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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról szóló H/8042. számú határozati javaslathoz az
alábbi részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot terjeszti elő.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 13. § (3) bekezdés - HHSZ 25. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

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

„(5) Az ülést vezető elnök a kihirdetett szavazási eredményt az annak helyesbítésére irányuló, a
szavazást  követően  azonnal  előterjesztett  indítványra  felülvizsgálhatja.  Szavazási  eredmény
helyesbítésére  irányuló  indítványt  a  képviselőcsoport  vezetője,  valamint  az  elsőként  szólásra
jelentkező  független  képviselő  terjeszthet  elő  [egy  perces  ]egyperces  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.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 21. § - HHSZ 39. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás



21. §

A HHSZ 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az Országgyűlés a vitát lezárta,
d) a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirendi pont esetében az elsőként szólásra jelentkező
szószóló

legfeljebb öt-ötperces időtartamban még felszólalhat.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 74. §
Módosítás jellege: módosítás

74. §

A HHSZ 158. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A határozati házszabályi rendelkezések alkalmazásában:)

[„20) Nemzetiségi képviselő: az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény alapján nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselő, akire – a nemzetiségek
érdekeit, jogait érintő napirendi pont tárgyalásán kívül – a független képviselőre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.”]
„20. Nemzetiségi képviselő: az országgyűlési  képviselők választásáról  szóló 2011.  évi  CCIII.
törvény  alapján  nemzetiségi  listán  mandátumot  szerzett  képviselő,  akire  –  a  nemzetiségek
érdekeit,  jogait  érintő  napirendi  pont  tárgyalásán  kívül  –  a  független  képviselőre  vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 77. § új m) pont
Módosítás jellege: kiegészítés

77. §

Hatályát veszti a HHSZ
m) 140. § (10) bekezdésében az „– az Európai Tanács üléséről történő tájékoztatás esetét kivéve –
„ szövegrész,

II. Rész

2



Módosítópont sorszáma: 5.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1. 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrész … 10/2014. (II…

2. 37. § - HHSZ 72. § (3) bekezdés …a [jelenlévő ]jelen lévő képviselők …

3. 63. § - HHSZ 129/B. § (1) bekezdés …kezdeményezést [ennek]annak a…

4. 63. § - HHSZ 129/B. § (9) bekezdés
…tisztségviselő [öt-öt perces ]öt-ötperces 
időtartamban …

5. 67. § - HHSZ 142. § (1) bekezdés
…továbbiakban: [EUSZ)]EUSz),… 
…továbbiakban: [EUMSZ)]EUMSz) és…

6. 68. § - HHSZ 144. § (1) bekezdés
…az [EUSZ]EUSz 48… 
…az [EUMSZ]EUMSz 81…

7. 68. § - HHSZ 144. § (2) bekezdés
…az [EUSZ]EUSz 48… 
…az [EUMSZ]EUMSz 81…

8. 68. § - HHSZ 144. § (3) bekezdés
…az [EUSZ-ben]EUSz-ben,… 
…az [EUMSZ-ben]EUMSz-ben 
meghatározott…

9.
72. § (1) bekezdés - HHSZ 157. § (1) 
bekezdés

…Országgyűlés 
[magalakulását]megalakulását követően… 
…foglalt [kivételekkel]kivétellel –…

10. 1. melléklet 1. pont …a [névjegyzéken]névjegyzékben rögzítik…

11. 3. melléklet 102. pont …kérelemről [/ 58]/58.…

12. 4. melléklet 4. pont …házelnök [az]a 4…

Indokolás

1. A módosítási javaslat a HHSZ fogalmi egységesítésére irányul, mivel a HHSZ egyéb helyeken az
"elsőként szólásra jelentkező független képviselő" kifejezést alkalmazza. 
2. A módosítási javaslat a HHSZ által használt terminológia nyelvhelyességi pontosítást tartalmaz. 
3. A módosítási javaslat a HHSZ 158. 20. pontja megjelölésének pontosítására irányul. 
4. A HHSZ 140. § (10) bekezdése alapvetően az Ogytv. 67. §-a szerinti eljáráshoz kapcsolódik,
ugyanakkor  a  hatályos  69.  §  (1)  bekezdése  úgy  módosul,  hogy  a  Kormánynak  –  a  jelenlegi
gyakorlatnak  megfelelően  –  az  európai  uniós  ügyekkel  foglalkozó  állandó  bizottságot  kell
rendszeresen tájékoztatnia, ezért nem indokolt a kivételként történő nevesítés. A módosítás a HHSZ
44. § (1) bekezdése alapján a jogrendszer egységét szolgálja. 
5. Nyelvhelyességi és szerkesztési módosítások. 
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