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[18. §

Az Ogytv. 18. alcíme helyébe a következő alcím lép, és az Ogytv. a következő 18/A. alcímmel
egészül ki:

„18. A tárgyalási rend fenntartása és a fegyelmi jogkör az Országgyűlés ülésén

45. §

(1) Az Országgyűlés ülésén az ülés zavartalan lefolytatásának biztosítása és az Országgyűlés
tekintélyének  megőrzése  az  ülést  vezető  elnök  feladata,  amelyben  őt  az  ülés  vezetésében
közreműködő jegyző, valamint az általa a tárgyalási rend fenntartására felkért bármely, az
ülésteremben tartózkodó jegyző, alelnök és háznagy is segíti.

(2) Az ülést  vezető  elnök az  ülés  vezetésében közreműködő jegyzőt  vagy  az  ülésteremben
tartózkodó  bármely  jegyzőt,  alelnököt  és  háznagyot  felkérheti  a  46/C-46/G.  §-ban  foglalt

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. 



jogellenes  magatartás megszüntetésében való közreműködésre.  A felkért  jegyző,  alelnök és
háznagy tárgyalási rend helyreállítása érdekében történő eljárása miatt vele szemben a 46/E-
46/F.  §-ban  foglalt  magatartásokhoz  fűzött  jogkövetkezmények  nem alkalmazhatók.  Ha  a
felkért  jegyző,  alelnök  és  háznagy  az  ülést  vezető  elnök  kérésének  nem  tesz  eleget,  vele
szemben a 10. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazhatók.

(3) A 46-46/G.  §-ban  foglalt  rendelkezéseket  –  a  (4)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  –  az
Országgyűlés  ülésén  tanácskozási  joggal  rendelkező  személyként  vagy  a  helyettesítésére
jogosult  személyként  részt  vevő  tekintetében  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy
esetükben csak az ülést vezető elnök általi rendreutasításra, illetve figyelmeztetésre kerülhet
sor.

(4) Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket – a 47. § (1) bekezdése, a 49. § (2) bekezdése és az
50. § kivételével – az Európai Parlament magyarországi képviselője tekintetében is alkalmazni
kell.

(5) Az ezen  alcímben  meghatározott  eljárási  határidők  számításánál  a  rendes  ülésszakok
közötti időtartamot figyelmen kívül kell hagyni.

(6) A 46.  §  (2)  bekezdése,  a  46/A.  §,  a  46/B.  §  (2)  bekezdése  és  a  46/C.  §  (2)  bekezdése
alkalmazásában  a  napirend  önálló  napirendi  pontnak  nem  minősülő  valamennyi  része
ugyanazon napirendi pontnak minősül.

46. §

(1) Azt a képviselőt, aki
a) felszólalása  során  nyilvánvalóan  indokolatlanul  eltér  a  tárgytól,  vagy  ugyanabban  a
vitában feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli,
b) közbeszólásával a felszólalást vagy az ülés vezetését kirívó mértékben zavarja,

az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.

(2) Az  ülést  vezető  elnök  az  (1)  bekezdés  szerinti  intézkedés  eredménytelensége  esetén
megvonhatja  a  felszólalási  jogot  a  képviselőtől,  aki  ugyanazon  az  ülésnapon,  ugyanazon
napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.

46/A. §

Az ülést vezető elnök rendreutasítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a felszólalási jogot
attól  a  képviselőtől,  aki  az  ülést  vezető  elnök  döntését,  ülésvezetését  kifogásolja.  Az  a
képviselő,  akitől  a  felszólalási  jogot  megvonták,  ugyanazon  az  ülésnapon,  ugyanazon
napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel,  de kérheti  a házszabályi rendelkezések
értelmezéséért felelős bizottság eseti jellegű állásfoglalását.

46/B. §
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(1) Azt a képviselőt, aki az Országgyűlés tekintélyét, az ülés méltóságát, valamely személyt,
csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértő vagy
illetlen  kifejezést  használ,  vagy  egyéb  ilyen  cselekményt  követ  el,  az  ülést  vezető  elnök
rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.

