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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY  határozat  46.  §  (5)  bekezdése  alapján  –  az  egyes  házszabályi
rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  módosításáról szóló  H/8042.  számú
határozati javaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat elfogadásához az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján a jelen 
lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.

I. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 11. § (4) és (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4)  A HHSZ  18.  §  (5)  és  (6)  bekezdése  helyébe  a  következő  rendelkezések  [lépnek:]lépnek,
valamint a HHSZ 18. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Rendkívüli ügyben az ülés
a) első hetének első – többnapos ülés esetén annak első két – ülésnapján, valamint
b) második és minden további hetének a napirendben megállapított ülésnapján

az ülésnap kezdetekor a felszólalás tárgyát és okát megjelölve a képviselőcsoport nevében annak
vezetője vagy a képviselőcsoport általa felkért tagja legfeljebb ötperces időtartamban felszólalásra
jogosult. Elsőként az ellenzéki képviselőcsoportok a létszámuk növekvő sorrendjében szólalnak fel,
azt követően a kormánypárti képviselőcsoportok ugyanilyen sorrendben.



(6) A felszólalási szándékot a képviselőcsoport vezetőjének az ülés
a) első hetében legkésőbb az ülés,
b) második és minden további hetében legkésőbb a napirendben megállapított ülésnap

megnyitása előtt  egy órával  írásban be kell  jelentenie a  házelnöknek.  A házelnök a felszólalási
szándékról  –  a  felszólalni  kívánó által  megjelölt  tárgy és  ok közlésével  együtt  –  tájékoztatja  a
Kormányt.  A napirend  előtti  felszólalás  tárgyát  annak  előterjesztője  a  benyújtásra  nyitva  álló
határidőig módosíthatja.

(6a) A nemzetiségi képviselő és a szószóló a házelnök engedélyével az (5) bekezdés szerint – az ott
meghatározott felszólalásokat követően – felszólalhat. A nemzetiségi képviselőnek, szószólónak a
felszólalási  szándékot  legkésőbb  azon  ülés  megnyitását  megelőző  második  munkanapon  kell
írásban  bejelentenie  a  házelnöknek,  amely  ülésen  fel  kíván  szólalni.  A házelnök  a  felszólalás
engedélyezéséről  tájékoztatja  a  felszólalni  kívánó  nemzetiségi  képviselőt  vagy  szószólót,  a
Házbizottság tagjait és a Kormányt. Ha a Házbizottság bármely tagja a felszólalás engedélyezésével
nem ért  egyet,  legkésőbb az ülés  megnyitását  megelőzően egy órával  tett  írásbeli  javaslatára  a
felszólalás engedélyezéséről az Országgyűlés vita nélkül határoz.”

(5) A HHSZ 18. § (9)  és (10)  bekezdése helyébe a  következő  [rendelkezés lép:]rendelkezések
lépnek:

„(9) Rendkívüli ügyben valamennyi ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása után – az (5) és (6)
bekezdésben meghatározott módon és időtartamban – bármely képviselő és szószóló ülésnaponként
egy alkalommal felszólalásra jelentkezhet.

(10) Az (5), (6a) és (9) bekezdés szerinti felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából a Kormány
képviselője ötperces hozzászólásra kérhet szót.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 11. § (5) bekezdés - HHSZ 18. § (9) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(5) A HHSZ 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Rendkívüli ügyben valamennyi ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása után – az (5) és (6)
bekezdésben meghatározott módon és időtartamban – bármely képviselő és szószóló ülésnaponként
egy alkalommal felszólalásra jelentkezhet. A napirend utáni felszólalások a bejelentkezés sorrendje
szerint hangzanak el.”

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

2



(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: 4.
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: 5.
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: 6.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: Új 75. § 
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Módosítás jellege: kiegészítés

75. §

A HHSZ 102. alcíme a következő 160/B. §-sal egészül ki:

„160/B. §

E  határozatnak  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat
módosításáról szóló …/2019. (…) OGY határozattal megállapított rendelkezéseit – az 1. § (1), (3)
és (4) bekezdése, a 2. § (5) és (6) bekezdése, az 5. § (4)–(6) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 25.
§ (2) bekezdés c) pontja és (2a) bekezdése, a 25/A. §, a 72/A. alcím, a 148. § (2) és (2a) bekezdése,
a 97/A. alcím, az 1. melléklet 1.2., 2a., 2.4., 2.6., 2.8. és 3.2. pontja, az 1/A. melléklet, valamint az
5. melléklet kivételével – a hatálybalépésükkor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

Módosítópont sorszáma: 7.
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,

Módosítópont sorszáma: 8.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 78. §
Módosítás jellege: módosítás

78. §

(1)  Ez  a  határozat  [2020.  február  1-jén  ]–  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  kivétellel  -  az
Országgyűlés  működését  és  a  képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények módosításáról  szóló
törvény hatálybalépése napján lép hatályba.

(2) A 4-74. §, a 76-77. §, a 78. § c)-n) pontja, valamint az 1-4. melléklet az Országgyűlés működését
és  a  képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények  módosításáról  szóló  törvény  hatálybalépését
követő hónap első napján lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 9.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 1. pont
Módosítás jellege: kiegészítés
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1. A HHSZ 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„  1.2.  A  munkacsoport  a  szavazás  előtt  egy  nappal,  de  legkésőbb  a  szavazás  napján
betűszektoronként  leszámolt  és  bélyegzővel  felülbélyegzett  zárt  borítékokban  helyezi  el  a
szavazólapokat,  valamint  a  képviselői  névjegyzékeket  és  az  üres  borítékokat.  Ugyancsak lezárt
külön borítékban helyezi el a szavazás során esetlegesen elrontott szavazólapok helyett használható
tartalék szavazólapokat.  A zárt  borítékokat  lehetőség  szerint  egy kormánypárti  és  egy ellenzéki
jegyző aláírásával látja el, és azokat a szavazás megkezdéséig az Országgyűlés Hivatalának erre
kijelölt szervezeti egysége lemezszekrényében helyezik el.”

