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A Házbizottságjavaslata
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre

A Házbizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY
határozat (a továbbiakban: HHSZ) 65. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján az
alábbiakat javasolja az Országgyűlésnek:

Az Országgyűlés az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én
kihirdetett veszélyhelyzet megszűnésének napját követően az Országgyűlés 2020 őszi
rendes ülésszakának kezdetéig úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől,
hogy

- az azonnali kérdések bejelentésére azon az ülésnapon, amelynek napirendjén vagy
tervezett napirendjén az azonnali kérdések órája szerepel,

o az ülés első hetében legkésőbb az ülésnap megnyitása előtt három órával,
o az ülés második hetében legkésőbb az ülésnap megnyitása előtt két órával

legyen lehetőség;
- a fenti határidőben a független képviselő is kérhesse, hogy az azonnali kérdések

órájának keretében kérdést tehessen fel azzal, hogy az ülésnapra csak egy ilyen
szándékot jelenthet be;

- az azonnali kérdések órájában a független képviselők ülésenként összesen egy
kérdést tehessenek fel azzal, hogy a kérdéseik sorrendjét - a bejelentés időpontját
is figyelembe véve - úgy kell megállapítani, hogy az azonnali kérdést bejelentő
független képviselők közül mindig más képviselő kerüljön sorra, előnyben
részesítve azt a képviselőt, akinek a veszélyhelyzet elrendelése óta még nem
hangzott el azonnali kérdése;

- a független képviselő az azonnali kérdését akkor tehesse fel, ha valamennyi
képviselőcsoportból egy felszólaló lehetőséget kapott azonnali kérdés
elmondására;

- a HHSZ 126. § (2) bekezdését azzal kelljen alkalmazni, hogy az a)-e) pont szerinti
esetekben el nem hangzott kérdést visszavontnak kell tekinteni és az ülést vezető
elnök a szót a soron következő, kérdést feltenni kívánó független képviselőnek adja
meg,
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