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Összegző jelentés

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

(H/8042.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában – 2019. december 5-i ülésén megtárgyalta a határozati javaslatot, valamint értékelte a
határozati  javaslathoz  benyújtott  –  az  összegző jelentés  mellékletében szereplő  –  részletes  vitát
lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

А Bizottság a határozati javaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
tárgyalását 2019. december 5-én lezárta.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat
módosításáról szóló

H/8042. számú határozati javaslathoz benyújtott,
H/8042/11. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról 

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

A dokumentumban használt rövidítés:
HHSZ: az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: H/8042/11/1.
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.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: H/8042/11/2.
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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.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: H/8042/11/3.
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.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: H/8042/11/4.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: 77. § új m) pont
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Módosítás jellege: kiegészítés

77. §

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

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

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: H/8042/11/5.
Határozati javaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: 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…

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