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Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/8044. 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 törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot 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 törvényjavaslat 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), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: elhagyás

[2. §

Az Ogytv. 5. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az Országgyűlés jegyzői)

„h) segítik az ülést vezető elnököt a tárgyalási rend fenntartásában.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Az Ogytv. 10. § (1) bekezdése a következő f) [és g) ]ponttal egészül ki:

T/8044/7/1-2. sz. 
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Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 3. 

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), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés - Ogytv. 10. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

3. §

(1) Az Ogytv. 10. § (1) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:
(A házelnök, alelnök és jegyző megbízatása megszűnik)

„f)  miniszterelnökké  történő  megválasztásával,  miniszterré  vagy  államtitkárrá  történő
kinevezésével[, vagy].
[g) ha  adott  országgyűlési  cikluson  belül  az  ülésnapról  vagy  ülésről  kizárás  fegyelmi
intézkedést két alkalommal vagy a kitiltás fegyelmi intézkedést egy alkalommal jogerősen
alkalmazták vele szemben.]”

T/8044/7/1-2. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
2., 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), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
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Módosítás jellege: elhagyás

[5. §

Az Ogytv. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Házbizottság a döntéseit valamennyi – szavazati joggal rendelkező – tagjának egyhangú
szavazatával hozza meg, ennek hiányában a 11. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról az
Országgyűlés vita nélkül, egyéb kérdésekben a házelnök dönt.”]

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), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/9/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 13. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

[(2) Az Ogytv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az országgyűlési bizottság elnöke az országgyűlési bizottság ülésére szakértőt hívhat meg.
Szakértő  meghívására  –  a  szakértő  személyének  megjelölésével  vagy  anélkül  –  az
országgyűlési  bizottság  tagjai  is  tehetnek  javaslatot,  amelyről  az  országgyűlési  bizottság
dönt.”

(3) Az Ogytv. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Képviselőcsoportonként egy szakértő az országgyűlési bizottság ülésén adott napirendi
pont tárgyalásánál jelen lehet.”]

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), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
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(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18-20. §
Módosítás jellege: elhagyás

[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
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. §
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(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. §

(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.
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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. §

(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,
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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.

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
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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
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
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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.

(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,
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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. §

(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
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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. §
(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
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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.

(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
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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:

„(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
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az ott tartózkodók biztonságát veszélyeztetné.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/8044/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 45. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

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

„(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.”

T/8044/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9., 10. 

T/8044/4/1. sz. 

Megjegyzés: A módosító indítvány nyelvhelyességi szempontból pontosításra került. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/8044/4/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 47. § (2) és (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

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

„47. §

(1) A házelnök a képviselő esedékes 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]csökkentheti

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

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].”

T/8044/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/8044/4/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 49. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás

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

„[(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.]”

T/8044/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/8044/4/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Ogytv. 51/A. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

18. §

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

„(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].”

T/8044/4/1-4. sz. 

Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek: 
7., 8., 9., 10. 

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

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
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Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/11/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. §
Módosítás jellege: elhagyás

[28. §

Az Ogytv. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. §

(1) Az  állami  szervek  kötelesek  a  képviselőket  megbízatásuk  ellátásában  támogatni,  és
részükre  a  munkájukhoz  szükséges  felvilágosítást  megadni.  A  képviselő  valamennyi
közigazgatási  szerv,  közintézet  és  közintézmény  vezetőjétől  előzetesen  egyeztetett  módon
tájékoztatást  kérhet.  E  jogosultság  az  érintett  szerv  működésére  vonatkozó  előírásokra
figyelemmel,  valamint  rendeltetésszerű  működésének  aránytalan  sérelme  nélkül
gyakorolható.

(2) A képviselő  a  feladatai  ellátásához  szükséges  minősített  adatokat  –  a  minősített  adat
védelméről szóló törvényben foglaltaktól eltérően – személyi biztonsági tanúsítvány nélkül,
felhasználói engedély alapján, titoktartási nyilatkozat kitöltését követően használhatja fel, és
köteles a minősített adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően
a) a honvédelemmel foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság döntése alapján – a
bizottságnak az Alaptörvényben, a honvédelemről szóló törvényben és a nemzetbiztonsági
szolgálatokról  szóló  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátása  érdekében
elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
b) a nemzetbiztonsággal foglalkozó állandó bizottság tagja – a bizottság döntése alapján – a
nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló  törvényben  meghatározott  feladatai  ellátása
érdekében elengedhetetlenül szükséges minősített adat felhasználására,
c) ha a  vizsgálóbizottság  létrehozásáról  szóló  országgyűlési  határozat  minősített  adatok
megismerésére felhatalmazást adott, a vizsgálóbizottság tagja – a vizsgálóbizottság döntése
alapján – a vizsgálóbizottság feladatának ellátásához elengedhetetlenül szükséges minősített
adat felhasználására

felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat nélkül jogosult.”]

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

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
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Benyújtó: Szabó Szabolcs (független)
Módosítópont: T/8044/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - Ogytv. 98. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

28. §

Az Ogytv. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. §

(1)  [Az  állami  szervek  kötelesek  a  képviselőket  megbízatásuk  ellátásában  támogatni,  és
részükre ]A képviselői igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a [munkájukhoz
szükséges  felvilágosítást  megadni]közintézetekhez  és  közintézményekhez  belépésre  jogosít.  A
képviselő  [valamennyi  közigazgatási  szerv,  közintézet  ]-  a  feladat-  és  hatáskörrel  rendelkező
miniszter által szabályozott módon - jogosult a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat,  a  rendvédelmi  szervek  és  [közintézmény vezetőjétől  előzetesen egyeztetett  módon
tájékoztatást  kérhet]a  vámhatóság működésére szolgáló területre  is  belépni.  E  jogosultság  [az
érintett  szerv  működésére  vonatkozó  előírásokra  figyelemmel,  valamint  ]gyakorlása  nem
eredményezheti  az  érintett  szervek  rendeltetésszerű  működésének  aránytalan  [sérelme  nélkül
gyakorolható]sérelmét.”