(2) Az  ülést  vezető  elnök  az  (1)  bekezdés  szerinti  intézkedés  eredménytelensége  esetén
megvonhatja  a  felszólalási  jogot  a  képviselőtől,  aki  ugyanazon  az  ülésnapon,  ugyanazon
napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.

46/C. §

(1) Azt a képviselőt, aki a házszabályi rendelkezések szemléltetésre vonatkozó rendelkezéseit
megsérti, az ülést vezető elnök rendreutasíthatja, illetve figyelmeztetheti.

(2) Az  ülést  vezető  elnök  az  (1)  bekezdés  szerinti  intézkedés  eredménytelensége  esetén
megvonhatja  a  felszólalási  jogot  a  képviselőtől,  aki  ugyanazon  az  ülésnapon,  ugyanazon
napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.

46/D. §

Azt  a  képviselőt,  aki  az  Országgyűlés  tekintélyét,  az  ülés  méltóságát,  valamely  személyt,
csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – kirívóan
sértő vagy megfélemlítő kifejezést használ,  vagy egyéb ilyen cselekményt követ el,  az ülést
vezető elnök az adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő azonnali hatályú
kitiltását rendelheti el.

46/E. §

Azt a képviselőt, aki az ülés, a vita vagy a szavazás menetét zavarja, vagy az Országgyűlés
ülésének  résztvevőjét  az  üléstermi  jogai  gyakorlásában  vagy  kötelezettségei  teljesítésében
zavarja, az ülést vezető elnök az adott ülésnapról vagy ülésről kizárhatja vagy a képviselő
azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.

46/F. §

Ha a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés
ülésének  résztvevőjét  az  üléstermi  jogai  gyakorlásában  vagy  kötelezettségei  teljesítésében
akadályozza, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.

46/G. §

Ha a képviselő az Országgyűlés ülésén fizikai erőszak alkalmazásával közvetlenül fenyeget,
fizikai erőszak alkalmazására felhív,  más kivezettetését akadályozza vagy fizikai erőszakot
alkalmaz, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.

46/H. §
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(1) Ha  a  képviselő  a  46-46/G.  §  szerinti  magatartás  tanúsításával  az  ülést  vezető  elnök
sorozatos  rendreutasítása,  illetve  figyelmeztetése  ellenére  sem  hagy  fel,  a  képviselő  az
üléstermet  köteles  haladéktalanul  elhagyni,  és  az  adott  ülésnapon  az  ülésteremben  a
továbbiakban – a szavazások időtartamát kivéve – nem tartózkodhat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény beálltát az ülést vezető elnök az Országgyűlés
ülésén  bejelenti.  Az  ülést  vezető  elnök  a  bejelentését  –  a  bejelentés  okának  és  a
jogkövetkezmény jogalapjának megjelölésével – három munkanapon belül írásban is közli a
képviselővel.

(3) Az 51. § és az 51/A. § rendelkezéseit – a kizárt képviselőre vonatkozó szabályok szerint –,
valamint  az  52.  §-t  az  (1)  bekezdés  szerinti  magatartást  tanúsító  képviselő  esetében  is
megfelelően alkalmazni kell.

47. §

(1) A házelnök a képviselő tiszteletdíját
a) a 46. § (2) bekezdése szerinti esetben – a 46. § (1) bekezdés b) pontja szerinti magatartás
tanúsítása  esetén  –  minimum  a  képviselő  egyhavi  tiszteletdíja  összegének  felével,  de
legfeljebb egyhavi tiszteletdíja összegével,
b) a 46/B. § (2) bekezdése és a 46/C. § (2) bekezdése szerinti esetben minimum a képviselő
egyhavi tiszteletdíja összegével, de legfeljebb kéthavi tiszteletdíja összegével,
c) a  46/D.  §  és  a  46/E.  §  szerinti  esetben  minimum  a  képviselő  kéthavi  tiszteletdíja
összegével, de legfeljebb négyhavi tiszteletdíja összegével,
d) a  46/F.  §  és  a  46/G.  §  szerinti  esetben  minimum  a  képviselő  négyhavi  tiszteletdíja
összegével, de legfeljebb hathavi tiszteletdíja összegével

megegyező mértékben csökkenti

(2) A házelnök — az ülést vezető elnök vagy bármely képviselőcsoport vezetőjének írásbeli
kezdeményezésére vagy hivatalból — elrendelheti a képviselő kitiltását

