MAGYAR KÖZLÖNY

47. szám

MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA
2012. április 19., csütörtök

Tartalomjegyzék

2012. évi XXXVI. törvény

Az Országgyûlésrõl

8364

36/2012. (IV. 19.) OGY
határozat

A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

8417

8364

II.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 47. szám

Törvények

2012. évi XXXVI. törvény
az Országgyûlésrõl*
Kiindulva Magyarország Alaptörvényének azon rendelkezésébõl, amely szerint Magyarország legfõbb népképviseleti szerve az
Országgyûlés;
tekintettel a magyar parlamentarizmus több évszázados hagyományaira;
tudatában annak, hogy az Országgyûlés 1990. május másodika, az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulása óta újkori
demokráciánk legfontosabb alkotmányos intézménye és a népszuverenitás letéteményese;
megerõsítve, hogy a demokratikus állami mûködés nélkülözhetetlen feltétele, hogy az Országgyûlés törvényhozó és a végrehajtó
hatalom feletti ellenõrzõ feladatait hatékonyan és átláthatóan gyakorolhassa;
elismerve, hogy a Magyarországon élõ nemzetiségeknek államalkotó tényezõkként joguk van ahhoz, hogy önazonosságuk
megõrzése, nyelvük és kultúrájuk ápolása, valamint a közös ügyeinkben való részvétel lehetõségének biztosítása érdekében az
Országgyûlésben is képviselettel rendelkezzenek;
hangsúlyozva valamennyi országgyûlési képviselõ közös felelõsségét Magyarország, a magyar nemzet és a közjó szolgálatáért;
biztosítva a képviselõi jogok rendeltetésszerû gyakorlásának sérthetetlenségét és az Országgyûlés közjogi helyzetéhez méltó
mûködését;
elõmozdítva az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködését, összhangban az Európai Uniónak a
nemzeti parlamentek hangsúlyozott szerepének biztosítására irányuló törekvésével;
az Országgyûlés az Alaptörvény végrehajtására, illetve egyes házszabályi rendelkezések törvényi szinten való megállapítására az
Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése, 4. cikk (2) és (5) bekezdése, valamint 5. cikk (4), (7) és (8) bekezdése, 7. cikk (3) bekezdése és
19. cikke alapján a következõ törvényt alkotja:

ELSÕ RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉS SZERVEZETE
I. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉS TISZTSÉGVISELÕI
1. §

Az Országgyûlés tisztségviselõje
a) az Országgyûlés elnöke (a továbbiakban: házelnök),
b) az Országgyûlés alelnöke (a továbbiakban: alelnök),
c) az Országgyûlés háznagya (a továbbiakban: háznagy) és
d) az Országgyûlés jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ).

1. Az Országgyûlés elnöke
2. §

(1) A házelnök biztosítja az Országgyûlés jogainak gyakorlását, gondoskodik az Országgyûlés tekintélyének megóvásáról,
az Országgyûlés rendjének és biztonságának fenntartásáról, valamint az Országgyûlés munkájának megszervezésérõl.
(2) A házelnök
a) képviseli az Országgyûlést a más állami szervekkel, civil és egyéb szervezetekkel való kapcsolatban,
b) képviseli az Országgyûlést a nemzetközi kapcsolatokban, közvetlenül felügyeli az Országgyûlés nemzetközi
tevékenységét és meghatározza annak szabályait,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.
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c)
d)

közjogi feladataiból adódóan képviseli Magyarországot a külföldi partnerekkel folytatott tárgyalások során,
az Európai Tanács üléseit és a stratégiai jelentõségû eseményeket megelõzõen összehívja az európai uniós
politika országgyûlési egyeztetésére az Európai Uniós Konzultációs Testületet; felkéri a miniszterelnököt az
Európai Uniós Konzultációs Testület tájékoztatására Magyarország álláspontjáról, javaslatot tehet az európai
uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságnak, illetve más állandó bizottságnak európai uniós stratégiai
jelentõségû kérdés megtárgyalására,
e) összehívja az Országgyûlés ülésszakát, és ezen belül az egyes üléseket,
f) megnyitja és részrehajlás nélkül vezeti, majd berekeszti az üléseket; engedélyezi a felszólalásokat, ügyel
a házszabályi rendelkezések betartására, kihirdeti a szavazás eredményét, és ügyel az ülések rendjére,
g) elnököl a Házbizottság ülésein,
h) összehangolja az országgyûlési bizottságok mûködését, az e törvényben meghatározottak szerint javaslatot tesz
az országgyûlési bizottságok számára, elnevezésére, feladatkörére, tagjainak számára, az elnök, alelnök és a tagok
megválasztására és a személyükre vonatkozó változásra,
i) elõkészítés, illetve intézkedés céljából kiadja a feladatkörrel rendelkezõ országgyûlési bizottságnak az
Országgyûléshez érkezett indítványokat és beadványokat,
j) javaslatot tesz az Országgyûlésnek a háznagy megválasztására és felmentésére,
k) kinevezi és felmenti a fõigazgatót, valamint az Országgyûlés Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában
meghatározott hivatali szervek vezetõit; az általa kinevezett vezetõ felett munkáltatói jogkört gyakorol,
l) házelnöki rendelkezésben megállapítja az Országgyûlés Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, illetve
feladat- és hatáskörének gyakorlása során házelnöki rendelkezést adhat ki,
m) jóváhagyja az Országgyûlés Hivatala, valamint az Országgyûlési Õrség költségvetésének tervezetét, és ellenõrzi az
elfogadott költségvetés végrehajtását,
n) megteszi, illetve kezdeményezi az Országgyûlés biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket,
o) gyakorolja a jogutód nélkül megszûnt országgyûlési bizottság elnökének titokvédelemmel összefüggõ jogait,
p) rendészeti, illetve – e törvényben meghatározott esetekben – fegyelmi jogkört gyakorol a tárgyalási rend, az
Országgyûlés zavartalan mûködésének biztosítása és az Országgyûlés méltóságának megõrzése érdekében,
q) irányítja az Országgyûlési Õrséget, kiadja az Országgyûlési Õrség Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,
r) az Országgyûlés Hivatala, valamint az Országgyûlési Õrség vezetõinek utasítást adhat feladat elvégzésére vagy
mulasztás pótlására, az Országgyûlés Hivatalát, illetve az Országgyûlési Õrséget jelentéstételre vagy
beszámolóra kötelezheti, fenntarthatja magának a jogot e szervek döntéseinek elõzetes vagy utólagos
jóváhagyására,
s) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket számára az Alaptörvény, a házszabályi rendelkezések, más törvény,
illetve országgyûlési határozat elõír.
(3) A házelnök
a) az üléseken a tanácskozási rend fenntartása érdekében bármikor felszólalhat, de ha az ügy érdemében kíván
szólni, a házelnöki teendõket köteles átadni,
b) tanácskozási joggal részt vehet bármelyik országgyûlési bizottság ülésén.

