
AZ O~ZÁGGYŰLÉS ELNÖKE

Országgyűlés Hivatala

lrományszám: \/JJ.LJ..__/~ 
Érkezett: 2022 SZEPT 2 6,

Javaslat
a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 13. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörömben eljárva - tekintettel arra, hogy a Házbizottságban nem alakult ki teljes
egyetértés a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés kérdésében - az
alábbiakat javasolom az Országgyűlésnek:

Az Országgyűlés
az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételró1 szóló
2010. évi CXXXI. törvény módosításáról szóló T/705. számú törvényjavaslat,
az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017.
évi XC. törvény módosításáról szóló T/706. számú törvényjavaslat,
az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról
szóló T/1202. számú törvényjavaslat,
az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló
T/1260. számú törvényjavaslat, valamint
az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló T/1261. számú törvényjavaslat

tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől,
hogy

- a HHSZ 34. § (1) bekezdését ne kelljen alkalmazni;
- képviselő módosító javaslatot 2022. szeptember 28-án (szerdán) 18.00 óráig

nyújthasson be;
- a törvényjavaslatok részletes vitáját a Törvényalkotási Bizottság folytassa le a

HHSZ 44. § (1) és (3)-(4) bekezdése, valamint a HHSZ 45. § (1)-(3) bekezdése
alkalmazásával és azzal, hogy

- a HHSZ 45. § (3) bekezdése szerinti módosításokat az összegző módosító
javaslatba foglalva nyújtja be;

- ha túlterjeszkedő módosító javaslat benyújtására irányuló szándékot is
megfogalmaz, illetve ilyen módosító javaslatot támogat vagy fenntart, akkor
azt az érintett törvényjavaslattal összefüggő összegző módosító javaslattól
elkülönítve, azzal azonos időpontban nyújtja be;

- a részletes vita lezárásának tényéről és a HHSZ 44. § (1) és (3) bekezdése
szerinti megállapításairól összegző jelentésben ad tájékoztatást;

- az előterjesztő a Törvényalkotási Bizottság ülésén adjon tájékoztatást arról, hogy a
képviselői módosító javaslatokba foglalt mely módosításokkal ért egyet;

- a HHSZ 46. § (1) bekezdésében és - a T/706. számú törvényjavaslat kivételével - a
(10)-(12) bekezdésében foglalt rendelkezéseket ne kelljen alkalmazni, azzal, hogy
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ha a zaroszavazás elhalasztására kerül sor, az előterjesztő a
döntést követően haladéktalanul megküldi a Törvényalkotási Bizottság elnökének
az egységes javaslattervezetet, aki az egységes javaslatot a 46. § (11) bekezdésének
alkalmazásával haladéktalanul benyújtja;

- a HHSZ 48. § (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésre ne kerülhessen sor;
- a törvényjavaslatok általános vitájának lefolytatására - figyelemmel az Európai

Bizottsággal való megegyezésre, mint közös célra, valamint az indítványok közötti
szoros összefüggésre - együttes vita keretében, 2022. szeptember ző-án (hétfőn),
a kérdések tárgyalását követően kerüljön sor, azzal, hogy

- a vita során
• elsőként az előterjesztő szólalhat fel;
• ezt követően a képviselőcsoportok álláspontjukat 17-17 percben

fejthetik ki;
• a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi

képviselő kétperces időtartamban szólalhat fel;
• a független képviselők összesen kétperces időtartamban szólalhatnak

fel;
• a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért szószóló kétperces

időtartamban szólalhat fel (amennyiben nemzetiségi képviselő
felszólalására még nem került sor);

• a vita közben az előterjesztő bármikor felszólalhat, továbbá a vita végén
viszonválaszra van joga;

• az előterjesztő a vitában az álláspontját összesen 30 perces
időtartamban fejtheti ki;

• a kétperces hozzászólásokat az időtartamba bele kell számítani;
- a Törvényalkotási Bizottság jelentései és - összegző módosító javaslat(ok)

benyújtása esetén - az összegző módosító javaslat(ok) vitájára szintén együttes
tárgyalás keretében, 2022. október 3-án (hétfőn) kerüljön sor, azzal, hogy

- a vita során
• elsőként a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó, majd - ha a

Törvényalkotási Bizottságban van kisebbségi vélemény - a kisebbségi
vélemény előadója szólal fel; e felszólalásokra összesen 5 perc áll
rendelkezésre oly módon, hogy amennyiben van kisebbségi vélemény,
2 percet annak kifejtésére kell biztosítani,

• ezt követően a képviselőcsoportok álláspontjukat 5-5 percben fejthetik
ki;

• a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi
képviselő kétperces időtartamban szólalhat fel;

• a független képviselők összesen kétperces időtartamban szólalhatnak
fel;

• a nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért szószóló kétperces
időtartamban szólalhat fel (amennyiben nemzetiségi képviselő
felszólalására még nem került sor);
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• a vita közben az előterjesztő bármikor felszólalhat, továbbá a vita végén
viszonválaszra van joga;

• az előterjesztő a vitában az álláspontját összesen 10 perces
időtartamban fejtheti ki;

• vita közben a kétperces hozzászólásokat az időtartamba bele kell
számítani;

• ha a Törvényalkotási Bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatot is
benyújtott, a vita arra is terjedjen ki, hogy ez a módosító javaslat
valamely szabályszerű módosító javaslat tartalmával való összefüggése
miatt vagy a HHSZ 44. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok
érvényesítése miatt nyilvánvalóan szükséges-e;

- a T/706. számú törvényjavaslat zárószavazására, vagy benyújtása esetén az
összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra 2022. október
3-án (hétfőn) - a Törvényalkotási Bizottság jelentéseinek és az összegző módosító
javaslat(ok) együttes vitáját követően - kerüljön sor;

- a T/705., a T/1202., a T/1260., valamint a T/1261. számú törvényjavaslat
zárószavazására, vagy benyújtása esetén az összegző módosító javaslat(ok)ról
történő döntésre és a törvényjavaslat(ok)nak az összegző módosító javaslattal
módosított szövegéről tartott zárószavazásra 2022. október 4-én (kedden) kerüljön
sor;

- ha a Törvényalkotási Bizottság túlterjeszkedő módosító javaslatot is benyújtott, az
Országgyűlés az érintett törvényjavaslattal összefüggő összegző módosító
javaslatról történő határozathozatalt követően döntsön a túlterjeszkedő módosító
javaslat szabályszerűségéről és elfogadásáról, elfogadása esetén a zárószavazást az
érintett törvényjavaslatnak a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslattal és -
annak elfogadása esetén - az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről
kelljen megtartani;

- a HHSZ 108. § (4) bekezdését a Törvényalkotási Bizottság ülésére ne kelljen
alkalmazni.

Budapest, 2022. szeptember 26.

Kövér László