a) a 46/B.  §  (2)  bekezdése  és  a  46/C.  §  (2)  bekezdése  szerinti  esetben legfeljebb három
ülésnapra vagy legfeljebb nyolc naptári napra,
b) a 46/D. § és a 46/E. § szerinti esetben legfeljebb hat ülésnapra vagy legfeljebb tizenöt
naptári napra,
c) a 46/F. § szerinti esetben legfeljebb tizenkét ülésnapra vagy legfeljebb harminc naptári
napra,
d) a 46/G. § szerinti esetben legfeljebb huszonnégy ülésnapra vagy legfeljebb hatvan naptári
napra.

(3) A házelnök  az  (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  döntését  —  az  ülést  vezető  elnök  által
alkalmazott  intézkedés,  valamint a 46/H. § (1) bekezdése szerinti  jogkövetkezmény mellett
vagy annak hiányában — a magatartás tanúsítását követő tizenöt napon belül hozza meg. A
házelnök a döntését – indokolással ellátva – írásban haladéktalanul közli a képviselővel.
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48. §

(1) Az  Országgyűlés  ülésnapjáról  vagy  üléséről  kizárt  képviselő  az  üléstermet  köteles
haladéktalanul elhagyni, és az adott ülésnapon vagy ülésen az ülésteremben a továbbiakban –
a szavazások időtartamát kivéve – nem tartózkodhat.

(2) Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának
nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el.

(3) Az ülést vezető elnök a kizárás elrendeléséről szóló döntését – az intézkedés okának és
jogalapjának megjelölésével – a kizárást követő három munkanapon belül írásban is közli a
képviselővel.

49. §

(1) A  kitiltott  képviselő  az  Országház,  az  Országgyűlés  Irodaháza  és  az  Országgyűlés
Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területét köteles elhagyni, a kitiltás időtartama
alatt azok területén — a 49/A. § (4) bekezdésében és az 51. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel
— nem tartózkodhat, illetve oda nem léphet be.

(2) Ha az ülést vezető elnök által azonnali hatállyal kitiltott képviselő az ülést vezető elnök
ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, a vele szemben elrendelendő
tiszteletdíj-csökkentés összegének a felső határa a kétszeresére emelkedik.

(3) Az  ülést  vezető  elnök  az  azonnali  hatályú  kitiltás  elrendeléséről  szóló  döntését  –  az
intézkedés okának és jogalapjának megjelölésével – az azonnali  hatállyal elrendelt  kitiltást
követő három munkanapon belül írásban is közli a képviselővel.

(4) Az ülést vezető elnök által azonnali hatállyal elrendelt kitiltás időtartama tizenöt naptári
nap. A házelnök által elrendelt  kitiltás időtartama a 47. § (2) bekezdésében meghatározott
mértékig  terjedhet,  azzal,  hogy  a  kitiltás  első  napja  a  házelnök  döntésének  jogerőre
emelkedését követő első ülésnap vagy első naptári nap.

(5) A  kitiltás  időtartamának  számításakor  a  rendes  ülésszakok  közötti  időtartamot  is
figyelembe kell venni. Az ülésnapokra elrendelt kitiltás hatálya kiterjed a kitiltással érintett
ülésnapok közötti naptári napokra is.

49/A. §

(1) A kitiltott  képviselő az Országgyűlés ülésén a szavazati  jogát – nyílt  szavazás esetén –
megbízott útján gyakorolhatja.

(2) A kitiltott  képviselő  a  szavazati  jogának  (1)  bekezdés  szerinti  gyakorlása  érdekében
kitiltása teljes időtartamára egy képviselő részére adhat képviseleti megbízást.

(3) Egy képviselő egyidejűleg egy kitiltott képviselő szavazati jogának gyakorlására irányuló
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képviseleti megbízást fogadhat el. A megbízást ellátó képviselő a kitiltott képviselő nevében és
megbízása  szerint  gyakorolja  a  szavazati  jogot.  A megbízást  ellátó  képviselőt  a  kitiltott
képviselő egyéb jogai nem illetik meg és egyéb kötelezettségei nem terhelik.