2. Az Országgyûlés alelnökei
3. §

(1) A házelnököt – az általa meghatározott rendben – alelnökök helyettesítik.
(2) Ha a házelnök megbízatása megszûnik, valamint – az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdésében meghatározott eset
kivételével – a házelnök tartós akadályoztatása esetén az új házelnök megválasztásáig vagy az akadályoztatás
megszûnéséig a házelnök feladat- és hatáskörét az általa meghatározott sorrendben az alelnökök látják el.
(3) Az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdésében foglalt esetben a köztársasági elnököt helyettesítõ házelnök feladatát ellátó
alelnök kijelölésérõl az Országgyûlés a házelnök javaslata alapján határoz.
(4) A házelnököt helyettesítõ alelnök jogai és kötelezettségei a házelnökével azonosak, a 2. § (2) bekezdés j)–l) és
q) pontjában foglalt feladat- és hatásköröket azonban nem gyakorolhatja.
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3. Az Országgyûlés háznagya
4. §

(1) A háznagy – a 2. § (2) bekezdés d)–h), j)–m) és o)–q) pontjában foglalt feladat- és hatáskörök kivételével – gyakorolja
azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket a házelnök részére az Országgyûlés Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzatában ad át.
(2) A háznagy a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.
(3) Háznaggyá országgyûlési képviselõ (a továbbiakban: képviselõ) vagy olyan személy választható, aki megfelel
a közszolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételeknek.
(4) A háznagyot mentelmi jog illeti meg. A mentelmi jogra a képviselõk mentelmi jogára vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(5) A háznagy – a képviselõi megbízatás kivételével – más keresõfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért
– a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet
kivéve – díjazást nem fogadhat el.
(6) A háznagy javadalmazása megegyezik az alelnök javadalmazásával.
(7) A háznagy a megbízatása keletkezését követõ harminc napon belül, azt követõen minden évben január 31-ig,
valamint a megbízatásának megszûnését követõ harminc napon belül a képviselõk vagyon-, jövedelem- és gazdasági
érdekeltségi nyilatkozatával (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra a képviselõk vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

4. Az Országgyûlés jegyzõi
5. §

(1) Az Országgyûlés jegyzõi
a) közremûködnek az Országgyûlés ülésének vezetésében,
b) a kézfelemeléssel történõ szavazásnál – szükség esetén – összeszámolják a szavazatokat,
c) a titkos szavazásnál szavazatszámláló bizottságként járnak el,
d) felolvassák az országgyûlési iratokat, eskütételnél elõolvassák az eskü szövegét,
e) vezetik a felszólalásra jelentkezett képviselõk névsorát,
f) jelzik az ülést vezetõ házelnöknek vagy alelnöknek (a továbbiakban együtt: ülést vezetõ elnök) a beszédidõ
lejártát, valamint
g) hitelesítik az Országgyûlés szó szerinti jegyzõkönyvét.
(2) Az Országgyûlés ülésén – a házelnök által meghatározott sorrendben – egyidejûleg két jegyzõ teljesít szolgálatot, akik
közül lehetõleg egy kormánypárti országgyûlési képviselõcsoporthoz, illetve egy ellenzéki országgyûlési
képviselõcsoporthoz tartozik.
(3) Ha a jegyzõk az Országgyûlés ülésén nem állnak kellõ számban rendelkezésre, az ülést vezetõ elnök más országgyûlési
képviselõt kér fel a jegyzõi feladatok ellátására.

5. Az Országgyûlés tisztségviselõinek megválasztása
6. §

(1) Az Országgyûlés az alakuló ülésén – az Országgyûlésben képviselettel rendelkezõ pártok országgyûlési
képviselõcsoportjai (a továbbiakban: képviselõcsoport) vezetõinek indítványára, a legidõsebb képviselõ
(a továbbiakban: korelnök) javaslata alapján – titkos szavazással megválasztja a házelnököt, az alelnököket és
a jegyzõket.
(2) Ha a képviselõcsoportok közös indítványt nem terjesztenek elõ, vagy a közös indítvány alapján tartott szavazás során
nincs meg a szükséges többség, a legnagyobb létszámú képviselõcsoport vezetõje jogosult a házelnök személyére
vonatkozóan indítványt tenni. Ebben az esetben a házelnök megválasztását követõen a képviselõcsoportok
vezetõinek közös indítványára vagy ilyen indítvány hiányában véleményük meghallgatását követõen a házelnök
javaslatára az Országgyûlés megválasztja az alelnököket és a jegyzõket.
(3) Ha közös indítványban a képviselõcsoportok vezetõi nem tudnak megállapodni és a legnagyobb létszámú
képviselõcsoport azonos mandátumszám miatt nem állapítható meg, a legtöbb mandátummal rendelkezõ
valamennyi képviselõcsoport jogosult a házelnök személyére indítványt tenni.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben meghatározott javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, arról az Országgyûlés
vita nélkül határoz.
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(5) A szavazatok leadása után a négy legfiatalabb képviselõ (a továbbiakban: a korjegyzõk) a korelnök felügyelete alatt
összeszámlálják a szavazatokat, és a korelnök kihirdeti az eredményt.
(6) Ha a házelnök, alelnök, jegyzõ megválasztásához a (2)–(3) bekezdés alapján sincs meg a szükséges többség, e tisztség
tekintetében az alakuló ülésen megismételt szavazást kell tartani. Ha a házelnöki tisztségre több jelölt volt,
a megismételt szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott házelnökjelöltre lehet szavazni. Az alelnök és a jegyzõ
tekintetében a megismételt szavazáson a megválasztandónál eggyel több jelöltre lehet szavazni a legmagasabb
számú szavazatot kapott jelöltek közül.
(7) Ha a megismételt szavazás is eredménytelen, a be nem töltött tisztségre új jelölést és szavazást kell tartani. A házelnök
tekintetében az új jelölésnél a második – újabb eredménytelen szavazás esetén a soron következõ – legnagyobb
létszámú képviselõcsoport jogosult a házelnök személyére indítványt tenni.
7. §

Az Országgyûlés az alakuló ülésén – a házelnök javaslatára – titkos szavazással megválasztja a háznagyot.

8. §

Tisztségviselõi megbízatás megszûnése esetén az új tisztségviselõ megválasztására a 6–7. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni azzal, hogy a korjegyzõk helyett a jegyzõk, a korelnök helyett a házelnök választása esetén az alelnök,
egyébként a házelnök jár el.

9. §

Az Országgyûlés tisztségviselõje a megválasztása napján az Országgyûlés elõtt esküt tesz.

6. A tisztségviselõk megbízatásának megszûnése
10. §

(1) A házelnök, alelnök és jegyzõ megbízatása megszûnik
a) képviselõi megbízatásának megszûnésével,
b) a képviselõcsoportból való kilépésével vagy kizárásával, képviselõcsoporthoz nem tartozó képviselõ
(a továbbiakban: független képviselõ) esetében pedig valamelyik képviselõcsoporthoz való csatlakozásával,
c) ha megszûnik az a képviselõcsoport, amelynek tagja,
d) felmentésével,
e) a tisztségrõl való lemondásával.
(2) A háznagy megbízatása megszûnik:
a) az új Országgyûlés megalakulásával,
b) halálával,
c) felmentésével,
d) a tisztségrõl való lemondásával,
e) összeférhetetlenségének kimondásával.
(3) A házelnök, alelnök, jegyzõ felmentésérõl a Házbizottság javaslata, a háznagy felmentésérõl a házelnök javaslata
alapján az Országgyûlés vita nélkül határoz. A háznagy felmentésére irányuló javaslatot nem kell indokolni.
(4) Az Országgyûlés tisztségviselõje az Országgyûléshez benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról.
A lemondást nem kell indokolni, érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges, a tisztségviselõi megbízatás
a lemondás benyújtása napján szûnik meg.
(5) A háznagy összeférhetetlenségének megállapítására a képviselõk összeférhetetlenségének megállapítására
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

