkahelye  és  munkája  a  képviseleti  demokrácia  elveiből  következően  az,  hogy  az  őt
megválasztó polgárokat képviselje az Országgyűlésben.

A szavazati jog "átadása" számos problémát keletkeztet, mivel szavazási megbízás nem adható
maradéktalanul a képviselő szándéka szerint minden olyan javaslatra, amelynek a szavazása az
adott  napon, akár  előre nem láthatóan felmerülhet.  További  probléma,  ha egy frakción belül
nincs már olyan ki nem tiltott tag, aki szavazati jogot átvehet, tekintve, hogy egy képviselő egy
képviselő helyett szavazhat csak.

Éppen  ezért  a  helyettes  szavazási  szabályt  a  számos  felmerülő  problémára  tekintettel  nem
javasoljuk bevezetni.
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