Módosítópont sorszáma: 10.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet új 2. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

2. A HHSZ 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„  2.4.  Lehetőség  szerint  egy  kormánypárti  és  egy  ellenzéki  jegyző  az  urnák  lezárása  előtt
megállapítja, hogy azokban nincs szavazólap. Ezt a szavazásról készült jegyzőkönyv első oldalán
rögzíteni kell.
Az  urnákat  úgy  kell  lezárni,  hogy  azokból  a  zár  felnyitása,  a  pecsét  feltörése  vagy  az  urna
szétszedése nélkül ne lehessen szavazólapot eltávolítani.”

Módosítópont sorszáma: 11.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 2. melléklet
Módosítás jellege: módosítás

„1/A. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

Képviseleti megbízás szavazásra*

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 49/A. § [(1)–(3)](1)–(5) bekezdése, valamint
a  határozati  házszabályi  rendelkezések  25/A.  §  (1)  bekezdése  szerint
………………………………… képviselőt megbízom, hogy a 20……………………-én elrendelt
kitiltásom  teljes  időtartama  alatt  az  Országgyűlés  nyílt  szavazásain  a  nevemben  –  szándékom
szerint – szavazzon.
Budapest, 20..................................

*  A  képviselőcsoporthoz  tartozó  kitiltott  képviselő  a  szavazati  jogának az  Országgyűlés  ülésén
történő gyakorlása  érdekében  a  kitiltása  teljes  időtartamára  a  képviselőcsoport  vezetője  részére
adhat  képviseleti  megbízást  [az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény 49/A.  §  (2)
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bekezdése alapján]. A kitiltott képviselőcsoport-vezető a szavazati jogának az Országgyűlés ülésén
történő gyakorlása érdekében vezetőhelyettese részére adhat megbízást [az Országgyűlésről szóló
2012.  évi  XXXVI.  törvény  49/A.  §  (3)  bekezdése  alapján].  A kitiltott  független  képviselő  a
szavazati jogának az Országgyűlés ülésén történő gyakorlása érdekében kitiltása teljes időtartamára
egy képviselő részére adhat képviseleti  megbízást  [az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 49/A. § [(2)](4) bekezdése alapján].
A kitiltott képviselő képviseleti megbízást csak a nyílt szavazás esetére adhat, a titkos szavazáson
csak  személyesen  gyakorolhatja  szavazati  jogát  [az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.
törvény 49/A. § (1) és [(4)](7) bekezdése alapján].”

Módosítópont sorszáma: 12.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet 25. pont és új 26. pont
Módosítás jellege: módosítás

„2. melléklet a 10/2014. (II. 24.) OGY határozathoz

Az Országgyűlés iromány-nyilvántartásában szereplő nem önálló indítványok

25. Döntés iromány visszautasításáról /29. § (3) bekezdése,  [29/A. § (2) bekezdése, ]121. § (4)
bekezdése, 125. § (4) bekezdése/

26. Döntési kérelem visszautasított módosító javaslat szabályszerűségéről /29/A. § (2) bekezdése/”

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 13.
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…
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Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

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 korábbi években az Országgyűlés ülésén határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréssel
számos  alkalommal  sor  került  nemzetiségi  képviselő,  szószóló  napirend  előtti  felszólalására.  A
gyakorlatra  figyelemmel a Javaslat  rögzíti  a normaszövegben a nemzetiségi  képviselő,  szószóló
felszólalására vonatkozó részletes eljárási rendelkezéseket. 
2. Szükséges meghatározni, hogy a napirend utáni felszólalások milyen sorrendben hangozzanak el.
3. Lásd a H/8042/11/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
4. Lásd a H/8042/11/2. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
5. Lásd a H/8042/11/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
6. Szükséges meghatározni, hogy a javaslat mely rendelkezéseit kell a javaslat hatálybalépésekor
folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni. 
7. Lásd a H/8042/11/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
8. A módosító javaslat – figyelemmel a tartalmi összefüggésekre – a Javaslat hatálybalépésének
időpontját  az  Országgyűlés  működését  és  a  képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények
módosításáról szóló törvény hatálybalépésének időpontjához köti. 
9. A titkos szavazásra vonatkozó szabályok pontosítása. 
10. A titkos szavazásra vonatkozó szabályok pontosítása. 
11. Szükséges  a  képviseleti  megbízás  formanyomtatványához  fűzött  lábjegyzetek  szövegét  az
Országgyűlés  működését  és  a  képviselők  jogállását  érintő  egyes  törvények módosításáról  szóló
T/8044. sz. törvényjavaslat vonatkozó rendelkezéseinek módosításához igazítani. 
12. Amennyiben  a  módosító  javaslat  visszautasításra  kerül,  a  képviselő  a  módosító  javaslat
szabályszerűségéről  kérheti  az  Országgyűlés  döntését.  E  kérelmet  szükséges  nem  önálló
irományként nevesíteni. 
13. Lásd a H/8042/11/5. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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