II. FEJEZET
A HÁZBIZOTTSÁG
11. §

(1) A Házbizottság a házszabályi rendelkezések keretei közt
a) állást foglal az Országgyûlés ülésszakonkénti és ülésszakon belüli munkarendjérõl,
b) javaslatot készít az ülések napirendjére, idõtartamára és a felszólalási idõkeretekre, meghatározza a nemzetiségek
érdekeit, jogait érintõ és az európai uniós kérdéssel összefüggõ napirendi pontokat,
c) megvitatja az Országgyûlés mûködését érintõ önálló indítványokat, és ezekkel kapcsolatban állást foglal,
d) egyezteti az Országgyûlés mûködésével kapcsolatos vitás kérdéseket,
e) javaslatot tehet a nemzetközi kapcsolatok szervezésére vonatkozó ügyekben, elõkészíti az ünnepi eseményeket,
f) állást foglal a parlamenti munka sajtónyilvánosságával kapcsolatos kérdésekben,
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g)
h)
i)

meghallgatja a házelnök által kinevezni kívánt személyeket, valamint a háznagy tisztségére jelölt személyt,
kialakítja az Országgyûlés Hivatala költségvetésének elkészítésére vonatkozó elveket,
a házelnök felkérésére megvitatja az Országgyûléshez, illetve annak tisztségviselõihez érkezett jelentõsebb
beadványokat, petíciókat, felhívásokat, nyílt leveleket, valamint véleményezi az ezekkel kapcsolatos esetleges
intézkedéseket,
j) megállapítja az Országgyûlés szavazásairól és a bizottsági ülésekrõl való távolmaradás igazolásának rendjét,
illetve a képviselõi tiszteletdíj törvényben meghatározott esetekben való csökkentése végrehajtásának
szabályait,
k) javaslatot tesz arra, hogy az Országgyûlés valamely ügy tárgyalása során valamely, országgyûlési határozatban
meghatározott házszabályi rendelkezéstõl (a továbbiakban: határozati házszabályi rendelkezés) eltérjen,
l) javaslatot tesz arra, hogy az Országgyûlés a kapcsolódó módosító javaslatok benyújtására a határozati házszabályi
rendelkezésekben meghatározottnál rövidebb határidõt szabjon,
m) javaslatot tesz a házelnök, alelnök vagy jegyzõ felmentésére,
n) visszahívja az országgyûlési bizottság független képviselõ elnökét, alelnökét, tagjait,
o) javaslatot tesz napirendi pont idõkeretben történõ, illetve vezérszónoki rendben történõ tárgyalására,
p) a köztársasági elnök és a miniszterelnök napirenden kívüli felszólalásánál megállapítja a felszólalások és
hozzászólások idõkeretét,
q) javaslatot tesz az Országgyûlésnek hasonló témájú vagy egymással összefüggõ ügyek együttes tárgyalására,
r) az Országgyûlés ülésének napirendtervezetét az ülést megelõzõ 72 órával korábban közzéteszi,
s) a karzaton – a férõhelyektõl függõen – ülõhelyeket biztosít a hallgatóság számára, valamint
t) megvitatja a Házbizottság tagjai által elõterjesztett egyéb kérdéseket.
(2) A Házbizottság engedélyezi
a) Magyarország területén a kereskedelmi, vendéglátási, szálláshely-szolgáltatási, utazásszervezõi, illetve
utazásközvetítõi tevékenység (a továbbiakban együtt: szolgáltatási tevékenység) folytatása céljából létesített
vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képezõ épületrész vagy terület, helyiség megnevezésében,
b) a szolgáltatási tevékenység nyújtójának internetes honlapján vagy az általa közzétett, a szolgáltatás
igénybevételére ösztönzõ közleményben, valamint
c) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény hatálya alá tartozó médiaszolgáltatás és
mûsorszám, valamint sajtótermék (a továbbiakban együtt: médiatartalom-szolgáltató által nyújtott szolgáltatás)
elnevezésében
az Országgyûlés, az Országház és a Parlament nevének használatát (a továbbiakban: névhasználat), valamint az
Országház épülete képének, illetve az Országház épülete képe stilizált mintájának jelképként való használatát
(a továbbiakban: jelképhasználat), ha a név- vagy jelképhasználat az Országgyûlés méltóságát nem sérti vagy
veszélyezteti, nem alkalmas megtévesztésre, továbbá nem kelti közvetlen összefüggés látszatát az Országgyûlés mint
Magyarország legfõbb népképviseleti szerve és a szolgáltatási tevékenység vagy a médiatartalom-szolgáltató által
nyújtott szolgáltatás között.
(3) Ha egy naptári héten belülre több ülés összehívása szükséges, a Házbizottság dönthet úgy, hogy az Országgyûlés
ülésének napirendtervezetét az ülést megelõzõ 48 órával korábban teszi közzé.
12. §

(1) A Házbizottság elnöke a házelnök, tagjai az alelnökök, a képviselõcsoportok vezetõi és a háznagy.
(2) A Házbizottság a képviselõcsoport-vezetõk nevének bejelentésével, valamint a házelnök és az alelnökök
megválasztásával alakul meg.

13. §

(1) A Házbizottságban csak a képviselõcsoport vezetõje – akadályoztatása esetén megbízottja – rendelkezik szavazati
joggal.
(2) A Házbizottság ülésén a Házbizottság tagjain kívül csak a házelnök által meghívott személyek vehetnek részt.
(3) A Kormány képviselõje és a fõigazgató állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Házbizottság ülésén.
(4) A Házbizottság ülését a házelnök hívja össze és vezeti. Az Országgyûlés ülésének ideje alatt az ülést vezetõ elnök
összehívhatja a Házbizottság ülését.
(5) A Házbizottságot össze kell hívni, ha ezt bármelyik képviselõcsoport vezetõje kéri.
(6) A Házbizottság a döntéseit egyhangúlag hozza meg. Egyhangú döntés hiányában a 11. § (1) bekezdés a), d), j) és
m) pontjában foglaltakról az Országgyûlés, egyéb kérdésekben a házelnök dönt.
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III. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI BIZOTTSÁGOK
14. §

Az Országgyûlés országgyûlési bizottságként
a) állandó bizottságokat és a nemzetiségeket képviselõ bizottságot hoz létre, valamint
b) eseti bizottságot és vizsgálóbizottságot hozhat létre.

7. Az állandó bizottságok
15. §

(1) Az állandó bizottság az Országgyûlés kezdeményezõ, javaslattevõ, véleményezõ, törvényben és a határozati
házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben ügydöntõ, valamint a kormányzati munka ellenõrzésében
közremûködõ szerve, amely az Alaptörvényben, törvényben, a határozati házszabályi rendelkezésekben, továbbá az
Országgyûlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.
(2) Az Országgyûlés az Alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat, valamint törvényjavaslat,
határozati javaslat, politikainyilatkozat-tervezet és jelentés (a továbbiakban együtt: döntési javaslat) készítésére
kérheti fel az állandó bizottságot.
(3) A házelnök által kijelölt állandó bizottság ajánlást készít az Országgyûléshez benyújtott döntési javaslathoz.
(4) Az állandó bizottság a feladatkörét érintõ bármely kérdést – az Országgyûlés felkérése vagy saját elhatározása
alapján – megtárgyalhat, és abban állást foglalhat. Az állandó bizottság az állásfoglalását bizottsági tájékoztatóban
nyilvánosságra hozhatja.

16. §

(1) Az Országgyûlés a megalakulását követõen létrehozza állandó bizottságait, amelyek feladatköre alapvetõen
a kormányzat felépítéséhez igazodik.
(2) Kötelezõ létrehozni a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot, valamint
alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel,
nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.
(3) Az Országgyûlés állandó bizottságot egyébként bármikor létrehozhat, átalakíthat és megszüntethet.

