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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló határozati javaslat

(H/8042. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a határozati javaslat részletes vitáját.

A bizottság a határozati javaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a határozati javaslat részletes vitáját 2019. november 26. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/5/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

A HHSZ 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A  független  és  a  függetlenné  vált  képviselő  megbízatása  alatt  képviselőcsoport
megalakításában nem vehet részt és képviselőcsoporthoz nem csatlakozhat.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: H/8042/4/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 2. § - HHSZ 2. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

2. §

A HHSZ 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A  független  és  a  függetlenné  vált  képviselő  [megbízatása  alatt  képviselőcsoport
megalakításában nem vehet részt és]a képviselőcsoport-tagsága megszűnését követő hat hónap
elteltével bármely képviselőcsoporthoz [nem ]csatlakozhat.”

H/8042/4/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/6/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 6. §
Módosítás jellege: elhagyás

[6. §

(1) A HHSZ 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Ha  az  Országgyűlés  a  napirendben  a  15.  §  (3)  bekezdése  szerint  feltüntetett
határozathozatali  időszak  során  nem  határozatképes,  az  ülést  vezető  elnök  megkísérli  a
határozatképesség  helyreállítását.  Amennyiben  ez  nem  lehetséges,  az  ülést  vezető  elnök
megállapítja  a  távol  maradó  képviselők  névsorát  és  a  napirendi  pont  tárgyában  a
határozathozatalt  a  következő  ülésre  elhalasztja.  Az  ülést  a  következő  napirendi  pont
tárgyalásával  kell  folytatni.  Ha az ülést  vezető elnök az Országgyűlés  határozatképességét
utóbb megállapítja, döntése alapján a határozathozatalra ugyanazon az ülésen vissza lehet
térni.

(3) A  képviselőcsoporthoz  tartozó  képviselő  a  képviselőcsoport  vezetőjét  előzetesen
tájékoztatja  a  plenáris  ülésről  való  távolmaradásáról.  A  képviselőcsoport  vezetője  és  a
független képviselő a távolmaradásról szóló bejelentést legkésőbb az ülésnap megnyitása előtt
egy órával juttatja el a házelnöknek.”

(2) A HHSZ 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A plenáris  ülésről  való  távolmaradás  bejelentésére,  valamint  a  képviselői  tiszteletdíj
csökkentésének  ezzel  összefüggő  eseteire  vonatkozó  részletes  szabályokat  az  5.  melléklet
tartalmazza.”]

H/8042/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 7., 9., 10., 12. 

3



A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/7/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés - HHSZ 15. § (4a) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) A HHSZ 15. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:

„(4a)  A  házelnök  visszautasítja  azt  a  (4)  bekezdés  szerinti  javaslatot, amelyet  nem  a  (4)
bekezdésnek megfelelően nyújtottak be,

[a) amelyet nem a (4) bekezdésnek megfelelően nyújtottak be,
b) amely  az  adott  ülésen  tárgyalandó  önálló  indítványok  körének,  tárgyalási  és
döntéshozatali szakaszának, tárgyalási sorrendjének vagy időrendjének megállapítására –
összességében vagy egyes elemeiben – nem alkalmas,
c) amely a napirendi javaslat  egészének elhagyására irányul vagy annak olyan mértékű
módosítására tesz javaslatot, amely az Országgyűlés átlátható működését veszélyezteti, vagy
d) amely az Országgyűlés tekintélyét sérti.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/8/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 13. § és 14. §
Módosítás jellege: elhagyás

[13. §

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

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/9/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 30. §
Módosítás jellege: elhagyás
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[30. §

A HHSZ 58. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Ha  a  képviselő  által  benyújtott  és  a  tárgysorozatba  vételre  kijelölt  bizottság  által
elutasított törvényjavaslat tárgysorozatba vételét – a tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság
elutasító döntésétől  számított nyolc napon belül  – annak a képviselőcsoportnak a vezetője
kéri,  amely  képviselőcsoporthoz  a  törvényjavaslatot  benyújtó  képviselő  tartozik,  a
tárgysorozatba vételről a törvényalkotási bizottság határoz.