(4) Titkos szavazás esetén a kitiltott képviselő a szavazás időtartama alatt a házelnök által
kijelölt helyiségben gyakorolhatja a szavazati jogát.

50. §

A tiszteletdíj-csökkentés összege a 47. § (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjedhet,
azzal,  hogy  annak  megállapításakor  az  intézkedés  elrendelésére  okot  adó  magatartás
tanúsításának  hónapjában  a  képviselőt  megillető  tiszteletdíj  levonásoktól  mentes  teljes
összegét kell figyelembe venni.

51. §

(1) Az ülést  vezető  elnök  által  kizárt  vagy  azonnali  hatállyal  kitiltott  képviselő  a  döntés
írásbeli közlését követő nyolc napon belül kérheti a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
és  mandátumvizsgáló  bizottságtól  –  a  bizottság elnökéhez benyújtott  kérelemmel  –  annak
megállapítását,  hogy  az  intézkedés  elrendelésének  nem volt  helye,  azzal,  hogy  a  48.  §  (2)
bekezdése  esetén  a  kizárás  önálló  kérelemben  nem,  csak  az  azonnali  hatályú  kitiltással
szemben benyújtott kérelemben vitatható.

(2) A házelnök 47. § szerinti döntésével érintett képviselő a döntés írásbeli közlését követő
nyolc  napon belül  kérheti  a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi és  mandátumvizsgáló
bizottságtól  –  a  bizottság  elnökéhez  benyújtott  kérelemmel  –  a  döntés  hatályon  kívül
helyezését.

(3) A Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  a  képviselő
ugyanazon magatartása tekintetében elrendelt intézkedésekkel szemben benyújtott (1) és (2)
bekezdés szerinti valamennyi kérelmet egy eljárásban, együttesen bírálja el az utolsó kérelem
beérkezését  követő  húsz  napon  belül.  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kérelem  elbírálásának
határideje  a  47.  §  szerinti  intézkedés  megtételére  vagy  a  (2)  bekezdés  szerinti  kérelem
benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltével kezdődik.

(4) Ha  a  képviselő  a  kérelmében  ezt  indítványozza,  akkor a  jogorvoslati  eljárás  során  a
Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság őt meghallgatja.  A
képviselő a bizottság ülésén – a meghallgatáson való részvétel céljából, annak időtartama alatt
– az esetleges kitiltására való tekintet nélkül jelen lehet.

(5) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak a képviselő
(1), illetve (2) bekezdés szerinti kérelme tárgyában hozott döntéséről, illetve a döntésre nyitva
álló  határidő  eredménytelen  elteltéről  a  bizottság  elnöke  haladéktalanul  tájékoztatja  a
képviselőt és a házelnököt.
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(6) Ha a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő
(1), illetve (2) bekezdés szerinti kérelmének helyt ad, akkor a képviselővel szemben elrendelt
intézkedés  nem hajtható végre és  a fegyelmi eljárás  megszűnik.  A bizottság e  döntését  az
Országgyűlés soron következő ülésén ismertetni kell.

(7) Ha a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselő
(1),  illetve  (2)  bekezdés  szerinti  kérelmének  nem  ad  helyt  vagy  a  kérelem  elbírálására
rendelkezésre  álló  határidőben nem dönt,  a  képviselő  az adott  kérelem vonatkozásában a
Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság döntésének, illetve az
(5)  bekezdés  szerinti  tájékoztatónak  az  írásbeli  közlését  követő  nyolc  napon  belül  –  a
házelnökhöz benyújtott kérelemmel – kérheti az Országgyűléstől

a) az (1) bekezdés szerinti esetben annak megállapítását, hogy az intézkedés elrendelésének
nem volt helye,
b) a (2) bekezdés szerinti esetben a döntés hatályon kívül helyezését.

(8) A (7)  bekezdés szerinti  kérelemről  az Országgyűlés  vita  nélkül,  a  kérelem benyújtását
követő ülésén határoz,  ha a kérelem legkésőbb az ülést megelőző hét utolsó munkanapján
beérkezik.  Ellenkező  esetben  az  Országgyűlés  a  kérelemről  az  annak  benyújtását  követő
második ülésén dönt.