17. §

(1) Az állandó bizottság munkájában bizottsági tagként minden képviselõcsoportból annyi képviselõ vehet részt,
amennyi a képviselõcsoportok közötti létszámaránynak megfelel, de minden képviselõcsoportból legalább egy
képviselõ.
(2) A Kormány tagja, az államtitkár és a kormánymegbízott kivételével minden képviselõ számára lehetõvé kell tenni,
hogy legalább egy állandó bizottság munkájában részt vegyen.
(3) Az Országgyûlés az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen is határozhat. Ahhoz, hogy állandó bizottságban
a képviselõcsoport létszámaránya egy bizottsági tagsági helyet meghaladóan eltérjen a képviselõcsoport létszámának
az Országgyûlés egészéhez viszonyított arányától, a jelen lévõ képviselõk négyötödének szavazata szükséges.
(4) Az Országgyûlés úgy is határozhat, hogy valamely állandó bizottságba mind a kormánypárti képviselõcsoportok, mind
az ellenzéki képviselõcsoportok együttesen ugyanannyi képviselõt jelölhetnek (a továbbiakban: paritásos bizottság).
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság paritásos bizottság.

18. §

(1) Az állandó bizottságok számára, elnevezésére, feladatkörére, képviselõcsoporthoz tartozó és független képviselõ
tagjainak számára a képviselõcsoport-vezetõk – független képviselõk véleményét is mérlegelõ – megállapodása
szerint, ennek hiányában a képviselõcsoport-vezetõk indítványaira figyelemmel a házelnök tesz javaslatot az
Országgyûlésnek.
(2) Az állandó bizottságok elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására, a személyükre vonatkozó változásra,
illetve a megüresedett hely betöltésére – a képviselõcsoport-vezetõknek a független képviselõk véleményét is
mérlegelõ indítványa szerint – a házelnök tesz javaslatot az Országgyûlésnek.
(3) A független képviselõk az (1) és (2) bekezdés szerinti véleményüket – lehetõség szerint együttesen – a házelnöknek
terjesztik elõ.
(4) Az állandó bizottságokra vonatkozó, illetve a személyi javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. A javaslatra csak
a képviselõcsoport vezetõje, személyi javaslatra csak az érintett képviselõcsoport vezetõje vagy az érintett független
képviselõ tehet módosító javaslatot. Az Országgyûlés az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárásban tett javaslatra úgy is
dönthet, hogy egy állandó bizottságba több alelnököt választ.
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(5) A képviselõcsoport vezetõje az általa vezetett képviselõcsoporthoz tartozó vagy független képviselõt jelölhet
bizottsági tisztségre vagy tagságra. Képviselõcsoport-vezetõ független képviselõt csak annak elõzetes egyetértésével
jelölhet. Független képviselõ a képviselõcsoportot megilletõ bizottsági tisztségre, illetve tagsági helyre jelölhetõ.
19. §

(1) Az állandó bizottság elnökének, alelnökének vagy tagjának megbízatása megszûnik
a) a megbízatásról való lemondással,
b) a bizottság megbízatásának megszûnésével,
c) a képviselõi megbízatás megszûnésével,
d) a képviselõcsoportból történõ kilépésével vagy kizárásával,
e) a képviselõcsoport általi visszahívásával,
f) ha megszûnik az a képviselõcsoport, amelynek a tagja,
g) ha független képviselõként képviselõcsoporthoz csatlakozik, vagy
h) független képviselõ esetén a Házbizottság általi visszahívásával.
(2) Az állandó bizottság elnöke, alelnöke és tagja a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat
megbízatásáról. A lemondást nem kell indokolni, érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges, a megbízatás
a lemondás benyújtása napján szûnik meg.

20. §

(1) A bizottsági tag a bizottság ülésein személyesen vagy helyettese útján vesz részt.
(2) A bizottsági tag távolléte esetére csak ugyanazon állandó bizottság tagjának adhat képviseleti megbízást.
A képviseleti megbízás egyetlen bizottsági ülésre szól.
(3) A helyettes jogai és kötelezettségei azonosak a bizottsági tagéval. A helyettesítés nem terjedhet ki a bizottsági elnöki
és alelnöki jogok gyakorlására.
(4) A helyettes egy bizottsági ülésen egyidejûleg csak egy bizottsági tag helyettesítésére jogosult.

21. §

(1) Az állandó bizottság egyes feladatai elvégzésére tagjai sorából albizottságokat hozhat létre. Az albizottság
mûködésének szabályaira – az albizottság eltérõ rendelkezése hiányában – az állandó bizottság mûködésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Minden állandó bizottságnak létre kell hoznia egy albizottságot, amely a bizottság feladatkörébe tartozó törvények
végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kíséri.
(3) Az albizottság megalakításáról a bizottság elnöke az Országgyûlést haladéktalanul tájékoztatja.

8. A nemzetiségeket képviselõ bizottság
22. §

(1) A nemzetiségeket képviselõ bizottság a nemzetiségeket érintõen az Országgyûlés kezdeményezõ, javaslattevõ,
véleményezõ és a kormányzati munka ellenõrzésében közremûködõ szerve, amely a törvényekben, a határozati
házszabályi rendelkezésekben, valamint az Országgyûlés egyéb határozataiban meghatározott hatáskörét gyakorolja.
(2) A nemzetiségeket képviselõ bizottság állást foglal a Kormánynak a nemzetiségek helyzetérõl készített beszámolójáról,
valamint az alapvetõ jogok biztosának éves beszámolójáról.
(3) A nemzetiségeket képviselõ bizottság tagjai a nemzetiségi listáról mandátumot szerzõ képviselõ, valamint
a nemzetiségi szószóló (a továbbiakban: szószóló).
(4) A nemzetiségeket képviselõ bizottság elnevezésére, feladatkörének kiegészítésére, elnökének, alelnökének
személyére a házelnök – a nemzetiségeket képviselõ bizottság tagjai véleményének kikérésével – tesz javaslatot az
Országgyûlésnek. Az Országgyûlés a nemzetiségeket képviselõ bizottság elnevezésérõl, elnökének, alelnökének
személyérõl az állandó bizottságok létrehozásával egyidejûleg határoz.
(5) A nemzetiségeket képviselõ bizottságra a 15. § (2)–(4) bekezdését, a 19. § (1) bekezdés a) és c) pontját, a 19. §
(2) bekezdését, a 20. §-t és a 21. §-t alkalmazni kell.