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

Háttéranyagpont sorszáma: 13.
Benyújtó: Dr. Lukács László György (Jobbik), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (független), 
Burány Sándor (Párbeszéd), Dr. Tóth Bertalan (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd), Dr. Mellár 
Tamás (Párbeszéd), Csárdi Antal (LMP), Dr. Keresztes László Lóránt (LMP), Szilágyi György
(Jobbik), Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/8044/12/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 29. §
Módosítás jellege: elhagyás

[29. §

Az Ogytv. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„107. §

(1) Ha  az  Országgyűlés  a  napirendi  javaslatban  feltüntetett  szavazások  –  napirendi
javaslatban  jelzett  –  időpontjában  nem  határozatképes  és  a  határozatképességet  az  ülést
vezető elnöknek nem sikerül helyreállítania, akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó
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képviselő adott havi – levonásoktól mentes – teljes tiszteletdíját a Házbizottság csökkentheti. A
tiszteletdíj  csökkentésének  mértéke  nem  haladhatja  meg  a  104.  §  (1)  bekezdés  szerinti
tiszteletdíj harmadát.

(2) Ha a képviselő igazolatlanul távol marad az Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének
vagy – több ülés esetén – üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép
alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedéről, adott havi – levonásoktól
mentes  –  teljes  tiszteletdíjának  a  104.  §  (1)  bekezdés  szerint  meghatározott  összege  az
igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken.

(3) Ha  az  országgyűlési  bizottság  a  legalább  24  órával  korábban  összehívott  ülése
megnyitásakor nem határozatképes és a határozatképességet az ülést vezető elnöknek nem
sikerül biztosítania, akkor az előzetes bejelentés nélkül távol maradó képviselő adott havi –
levonásoktól  mentes  –  teljes  tiszteletdíját  a  Házbizottság  csökkentheti.  A  tiszteletdíj
csökkentésének mértéke a 104. § (1) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíj  20%-át – a
törvényalkotási bizottság tagja esetében 40%-át – nem haladhatja meg.

(4) Ha a bizottsági  tisztséggel,  tagsággal  rendelkező képviselő  igazolatlanul  távol  marad a
bizottság  rendes  ülésszak  során  tartott  –  legalább  24  órával  korábban  összehívott  és
határozatképes  –  üléseinek  több  mint  feléről,  de  legalább  három  ülésről,  a  (6)  bekezdés
alapján meghatározott tiszteletdíja a 104. § (1) bekezdése szerint megállapított összeg 20%-
ával  –  a  törvényalkotási  bizottság  tagja  esetében  40%-ával  –  csökken.  E  rendelkezés
alkalmazása  szempontjából  távolmaradásnak  minősül  az  is,  ha  a  képviselő  az  ülés  teljes
tartamára eseti képviseleti megbízást adott.

(5) A (2) és (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentést a házelnök rendeli el.

(6) A (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj-csökkentés megállapítása során a képviselőt azon rendes
ülésszak utolsó hónapjában megillető tiszteletdíj – levonásoktól mentes – teljes összegét kell
alapul venni, amely ülésszakon a képviselő igazolatlan távolmaradására sor került.

(7) A  (2)  bekezdésben  foglaltakat  –  az  ülésvezetéssel  kapcsolatos  feladatok  ellátására
figyelemmel  –  a  házelnökre,  valamint  az  Országgyűlés  alelnökeire  és  jegyzőire  nem  kell
alkalmazni.

(8) Ha a képviselő több bizottságnak is tagja, a (4) bekezdésben foglaltakat bizottságonként –
de legfeljebb két  bizottsági  tagságot és  a  104.  §  (1)  bekezdése szerint megállapított  összeg
40%-át figyelembe véve - kell alkalmazni.

(9) A (3)  és  (4)  bekezdésben foglaltak alkalmazása során az eseti  és  a  vizsgálóbizottságok
üléseit nem kell figyelembe venni.

(10) Az Országgyűlés vagy az országgyűlési bizottság üléséről való képviselői távolmaradás
előzetes  bejelentésének,  a  távolmaradás  igazolásának,  valamint  az  Országgyűlés  vagy  az
országgyűlési bizottság üléséről való távolmaradás miatti tiszteletdíj-csökkentésnek a részletes
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szabályait a határozati házszabályi rendelkezések tartalmazzák.

(11) A  képviselő  által  a  határozati  házszabályi  rendelkezések  szerinti  eljárásban  a
távolmaradása  bejelentése  során,  illetve  a  távolmaradása  igazolása  érdekében  megadott
személyes adatot – a képviselői távolmaradás igazolásával kapcsolatos döntés érdekében, az
igazolás alapjául szolgáló okok megismerése és igazolásként történő elfogadása céljából – a
képviselőcsoport vezetője, a házelnök és a főigazgató kezeli. Az igazolási eljárás során kezelt
személyes adatot azon Országgyűlés megbízatásának megszűnésétől számított öt év elteltével
kell  törölni,  amelynek  megbízatása  alatt  az  eljárás  megindult.  A képviselői  és  a  szószólói
távolmaradás ténye közérdekből nyilvános adat.

(12) A kitiltott  képviselővel  szemben  a  kitiltás  időtartama  alatt  e  §  rendelkezései  nem
alkalmazhatók.”]

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