(9) Az Országgyűlés
a) az  (1)  bekezdés  szerinti  kérelem  esetén  az  ülést  vezető  elnök  intézkedését
helybenhagyhatja, vagy a kérelemnek helyt adva megállapíthatja, hogy az intézkedésnek
nem volt helye,
b) a (2)  bekezdés szerinti  kérelem esetén a házelnök döntését  hatályában fenntarthatja,
vagy a kérelemnek helyt adva a házelnök döntését hatályon kívül helyezheti.

(10) Ha az Országgyűlés a képviselő kérelmének helyt ad, a képviselővel szemben elrendelt
intézkedés nem hajtható végre és a fegyelmi eljárás megszűnik.

51/A. §

(1) A házelnök az  ülést  vezető  elnök által  elrendelt  kizárás vagy azonnali  hatályú kitiltás
hatályát  kivételesen,  hivatalból,  méltányossági  jogkörben  eljárva,  a  kizárás  vagy  azonnali
hatályú kitiltás elrendelését követő öt napon belül megszüntetheti. E döntéséről a házelnök
haladéktalanul  tájékoztatja  a  képviselőt,  az  ülést  vezető  elnököt,  valamint  a  Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnökét.

(2) A házelnök (1) bekezdés szerinti döntésével az elrendelt intézkedés hatálya – ideértve a 48.
§  (2)  bekezdése  alapján  elrendelt  további  intézkedést  is  –  megszűnik,  illetve  a  49.  §  (2)
bekezdésében foglaltak az adott magatartás tekintetében nem alkalmazhatóak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés nem zárja ki az 51. § szerinti eljárás lefolytatását.

51/B. §
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(1) Ha az Országgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás megkezdését
vagy  folytatását  lehetetlenné  teszi,  az  ülést  vezető  elnök  az  ülést  határozott  időre
felfüggesztheti vagy berekesztheti. Az ülés berekesztése esetén a házelnök új ülést hív össze.
Ha az ülést vezető elnök határozatát nem tudja kihirdetni, elhagyja az üléstermet, amellyel az
ülés megszakad. Az ülés megszakadása esetén az ülés csak akkor folytatódhat, ha a házelnök
újból összehívja azt.

(2) Az ülés berekesztése esetén a házelnök az új ülést a 34. § (2) bekezdése szerinti határidőkre
tekintet nélkül hívhatja össze. Az így összehívott ülés napirendjén kizárólag a berekesztett ülés
napirendjén  szereplő  azon  napirendi  pontok  szerepelhetnek,  amelyek  tárgyalási  vagy
döntéshozatali szakasza nem zárult le.

52. §

(1) A képviselőre nézve rendelkezést tartalmazó, ezen alcím szerinti, írásba foglalt döntést az
Országgyűlés  Hivatalának  belső  kézbesítési  rendszerén  keresztül  kell  közölni  az  érintett
képviselővel vagy az általa megbízott személlyel. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen
azt a képviselő vagy az általa megbízott személy kézhez vette.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kézbesítés sikertelen, legkésőbb a sikertelen kézbesítést követő
napon  a  döntést  elektronikus  úton,  az  Országgyűlés  Hivatala  által  a  képviselő  részére
biztosított elektronikus levelezési címre történő megküldéssel kell közölni. Ebben az esetben a
döntés  közlésének  napja  az  a  nap,  amelyen  az  —  az  elektronikus  levelezőrendszer
visszaigazolása szerint — kézbesítésre került.

18/A. A tárgyalási rend fenntartása és a fegyelmi jogkör az országgyűlési bizottság ülésén

52/A. §

(1) A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgyűlési bizottság elnöke és az
országgyűlési  bizottság  a  46-46/G.  §-ban  foglalt  rendelkezéseket  az  ezen  alcímben  foglalt
eltérésekkel alkalmazhatja az országgyűlési bizottság ülésén jelen lévő képviselő tekintetében.

(2) Az ezen alcímben foglalt  rendelkezéseket  – az 52/D.  § (3)  bekezdése  és  az 52/E.  §  (1)
bekezdése  kivételével  –  az  Európai  Parlament  magyarországi  képviselője  tekintetében  is
alkalmazni kell.