9. Az eseti bizottság
23. §

(1) Az Országgyûlés az eseti bizottságot létrehozó határozatban megjelölt ügyeknek a határozatban megállapított ideig
történõ intézésére eseti bizottságot alakíthat.
(2) Az eseti bizottság feladatát, elnevezését, tagjainak számát és megbízatásának terjedelmét az Országgyûlés az eseti
bizottság felállításakor határozza meg.
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(3) Az eseti bizottság tagjainak legfeljebb fele nem képviselõ is lehet. Az eseti bizottság elnöke és alelnöke csak képviselõ
lehet, az eseti bizottság nem képviselõ tagjait szavazati jog nem illeti meg.
(4) Az eseti bizottságra a 15. § (2) bekezdését, a 17–20. §-t, valamint a 21. § (1) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

10. A vizsgálóbizottság
24. §

(1) Az Országgyûlés – az Alaptörvény C) cikk (1) bekezdésével összhangban – bármely, az Országgyûlés ellenõrzési
feladatkörében felmerülõ, közérdekû, interpellációval, kérdéssel (azonnali kérdéssel) nem tisztázható ügy
megvizsgálására vizsgálóbizottságot küldhet ki. Nem hozható létre vizsgálóbizottság egyedi jogi felelõsség
megállapítására, továbbá olyan ügyben, amely az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevõszék, illetve az
önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Nem terjedhet ki a vizsgálat olyan ügyre, amely a döntés elõkészítésének
szakaszában van. Nem terjedhet ki a vizsgálat továbbá olyan ügy megvizsgálására, amely folyamatban lévõ büntetõ-,
szabálysértési, polgári vagy hatósági eljárás tárgya.
(2) A vizsgálóbizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselõk legalább egyötöde indítványozza, és az (1) bekezdés szerinti
feltételek fennállnak.
(3) A vizsgálóbizottság létrehozatalára irányuló határozati javaslathoz nem lehet olyan módosító javaslatot benyújtani,
amely a vizsgálóbizottság elnevezésére, a vizsgálat tárgyára vonatkozik.
(4) A vizsgálóbizottság tagja csak képviselõ lehet.
(5) A vizsgálóbizottság paritásos bizottság. A Kormány, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása alatt álló
központi államigazgatási szerv tevékenységét vizsgáló vizsgálóbizottság elnöke az érintett Kormány ellenzékéhez
tartozó képviselõ. Ha a vizsgálat több Kormányt is érint, és az érintett Kormányok ellenzéke nem azonos, az elnöki
teendõket az érintett Kormányok ellenzékéhez tartozó egy-egy képviselõ mint társelnökök látják el. A társelnökök
a vizsgálóbizottság üléseit együttesen készítik elõ, és váltakozó sorrendben vezetik. Egyéb elnöki teendõiket azonos
jogkörrel – a társelnök tevékenységére is figyelemmel – egymással együttmûködve látják el.

25. §

(1) A vizsgálóbizottság a vizsgálati tevékenységével összefüggõ irattal, adattal vagy egyéb információval rendelkezõ
személyt, szervet vagy szervezetet a vizsgálati tevékenységében való közremûködésre kötelezheti (a továbbiakban:
együttmûködésre kötelezett).
(2) Az együttmûködésre kötelezettet
a) adatszolgáltatási kötelezettség,
b) megjelenési kötelezettség, illetve
c) nyilatkozattételi kötelezettség
terheli.
(3) Ha az együttmûködésre kötelezett a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
a kötelezettségeinek megszegésérõl az ülést vezetõ elnök – a vizsgálóbizottság elnökének tájékoztatása alapján – az
Országgyûlés soron következõ ülésén való bejelentéssel tájékoztatja a nyilvánosságot.

26. §

(1) A vizsgálóbizottság tevékenységérõl jelentést készít.
(2) A jelentés tartalmazza
a) a vizsgálóbizottság feladatát,
b) a vizsgálóbizottság által alkalmazott eljárási rendet és vizsgálati módszereket,
c) a vizsgálat során feltárt tényeket, bizonyítékokat,
d) az együttmûködésre kötelezettnek a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire és
megállapításaira vonatkozóan,
e) a vizsgálóbizottság tagjának a vizsgálóbizottság ülésén tett észrevételeit a vizsgálat módszereire és
megállapításaira vonatkozóan,
f) a vizsgálóbizottság által vizsgált üggyel kapcsolatos megállapításokat, a szükséges intézkedésekre vonatkozó
javaslatokat.
(3) A jelentést a vizsgálóbizottság elnöke készíti elõ. A jelentés Országgyûlés elé terjesztésérõl – határozatával –
a vizsgálóbizottság dönt. Az Országgyûlés a jelentést megtárgyalja és annak elfogadásáról vagy elutasításáról
határozatot hoz.
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(4) A jelentés, valamint az abban foglalt megállapítások bíróság vagy más hatóság elõtt nem támadhatók meg.
A jelentéssel, illetve a jelentés alapján elfogadott országgyûlési határozattal érintett személynek a jelentés rá
vonatkozó megállapítására írásban tett észrevételeit az Országgyûlés honlapján közzé kell tenni.
27. §

A vizsgálóbizottságra a 15. § (2) bekezdését, a 17–20. §-t, valamint a 21. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 23. §
(2) bekezdését alkalmazni kell.

MÁSODIK RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÛKÖDÉSE ÉS ÜLÉSEZÉSE
11. Az Országgyûlés mûködésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek
28. §

(1) A képviselõ joga és kötelessége, hogy kezdeményezõen részt vegyen az Országgyûlés munkájában, elõsegítse annak
eredményes mûködését. Kötelessége részt venni az Országgyûlés ülésein, továbbá annak az országgyûlési
bizottságnak az ülésein, amelynek tagja.
(2) A képviselõ az Országgyûlés szavazásain köteles jelen lenni.
(3) Ha e törvény kivételt nem tesz, az Országgyûlés tisztségeire, illetve országgyûlési bizottságaiba bármely képviselõ
megválasztható.
(4) A köztársasági elnök, a Kormány, országgyûlési bizottság vagy országgyûlési képviselõ határozati javaslatot
terjeszthet elõ. Nemzetközi szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvényjavaslatot a Kormány terjeszthet elõ.
A törvényjavaslathoz és a határozati javaslathoz indokolást kell fûzni.

12. A nemzetiségi szószóló
29. §

(1) A szószólók jogai és kötelezettségei egyenlõk, tevékenységüket a köz és az adott nemzetiség érdekében végzik,
e tekintetben nem utasíthatók.
(2) A szószóló az Országgyûlés ülésén felszólalhat, ha a Házbizottság megítélése szerint a napirendi pont a nemzetiségek
érdekeit, jogait érinti. Rendkívüli ügyben a szószóló a napirendi pontok tárgyalását követõen – a határozati házszabályi
rendelkezésekben meghatározott módon – felszólalhat. A szószóló az Országgyûlés ülésein szavazati joggal nem
rendelkezik.
(3) A szószóló a nemzetiségeket képviselõ bizottság munkájában szavazati joggal vesz részt, az állandó bizottságok
ülésein – az állandó bizottság elnöke döntését követõen, vagy ha a Házbizottság arról a (2) bekezdés szerinti döntése
körében határoz – tanácskozási joggal vehet részt.
(4) A szószóló kérdést intézhet a Kormányhoz és a Kormány tagjához a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben.
(5) A szószólót mentelmi jog illeti meg. A mentelmi jogra a képviselõk mentelmi jogára vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(6) A szószóló megbízatása megszûnik
a) az Országgyûlés megbízatásának megszûnésével,
b) halálával,
c) összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondásával, vagy
e) ha a képviselõk választásán már nem választható.
(7) Annak megállapításáról, hogy a szószóló a képviselõk választásán már nem választható, valamint az
összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyûlés a jelen lévõ képviselõk kétharmadának szavazatával határoz.
(8) A szószóló nem lehet nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja.
(9) Az 5. § (1) bekezdés e) pontja, a 28. § (1) és (4) bekezdése, a 30. §, a 40. § (3) bekezdése, a 46. § (2) bekezdése, a 48. §
(3)–(5) bekezdése, a 49. § (4)–(8) bekezdése, az 50. §, az 53. § (2)–(5) bekezdése, az 57. § (2) bekezdése, az 58. §
(3) bekezdése, az 59. § (7) bekezdése, a VIII. fejezet, a 96. §, a 97. §, a 98. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 100. §, a 103. §,
a 36. alcím, a 37. alcím és a 39. alcím képviselõkre vonatkozó rendelkezéseit a szószólóra is alkalmazni kell.
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13. Az Országgyûlés megalakulása
30. §

(1) A képviselõk általános választásán megválasztott képviselõk a megbízólevelüket az Országgyûlés alakuló ülését
megelõzõen a köztársasági elnöknek nyújtják be.
(2) Az idõközi választáson megválasztott, valamint listáról üresedés miatt kijelölt képviselõ megbízólevelét a házelnöknek
nyújtja be.