(6) A törvényalkotási bizottság a tárgysorozatba vétel iránti kérelemről annak benyújtását
követő  harminc  napon  belül  határoz.  A  harmincnapos  határidő  számításánál  a  rendes
ülésszakok  közötti  időtartamot  figyelmen kívül  kell  hagyni.  A törvényalkotási  bizottság  a
tárgysorozatba-vételi  kérelemre  vonatkozó  döntéséről  írásban  értesíti  a  házelnököt.  A
törvényjavaslat  tárgysorozatba  vétele  esetén  kijelölt  bizottságnak  a  (4)  bekezdés  szerinti
bizottság minősül.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/6/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 53. §
Módosítás jellege: elhagyás

[53. §

A HHSZ a következő 72/A. alcímmel egészül ki:

„72/A. A bizottság határozatképességének megállapítása

113/A. §

(1) Az  ülést  vezető  elnök  a  határozathozatalok  során  figyelemmel  kíséri  a  bizottság
határozatképességének fennállását.

(2) Ha a bizottság ülése megnyitásakor nem határozatképes, az ülést vezető elnök megkísérli a
határozatképesség  biztosítását.  Amennyiben  ez  nem  lehetséges,  az  ülést  vezető  elnök
megállapítja a távol maradó tagok névsorát.

(3) A bizottság tagja az ülésről való távolmaradásáról az ülés kezdetéig előzetesen tájékoztatja

6



a bizottság elnökét. A bejelentést a bizottság tagjának megbízásából a bizottság másik tagja,
illetve  –  képviselőcsoporthoz  tartozó  képviselő  esetén  –  a  képviselőcsoport  vezetője  is
megteheti.

(4) A bizottsági  ülésről  való  távolmaradás  bejelentésére,  valamint  a  képviselői  tiszteletdíj
csökkentésének  ezzel  összefüggő  eseteire  vonatkozó  részletes  szabályokat  az  5.  melléklet
tartalmazza.”]

H/8042/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 7., 9., 10., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/10/1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 54. §
Módosítás jellege: elhagyás

[54. §

A HHSZ 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a bizottsági tagok legalább egyötöde írásban bizottsági meghallgatást kezdeményez, a
bizottság  a  meghallgatás  megtartásáról  és  annak  tervezett  időpontjáról  a  kezdeményezést
követő  harminc  napon  belül  előzetesen  állást  foglal.  A  határidő  számításánál  a  rendes
ülésszakok közötti időtartamot figyelmen kívül kell hagyni.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/6/3.
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Határozati javaslat érintett rendelkezése: 71. §
Módosítás jellege: elhagyás

[71. §

A HHSZ KILENCEDIK RÉSZE a következő 97/A. alcímmel egészül ki:

„97/A. Az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok üléseiről való távolmaradás
igazolásával kapcsolatos eljárás

155/A. §

(1) Ha  a  képviselőcsoporthoz  tartozó  képviselő  az  Országgyűlés  adott  hónapban  tartott
ülésének  vagy  –  több  ülés  esetén  –  üléseinek  napirendi  javaslatban  feltüntetett,
szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedén nem
vett  részt,  a  képviselőcsoport  vezetője  dönt  a  távolmaradás  igazolásáról,  és  döntéséről
tájékoztatja a házelnököt.

(2) A független képviselő – ha a szavazásokon az (1) bekezdésben meghatározott mértékben
nem vett részt – távolmaradása igazolása érdekében közvetlenül a házelnököt tájékoztatja a
távolmaradás okáról.

(3) Igazolatlannak minősül az a távolmaradás,
a) amelyet – képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetője nem
igazolt, vagy amelynek az igazolását a házelnök nem fogadta el;
b) amelynek  független  képviselő  által  igazolás  alapjául  megadott  okát  a  házelnök  nem
fogadta el;
c) amely igazolására vonatkozó döntését a képviselőcsoport vezetője nem, vagy nem az 5.
mellékletben meghatározott határidőben terjesztette elő;
d) amelynek  okáról  szóló  tájékoztatást  a  független  képviselő  nem,  vagy  nem  az  5.
mellékletben meghatározott határidőben terjesztette elő.

(4) A (3)  bekezdés  c)  vagy  d)  pontja  alapján  igazolatlannak  minősülő  távolmaradást  a
házelnök különös méltánylást érdemlő ok fennállása esetén igazoltnak fogadhatja el.