(3) Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket – az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó –
a bizottsági ülésen tanácskozási joggal rendelkező személyként vagy a helyettesítésére jogosult
személyként részt vevő, továbbá a bizottság ülésén felszólaló személy tekintetében azzal az
eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  esetükben  csak  a  bizottság  elnöke  általi  rendreutasításra,
illetve figyelmeztetésre kerülhet sor.

(4) A napirendi  pont  előterjesztője  tekintetében  csak  a  (3)  bekezdés  szerinti  intézkedések
alkalmazhatók. Amennyiben a napirendi pont előterjesztője képviselő, vele szemben az 52/E. §
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(1) bekezdésének rendelkezései szerint tiszteletdíj-csökkentés elrendelése is kezdeményezhető.

52/B. §

(1) Az országgyűlési  bizottság elnöke rendreutasíthatja,  illetve figyelmeztetheti  a  46.  §  (1)
bekezdésében,  a  46/B.  §  (1)  bekezdésében vagy a 46/C.  § (1)  bekezdésében meghatározott
magatartást tanúsító képviselőt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés eredménytelensége esetén az országgyűlési bizottság
elnöke megvonhatja a képviselő felszólalási jogát.

(3) Az országgyűlési bizottság elnöke rendreutasítás, illetve figyelmeztetés nélkül megvonhatja
a 46/A.  §-ban meghatározott  magatartást  tanúsító képviselő  felszólalási  jogát.  A képviselő
ebben az esetben kérheti  a házszabályi  rendelkezések értelmezéséért  felelős bizottság eseti
jellegű állásfoglalását.

(4) A (2)  és  (3)  bekezdés  szerinti  intézkedés  alkalmazása  esetében  a  képviselő  ugyanazon
napirendi pont tárgyalása során nem szólalhat fel.

52/C. §

Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról, hogy
a 46/B. § (2) bekezdésében, a 46/C. § (2) bekezdésében, a 46/D. §-ban vagy a 46/E. §-ban
meghatározott  magatartást  tanúsító  képviselő  felszólalási  jogát  a  bizottsági  ülés  hátralévő
időtartamára megvonja.

52/D. §

(1) Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról,
hogy elrendeli a 46/F. §-ban vagy a 46/G. §-ban meghatározott magatartást tanúsító képviselő
bizottsági ülésről történő azonnali hatályú kitiltását. A kitiltás elrendeléséről szóló döntést az
országgyűlési bizottság elnöke a 49. § (3) bekezdésében és az 52. §-ban foglaltak szerint közli a
képviselővel.

(2) Az (1) bekezdés alapján kitiltott képviselő köteles a bizottsági üléstermet elhagyni és oda a
bizottsági ülés időtartama alatt nem térhet vissza.

(3) Ha a kitiltott képviselő a bizottsági üléstermet nem hagyja el, a vele szemben az 52/E. § (1)
bekezdése alapján elrendelhető tiszteletdíj-csökkentés felső határa a kétszeresére emelkedik.

52/E. §

(1) Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról,
hogy a 46/B. § (2) bekezdésében vagy a 46/C-46/G. §-ban meghatározott magatartást tanúsító
képviselővel szemben kezdeményezi a házelnöknél a 47. § (1) bekezdése szerinti tiszteletdíj-
csökkentés elrendelését az 50. §-ban foglaltak figyelembevételével.
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(2) Az országgyűlési bizottság – bármely tagjának indítványára – vita nélkül dönthet arról,
hogy  a  46/B.  §  (2)  bekezdésében,  a  46/C.  §  (2)  bekezdésében  vagy  a  46/D-46/G.  §-ban
meghatározott magatartást tanúsító képviselővel szemben kezdeményezi a házelnöknél a 47. §
(2) bekezdése szerinti kitiltás elrendelését.

(3) Az  (1)  és  (2)  bekezdés  szerinti  kezdeményezést  indokolással  ellátva,  a  magatartás
tanúsítását  követő nyolc  napon belül,  a  hitelesített  jegyzőkönyv megküldésével  a  bizottság
elnöke juttatja el a házelnökhöz. A házelnök döntésének határidejére és a döntés közlésére a
47. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerint elrendelhető intézkedések alkalmazhatók együtt és az azok
alapjául szolgáló magatartás tanúsítása esetén az országgyűlési bizottság vagy annak elnöke
által ezen alcím alapján elrendelhető intézkedések mellett is.