31. §

(1) Az Országgyûlés alakuló ülését a köztársasági elnök nyitja meg, ezt követõen tájékoztatást ad a megbízólevelek
átvételérõl.
(2) A korelnök és a korjegyzõk hivatalba lépése után
a) a képviselõk választásáról az Országos Választási Bizottság nevében annak elnöke,
b) a képviselõk választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezésérõl és technikai lebonyolításáról
a választások és népszavazások lebonyolításáért felelõs miniszter
beszámol az Országgyûlésnek.
(3) Az alakuló ülés részletes szabályait a határozati házszabályi rendelkezések tartalmazzák.

14. Az Országgyûlés ülésezése
32. §

Az Országgyûlés évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétõl június tizenötödikéig, illetve
szeptember elsejétõl december tizenötödikéig.

33. §

Az ülésszak ülésekbõl, az ülés ülésnapokból áll. Az ülés összehívásakor jelezni kell az ülésnapok várható számát.

34. §

Az Országgyûlés ülésszakait és üléseit a házelnök hívja össze. A házelnök – a 11. § (1) bekezdés a) pontjára is
figyelemmel – úgy köteles összehívni az üléseket, hogy az Országgyûlés rendszeres ülésezése során az ülésszakok alatt
az ülések ésszerû idõtartamban kövessék egymást, biztosítva ezáltal az Országgyûlés Alaptörvényben meghatározott
feladatainak maradéktalan ellátását.

35. §

(1) A köztársasági elnök, a Kormány vagy a képviselõk egyötödének írásbeli kérelmére az Országgyûlést rendkívüli
ülésszakra vagy rendkívüli ülésre össze kell hívni. A kérelemben az összehívás indokát, továbbá a javasolt idõpontot és
napirendet meg kell jelölni. A házelnöknek lehetõleg a javasolt, de legkésõbb az azt követõ nyolc napon belüli
idõpontra kell az Országgyûlést összehívnia.
(2) A házelnök rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést hív össze az e törvényben, vagy a határozati házszabályi
rendelkezésekben meghatározott esetekben.

36. §

(1) A köztársasági elnök az Országgyûlés ülését egy ülésszak alatt egy alkalommal – legfeljebb harminc napra –
elnapolhatja. Az elnapolást a házelnöknél kell írásban bejelenteni.
(2) Az elnapolás tartama alatt a házelnök a képviselõk egyötödének írásbeli kérelmére – a kérelem kézhezvételétõl
számított nyolc napnál nem távolabbi idõpontra – köteles az Országgyûlés ülését összehívni.

37. §

Az Országgyûlés üléseit – ha az Országgyûlés a képviselõk kétharmadának szavazatával eltérõen nem határoz – az
Országház épületében tartja. Különleges jogrendben a házelnök az Országgyûlés ülését eltérõ helyszínre is
összehívhatja.

38. §

A Kormány megalakulását követõen az adott, minden ülésszak végén a következõ ülésszakra vonatkozóan tájékoztatja
az Országgyûlést törvényalkotási programjáról.

15. Az Országgyûlés és országgyûlési bizottság ülésén részt vevõ más személyek
39. §

(1) A köztársasági elnök, a Kormány tagja, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, a legfõbb ügyész, az alapvetõ
jogok biztosa, az Állami Számvevõszék elnöke, a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és a központi
költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslat vitája során a Költségvetési Tanács elnöke, továbbá az általa
benyújtott beszámoló országgyûlési vitája során az Országgyûlés elõtt beszámolásra kötelezett, valamint európai
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uniós kérdéssel összefüggõ napirend országgyûlési vitája során az Európai Parlament magyarországi képviselõje
(a továbbiakban együtt: tanácskozási joggal rendelkezõ személy) részt vehet és – az ülés lefolytatásával kapcsolatos
házszabályi rendelkezések keretei között – bármikor felszólalhat az Országgyûlés ülésén.
(2) Ha a napirenden lévõ önálló indítványt tanácskozási joggal rendelkezõ személy terjeszti elõ, az elõterjesztõ vagy
a helyettesítésére jogosult személy távollétében az indítványt az Országgyûlés nem tárgyalja.
(3) A Kormány tagja vagy a helyettesítésére jogosult személy akkor is köteles részt venni az Országgyûlés ülésén, ha
a napirenden lévõ törvényjavaslat, határozati javaslat vagy jelentés a feladatkörét érinti.
(4) Az Országgyûlés a tanácskozási joggal rendelkezõ személyt – a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke,
a Kúria elnöke és az Európai Parlament magyarországi képviselõje kivételével – kötelezheti az Országgyûlés ülésén
való megjelenésre.
40. §

(1) Az elõterjesztõ, a köztársasági elnök, a házelnök, az Európai Parlament magyarországi képviselõje, az alapvetõ jogok
biztosa, az Állami Számvevõszék elnöke, az adott országgyûlési bizottságban tagsági hellyel nem rendelkezõ
képviselõcsoport vezetõje, külön törvényben erre feljogosított személyek, valamint – ha a tárgyalt napirendi pont
feladatkörét érinti – a Kormány tagja az állandó bizottság ülésének összehívásával egyidejûleg meghívást kap az
ülésre.
(2) Az (1) bekezdés alapján meghívott személyek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen, illetve a napirendi pont
tárgyalásán. Az ülésen a meghívottat a helyettesítésére jogosult személy is képviselheti. Az ülésen az országgyûlési
bizottságban tagsági hellyel nem rendelkezõ képviselõcsoport vezetõjét – egy alkalomra szóló vagy visszavonásig
érvényes megbízással – a képviselõcsoport egy tagja is képviselheti. Az országgyûlési bizottság ülésén a Kormány
döntésre felhatalmazott képviselõje vesz részt.
(3) A bizottsági ülésen az elõterjesztõ és a tárgyalt napirendi ponthoz módosító javaslatot, kapcsolódó módosító
javaslatot benyújtó képviselõ tanácskozási joggal vehet részt. Más képviselõ számára az országgyûlési bizottság
szótöbbséggel hozzászólási jogot adhat.
(4) Az országgyûlési bizottság elnöke az országgyûlési bizottság ülésére szakértõt hívhat meg, aki az ülésen tanácskozási
joggal vesz részt. Szakértõ meghívására – a szakértõ személyének megjelölésével vagy anélkül – az országgyûlési
bizottság tagjai is tehetnek javaslatot, amelyrõl az országgyûlési bizottság dönt.
(5) Képviselõcsoportonként egy szakértõ az országgyûlési bizottság ülésén adott napirendi pont tárgyalásánál jelen
lehet, ha az országgyûlési bizottság erre engedélyt ad, felszólalhat.

41. §

Az országgyûlési bizottság köteles évente legalább egy alkalommal meghallgatni azt a minisztert, akit kinevezése elõtt
meghallgatott.