(5) Ha  az  igazolatlan  távolmaradások  száma  az  igazolási  eljárás  befejezésekor  az
Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi
javaslatában  feltüntetett,  szavazatszámláló  gép  alkalmazásával  megtartott  szavazásai
számának egynegyedét meghaladja, az adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíjnak
az  Országgyűlésről  szóló  törvény  104.  §  (1)  bekezdése  szerint  meghatározott  összege  az
igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat – figyelemmel az Országgyűlésről szóló törvény 107. §
(7) bekezdésére – a házelnök, valamint az Országgyűlés alelnökei és jegyzői tekintetében nem
kell alkalmazni.
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155/B. §

(1) Ha a képviselőcsoporthoz tartozó képviselő  az  országgyűlési  bizottság rendes  ülésszak
során tartott – legalább 24 órával korábban összehívott és határozatképes – üléseinek több
mint  felén,  de  legalább  három  ülésen  nem  vett  részt,  a  képviselőcsoport  vezetője  dönt  a
távolmaradás igazolásáról, és döntéséről tájékoztatja a házelnököt.

(2) A független  képviselő  –  ha  a  bizottsági  üléseken  az  (1)  bekezdésben  meghatározott
mértékben  nem vett  részt  –  távolmaradása  igazolása  érdekében  közvetlenül  a  házelnököt
tájékoztatja a távolmaradás okáról.

(3) A bizottsági  ülésről  való  távolmaradás  esetében  a  155/A.  §  (3)  és  (4)  bekezdését  is
alkalmazni kell.

(4) Ha az igazolási eljárás befejezésekor az igazolatlan távolmaradások száma legalább három
és a számítás alapjául szolgáló bizottsági ülések számának felét is meghaladja, a képviselőt
adott rendes ülésszak utolsó hónapjában megillető – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíj az
Országgyűlésről szóló törvényben meghatározott összeggel csökken.

(5) A bizottsági  ülésről  való  távolmaradás  tekintetében a  független  képviselőre  vonatkozó
rendelkezéseket a szószólóra is alkalmazni kell.

155/C. §

Az  Országgyűlés  és  az  országgyűlési  bizottság  üléséről  való  távolmaradás  igazolásának
rendjére vonatkozó részletes szabályokat az 5. melléklet tartalmazza.”]

H/8042/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 7., 9., 10., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/6/4.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 75. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
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[(4) A HHSZ a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.]

H/8042/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 7., 9., 10., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: H/8042/4/2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 77. § a) pont
Módosítás jellege: elhagyás

77. §

Hatályát veszti a HHSZ
[a) 2.  §  (5)  bekezdésében  az  „A függetlenné  vált  képviselő  a  képviselőcsoport-tagsága
megszűnését  követő  hat  hónap  elteltével  bármely  képviselőcsoporthoz  csatlakozhat.”
szövegrész,]

H/8042/4/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 11. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), Dr.
Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László 
Lóránt (LMP), Szilágyi György (Jobbik)
Módosítópont: H/8042/6/5.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 4. melléklet
Módosítás jellege: elhagyás

[4. melléklet a ...../2019. (.....) OGY határozathoz
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5. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEIRŐL VALÓ
TÁVOLMARADÁS BEJELENTÉSÉNEK, IGAZOLÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

1. Az Országgyűlés üléséről, valamint az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás
előzetes bejelentésének rendje
1.1. A plenáris ülésről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban – papíralapon vagy
elektronikus levélben – a házelnöknek címezve, az Országgyűlés Hivatalának főigazgató által
kijelölt szervezeti egységéhez kell eljuttatni.
1.2. Az országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradásra vonatkozó bejelentést írásban –
papíralapon vagy elektronikus levélben – a bizottság elnökének címezve, a bizottság mellett
működő titkársághoz kell eljuttatni.

2. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (1) bekezdésének végrehajtási szabályai
2.1.  A főigazgató  a  14.  §  (2)  bekezdése  szerint  megállapított  névsor alapján  összeállítja  a
határozatképtelen  ülésről  előzetes  bejelentés  nélkül  távol  maradó  képviselők  névsorát,  és
haladéktalanul megküldi a házelnöknek.
2.2. A házelnök az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselők névsorát haladéktalanul
a Házbizottság elé terjeszti, amely a soron következő ülésén – az indokok megjelölésével – a
bejelentés nélkül távol maradó képviselő tiszteletdíját csökkentheti.
2.3.  A  házelnök  a  Házbizottság  döntéséről  haladéktalanul  tájékoztatja  a  képviselőt,
képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén a képviselőcsoport vezetőjét és a főigazgatót.
2.4.  Az  eljárás  vagy  –  jogorvoslati  kérelem  előterjesztése  esetén  –  a  jogorvoslati  eljárás
befejezését  követően  a  tiszteletdíj  csökkentéséről  –  a  képviselő  egyidejű  értesítésével  –  a
főigazgató gondoskodik.

3. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (2) bekezdésének végrehajtási szabályai
3.1. A főigazgató minden hónap ötödik napjáig távolléti listát készít, amely tartalmazza, hogy
mely  képviselő  maradt  távol  az  Országgyűlés  előző  hónapban  (a  továbbiakban:  tárgyhó)
tartott  ülésének  vagy  –  több  ülés  esetén  –  üléseinek  napirendi  javaslatában  feltüntetett,
szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedéről.
3.2.  A  főigazgató  haladéktalanul  megküldi  a  teljes  távolléti  listát  a  házelnöknek,  a
képviselőcsoporthoz  tartozó  képviselők  távolmaradására  vonatkozó  adatokat  a
képviselőcsoport  vezetőjének,  valamint a képviselő távolmaradására vonatkozó adatokat a
képviselőnek.
3.3. A képviselőcsoport vezetője az igazolásra vonatkozó döntését a tárgyhót követő hónap
tizenötödik napjáig a házelnöknek címezve a főigazgatóhoz küldi meg.
3.4.  A független  képviselő  a  tájékoztatást  a  tárgyhót  követő  hónap  tizenötödik  napjáig  a
házelnöknek címezve a főigazgatóhoz küldi meg.
3.5.  A házelnök  –  az  igazolások  elfogadásáról  történő  döntését  követően  –  a  tiszteletdíj-
csökkentés  elrendeléséről  a  tárgyhót  követő  hónap  huszadik  napjáig  dönt,  amelyről
tájékoztatja a képviselőt, – képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport
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vezetőjét, valamint a főigazgatót.
3.6. A 3.5. pont szerinti  tájékoztatás keretében a házelnök értesíti  a képviselőt, valamint –
képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén – a képviselőcsoport vezetőjét arról is, hogy az
adott  távolmaradások  a  155/A.  §  (3)  bekezdésének  mely  pontja  alapján  minősültek
igazolatlannak.
3.7.  Az  eljárás  befejezését  követően  a  tiszteletdíj  csökkentéséről  –  a  képviselő  egyidejű
értesítésével – a főigazgató gondoskodik.

4. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (3) bekezdésének végrehajtási szabályai
4.1.  A  bizottság  elnöke  a  határozatképtelenség  tényéről  és  a  bizottsági  ülésről  való
távolmaradását  előzetesen  be  nem  jelentő  képviselő  személyéről  –  az  ülést  követően
haladéktalanul  –  írásban  tájékoztatja  a  házelnököt,  valamint  az  érintett  képviselőcsoport
vezetőjét, és erről értesíti a távolmaradását előzetesen be nem jelentő képviselőt is.
4.2. A házelnök az 4.1. pont szerinti tájékoztatást haladéktalanul a Házbizottság elé terjeszti,
amely  a  soron  következő  ülésén  –  az  indokok  megjelölésével  –  a  bejelentés  nélkül  távol
maradó képviselő tiszteletdíját csökkentheti.
4.3.  A  házelnök  a  Házbizottság  döntéséről  haladéktalanul  tájékoztatja  a  képviselőt,  –
képviselőcsoporthoz  tartozó  képviselő  esetén  –  a  képviselőcsoport  vezetőjét,  valamint  a
főigazgatót.
4.4.  Az  eljárás  vagy  –  jogorvoslati  kérelem  előterjesztése  esetén  –  a  jogorvoslati  eljárás
befejezését  követően  a  tiszteletdíj  csökkentéséről  –  a  képviselő  egyidejű  értesítésével  –  a
főigazgató gondoskodik.
4.5. E pont rendelkezéseit a szószólóra is megfelelően alkalmazni kell.

5. Az Országgyűlésről szóló törvény 107. § (4) bekezdésének végrehajtási szabályai
5.1. A főigazgató a rendes ülésszakot követő hónap ötödik napjáig bizottsági távolléti listát
készít,  amely  bizottságonként  tartalmazza,  hogy  mely  bizottsági  tagok  nem  vettek  részt
személyesen  adott  bizottság  rendes  ülésszak  során  tartott  –  legalább  24  órával  korábban
összehívott és határozatképes – üléseinek több mint felén, de legalább három ülésen.
5.2. A bizottsági ülésről való távolmaradás igazolására a 3.2-3.7. pontot kell alkalmazni azzal,
hogy tárgyhó alatt a rendes ülésszak utolsó hónapját kell érteni.]

H/8042/6/1-5. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
3., 7., 9., 10., 12. 

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem volt jelen
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