52/F. §

Az  országgyűlési  bizottság  által  az  52/D.  §  alapján  azonnali  hatállyal  kitiltott  képviselő,
valamint az 52/E. § szerinti kezdeményezés alapján a házelnök 47. § (1), illetve (2) bekezdése
szerinti döntésével érintett képviselő a jogorvoslati eljárás lefolytatására irányuló kérelmét az
51. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint nyújthatja be. A jogorvoslati eljárás
lefolytatására az 51. § (3)-(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy

a) az  51.  §  (5)  bekezdése  szerinti  döntésről,  illetve  a  döntésre  nyitva  álló  határidő
eredménytelen  elteltéről  a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi és  mandátumvizsgáló
bizottság elnöke az érintett országgyűlési bizottság elnökét is tájékoztatja,
b) a  Mentelmi,  összeférhetetlenségi,  fegyelmi  és  mandátumvizsgáló  bizottság  51.  §  (6)
bekezdése szerinti döntését az érintett országgyűlési bizottság soron következő ülésén kell
ismertetni.

52/G. §

Az ezen alcímben foglalt rendelkezéseket az albizottság tekintetében is alkalmazni kell azzal,
hogy  az  52/E.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt  esetekben  az  albizottság  az  albizottságot
létrehozó  országgyűlési  bizottságnak  javasolhatja  a  házelnök  intézkedésének
kezdeményezését.  Az albizottságot  létrehozó  országgyűlési  bizottság  –  a  kezdeményezésről
szóló döntése esetén – a magatartás tanúsításától számított nyolc napon belül, az 52/E. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint juttatja el kezdeményezését a házelnökhöz.

52/H. §

Az ezen alcímben meghatározott eljárási határidők számításánál a rendes ülésszakok közötti
időtartamot figyelmen kívül kell hagyni.”

19. §

Az Ogytv. 53. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„(2) Az ülést vezető elnök az Országgyűlési Őrséggel kivezettetheti az ülésteremből azt a 46/G.
§ alapján kitiltott képviselőt, aki az ülést vezető elnök felszólítása ellenére sem hagyja el a
termet.

(3) Az Országgyűlési Őrség gondoskodik arról, hogy a kitiltott képviselő a kitiltás időtartama
alatt — az 51. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel — ne léphessen be az Országházba, az
Országgyűlés  Irodaházába,  továbbá  az  Országgyűlés  Hivatalának  elhelyezésére  szolgáló
épületek területére.”

20. §

Az Ogytv. 54. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az (1) bekezdésben meghatározott épületek területére belépett személy a (3) bekezdés
szerinti kötelezettségét megszegi, az Országgyűlési Őrség a házelnök vagy a háznagy egyidejű
tájékoztatásával onnan kivezetheti. A házelnök döntése alapján – legfeljebb hat hónapra vagy
az adott ülésszak végéig – megtagadható az (1) bekezdésben meghatározott épületek területére
történő belépése annak a személynek, aki a (3) bekezdésben előírt kötelezettségét súlyosan
megszegte, továbbá annak, akiről az Országgyűlési Őrség megalapozottan feltételezi, hogy az
(1)  bekezdésben  meghatározott  épületekben  az  Országgyűlés  működését  megzavaró,  az
Országgyűlés tekintélyét, rendjét súlyosan sértő tevékenységet folytatna, vagy magatartásával
az ott tartózkodók biztonságát veszélyeztetné.”]

Indokolás 

A jelen módosítások ellen teljes mértékben tiltakozunk!

A képviselőknek  a  munkahelyükről  való  kitiltása  és  a  szavazati  joguk  korlátozása  olyan
parttalan,  minden  konkrétumot  nélkülöző  rendelkezések  alapján,  amelyeket  a  jelen
törvénymódosítás  tartalmaz,  ellentétes  a  képviselőség  intézményének  lényegi  elemeivel.  A
képviselők  a  parlamenti  munkavégzésük  során,  szavazati  joguk  gyakorlásával
választópolgárokat  képviselnek,  így  a  jelenlétük  és  szavazásuk  törvényi  korlátozása
egyértelműen a képviseleti demokrácia sérelmét valósítaná meg. 
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