16. Interpelláció és kérdés
42. §

(1) Az Országgyûlés ülésének napirendjében feltüntetett idõpontban az interpelláció és kérdés tárgyalására minden
olyan héten, amikor az Országgyûlés ülést tart legalább a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott
idõtartamot kell biztosítani. Valamennyi képviselõcsoport számára lehetõvé kell tenni, hogy legalább egy általa
benyújtott interpelláció és kérdés tárgyalására sor kerüljön. A Házbizottság a független képviselõk létszámát
figyelembe véve biztosítja számukra az interpellációk és kérdések feltételének lehetõségét.
(2) Akihez az Alaptörvény szerint interpelláció vagy kérdés intézhetõ, köteles az interpellációt vagy kérdést személyesen,
kivételesen helyettese útján megválaszolni.
(3) Ha az interpelláció vagy kérdés az egész Kormány mûködését érinti, a miniszterelnök válaszol, ha több minisztert érint
vagy az érintett miniszter személye kérdéses, a miniszterelnök jelöli ki a válaszadó minisztert.
(4) Minden interpellációra az Országgyûlés ülésén kell választ adni. Az interpellált megindokolt kérésére az Országgyûlés
– vita nélküli szavazással – engedélyezheti, hogy harminc napon belül írásban válaszoljon.
(5) Az írásban megadott választ az interpelláló képviselõnek és a házelnöknek kell eljuttatni. A válasz benyújtását követõ
ülésen az interpellációt tárgyalni kell.
(6) A válasz után – az írásban adott válasz esetében is – az interpelláló képviselõnek viszontválaszra van joga, amely nem
terjedhet túl az interpellációra adott válasz értékelésén, illetve az értékelés indokolásán. Ha a képviselõ a választ nem
fogadja el, a válasz elfogadásáról az Országgyûlés dönt.
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(7) Ha az Országgyûlés a választ elutasította, az interpellációt a feladatkörrel rendelkezõ országgyûlési bizottságnak kell
kiadni. Az interpelláció tárgyalását az Országgyûlés a bizottsági jelentés beérkezését követõen a következõ ülésén
napirendre tûzi, és az országgyûlési bizottság javaslata alapján
a) utólag helyesnek ítéli az interpellációra adott választ,
b) elfogadja az országgyûlési bizottság ülésén az interpellált által kiegészített választ, vagy
c) megerõsíti korábbi elutasító döntését, és az országgyûlési bizottságot intézkedési javaslat kidolgozására kéri fel.
(8) Kérdés esetén meg kell jelölni, hogy a kérdezõ a választ az Országgyûlés ülésén szóban vagy ülésen kívül, írásban kéri.
Az írásbeli választ igénylõ kérdésre a kérdezett tizenöt napon belül ad választ. Kérdés esetén a képviselõnek
viszontválaszra nincs joga, és az Országgyûlés a válasz elfogadásáról nem határoz.
43. §

(1) Minden olyan héten, amikor az Országgyûlés ülést tart, az Országgyûlés ülésén a napirendben feltüntetett idõpontban
a határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott idõtartamot kell biztosítani kérdés közvetlen feltevésére és
megválaszolására (a továbbiakban: azonnali kérdések órája).
(2) Az azonnali kérdések órájában az Alaptörvény szerint válaszadásra kötelezettek kötelesek az ülésteremben
tartózkodni. A válaszadásra kötelezett halaszthatatlan közfeladata ellátása esetén elõzetesen tájékoztatja
a házelnököt, és megjelöli a helyette válaszadásra feljogosított személyt.
(3) Ha a miniszterelnök vagy a miniszter nem személyesen válaszol, a képviselõ személyes válaszadást kérhet. Ebben az
esetben a megkérdezett legkésõbb a harmadik soron következõ azonnali kérdések órájában köteles személyesen
válaszolni. Ezen határidõ alatt a kérdést a képviselõcsoport vezetõje csak olyan helyre sorolhatja, ahol annak feltételére
lehetõség nyílik, ellenkezõ esetben a személyes válaszadás kötelezettsége megszûnik.

17. Az Országgyûlés közjogi tisztségviselõkkel kapcsolatos határozatai
44. §

(1) Az Országgyûlés a miniszterelnököt nyílt szavazással, a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság elnökét és tagját,
a Kúria elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfõbb ügyészt, az alapvetõ jogok biztosát és helyetteseit, az
Állami Számvevõszék elnökét, valamint az általa választott további közjogi tisztségviselõket titkos szavazással
választja meg.
(2) Ha törvény valamely közjogi tisztségviselõ megválasztása vagy kinevezése elõtt a jelölt országgyûlési bizottság elõtt
történõ meghallgatását írja elõ, a feladatkörrel rendelkezõ országgyûlési bizottság a jelöltet meghallgatja, és
a személyi javaslatot véleményezi. A jelölt miniszterré történõ kinevezésének támogatásáról az országgyûlési
bizottság nyílt szavazással határoz.
(3) Az Országgyûlés által választott közjogi tisztségviselõk esetében a kialakított véleményt az országgyûlési bizottság
elõadója az Országgyûlés ülésén ismerteti. A többi jelöltrõl a véleményt az országgyûlési bizottság elnöke a
házelnöknek küldi meg, aki azt a javaslattételi és a kinevezési jogkör gyakorlójához eljuttatja.

18. A tárgyalási rend fenntartása, a fegyelmi jogkör
45. §

Az Országgyûlés ülése zavartalan lefolytatásának biztosítása az ülést vezetõ elnök feladata, ennek érdekében az ülést
vezetõ elnök, illetve – az ülést vezetõ elnök javaslatára, a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság állásfoglalásának kikérésével – az Országgyûlés a 46–51. §-ban meghatározott
intézkedéseket alkalmazhatja.

46. §

(1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során nyilvánvalóan indokolatlanul eltér a tárgytól, vagy ugyanabban a vitában
feleslegesen saját vagy más beszédét ismétli, az ülést vezetõ elnök felszólítja, hogy térjen a tárgyra, egyidejûleg
figyelmezteti az eredménytelen felszólítás következményeire.
(2) Az ülést vezetõ elnök megvonhatja a szót attól a képviselõtõl, aki felszólalása során a második felszólítás ellenére is
folytatja az (1) bekezdésben meghatározott magatartást.

47. §

Az ülést vezetõ elnök – a szómegvonás okának közlésével – megvonhatja a szót attól a felszólalótól, aki felszólalása
során kitöltötte a saját vagy a képviselõcsoportja idõkeretét.
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48. §

(1) Azt a felszólalót, aki felszólalása során az Országgyûlés tekintélyét vagy valamely személyt, csoportot sértõ vagy
illetlen kifejezést használ, az ülést vezetõ elnök rendreutasítja, egyidejûleg figyelmezteti a sértõ vagy illetlen kifejezés
ismételt használatának következményeire.
(2) Az ülést vezetõ elnök megvonja a szót attól a felszólalótól, aki a rendreutasítást követõen ismételten sértõ vagy illetlen
kifejezést használ.
(3) Ha a képviselõ felszólalása során kirívóan sértõ kifejezést használ, vagy az általa használt sértõ kifejezés súlyos
rendzavaráshoz vezet, az ülést vezetõ elnök javasolhatja az Országgyûlésnek a képviselõ kizárását az ülésnap hátralévõ
részébõl. A javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz.
(4) Ha az Országgyûlés határozatképtelen, a kizárásról az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ elnök az
Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az
Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök döntésének törvényességérõl.
(5) Az ülésnapról kizárt képviselõ az ülésnapon nem szólalhat fel újra. Az ülésnapról kizárt képviselõ a kizárás napjára
tiszteletdíjra nem jogosult.

49. §

(1) Az ülést vezetõ elnök felszólítás és figyelmeztetés nélkül megvonhatja a szót attól a felszólalótól, aki az ülést vezetõ
elnök döntését, ülésvezetését – ügyrendi javaslat kivételével – kifogásolja. Az a felszólaló, akitõl az ülést vezetõ elnök
felszólítás és figyelmeztetés nélkül vonta meg a szót, kérheti a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs
bizottság eseti jellegû állásfoglalását.
(2) Az (1) bekezdés kivételével nem lehet megvonni a szót, ha az ülést vezetõ elnök a felszólítás alkalmával nem
figyelmeztette a képviselõt a felszólítás következményére.
(3) Akitõl a szót az (1) bekezdés, a 46. § (2) bekezdése vagy a 48. § (2) bekezdése alapján megvonták, ugyanazon az
ülésnapon, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.
(4) Azt a képviselõt, aki magatartásával a házszabályi rendelkezések tanácskozási rendre vagy szavazásra vonatkozó
szabályait megszegi, az ülést vezetõ elnök – az intézkedés okának, illetve a megsértett házszabályi rendelkezésnek
a megjelölésével – rendreutasítja, egyidejûleg figyelmezteti, hogy további rendzavarás esetén az ülésnapról való
kizárását fogja kezdeményezni.
(5) Ha a képviselõ a rendreutasítás ellenére is folytatja a (4) bekezdésben meghatározott magatartást, az ülést vezetõ
elnök javasolhatja az ülésnapról való kizárását, illetve vele szemben pénzbírság kiszabását.
(6) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen, a kizárásról
az ülést vezetõ elnök határoz. Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén tájékoztatja az Országgyûlést
a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést vezetõ elnök döntésének
törvényességérõl.
(7) A pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság dönt. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának harmadát.
(8) Az ülésnapról kizárt képviselõ az ülésnapon nem szólalhat fel újra. Az ülésnapról kizárt képviselõ a kizárás napjára
tiszteletdíjra nem jogosult.

50. §

(1) Ha a képviselõ az Országgyûlés ülésén fizikai erõszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai erõszakkal fenyegetett
vagy arra hívott fel, az ülést vezetõ elnök javasolhatja a képviselõ ülésnapról való kizárását, jogai gyakorlásának
felfüggesztését és vele szemben pénzbírság kiszabását.
(2) A kizárásra irányuló javaslatról az Országgyûlés vita nélkül határoz. Ha az Országgyûlés határozatképtelen, a kizárásról
az ülést vezetõ elnök határoz. Ha a képviselõt kizárták, az Országgyûlés ülésein és az országgyûlési bizottságok
munkájában nem vehet részt, tiszteletdíjra nem jogosult Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlés következõ ülésén
tájékoztatja az Országgyûlést a kizárásról és annak indokáról. Ezt követõen az Országgyûlés vita nélkül határoz az ülést
vezetõ elnök döntésének törvényességérõl.
(3) A képviselõ jogai gyakorlásának felfüggesztésérõl az Országgyûlés – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság állásfoglalásának kikérésével – a jelen lévõ képviselõk kétharmadának szavazatával dönt.
A képviselõ jogainak gyakorlása legfeljebb három ülésnapra függeszthetõ fel.
(4) A pénzbírság kiszabására irányuló javaslatról a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság dönt. A pénzbírság összege nem haladhatja meg a képviselõ egyhavi tiszteletdíjának összegét.
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(5) Az Országgyûlés a jelen lévõ képviselõk kétharmadának szavazatával az (1) bekezdésben meghatározott magatartás
ugyanazon ülésszakon belül való folytatása esetén a képviselõ jogainak gyakorlását
a) a második alkalommal hat ülésnapra,
b) a harmadik és minden további alkalommal kilenc ülésnapra függesztheti fel.
(6) Ha a képviselõ képviselõi jogait felfüggesztették, a felfüggesztés elsõ és utolsó ülésnapja közötti idõtartamban
a képviselõ nem vehet részt az Országgyûlés ülésein és az országgyûlési bizottságok munkájában, tiszteletdíjra nem
jogosult.
(7) A felfüggesztés elsõ ülésnapja a felfüggesztésrõl való döntés napját követõ ülésnap. A felfüggesztés idõtartamának
számításakor az ülésszakok közötti szünetet figyelmen kívül kell hagyni.
51. §

Ha az Országgyûlés ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést
vezetõ elnök az ülést határozott idõre felfüggesztheti vagy berekesztheti. Az ülés berekesztése esetén a házelnök új
ülést hív össze. Ha az ülést vezetõ elnök határozatát nem tudja kihirdetni, elhagyja az elnöki széket, amellyel az ülés
megszakad. Az ülés megszakadása esetén az ülés csak akkor folytatódhat, ha a házelnök újból összehívja azt.

52. §

A bizottsági ülés zavartalan lefolytatása érdekében az országgyûlési bizottság elnöke a 46–47. §-ban, a 48. §
(1)–(2) bekezdésében és a 49. § (1)–(3) bekezdésében foglalt intézkedéseket alkalmazhatja.

19. A házelnök rendészeti jogköre
53. §

(1) A házelnök – az Országgyûlés zavartalan mûködésének, illetve az Országgyûlés méltóságának biztosítása érdekében –
rendészeti jogkört gyakorol. A tárgyalási és szavazási rend fenntartása érdekében az ülést vezetõ alelnök is rendészeti
jogkört gyakorol.
(2) Az ülést vezetõ elnök az Országgyûlési Õrséggel kivezetteti az ülésterembõl az 50. § (2) bekezdése szerint kizárt
képviselõt, ha a képviselõ az ülést vezetõ elnök felszólítása ellenére sem hagyja el a termet.
(3) Az ülésrõl az 50. § (2) bekezdése szerint kizárt vagy a jogainak gyakorlásából felfüggesztett képviselõ a kizárás vagy a
felfüggesztés idején nem léphet be az ülésterembe, amelynek végrehajtásáról az Országgyûlési Õrség gondoskodik.
(4) Az a képviselõ, akivel szemben az ülést vezetõ elnök rendészeti intézkedést alkalmazott, kifogást nyújthat be
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsághoz, amely nyolc napon belül kivizsgálja
a kifogást, és vizsgálatának eredményérõl jelentést tesz az Országgyûlésnek.
(5) A bizottsági jelentést az Országgyûlés a jelentés benyújtását követõ ülésén napirendre tûzi, és a bizottsági jelentés
alapján
a) megerõsíti az ülést vezetõ elnök rendészeti intézkedését vagy
b) ha az ülést vezetõ elnök rendészeti intézkedését megalapozatlannak találja, elrendeli e tény jegyzõkönyvbe
foglalását, és mentesíti a képviselõt a fegyelmi büntetés esetleges következményei alól.

54. §

(1) A házelnök meghatározza és az Országgyûlés honlapján közzéteszi az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint
az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történõ belépés és az ott-tartózkodás rendjét,
valamint az Országgyûlési Õrség e feladatkörével összefüggõ tevékenysége részletes szabályait. A házelnök nem
állapíthat meg olyan rendelkezést, amely az Országgyûlés ülésének nyilvánosságát, a demokratikus közvélemény
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit kizárná.
(2) Az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek
területére belépõk és ott tartózkodók belépésükkel elfogadják a házelnök (1) bekezdésben meghatározott
rendelkezéseit, és kötelesek azokat tiszteletben tartani.
(3) Az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek
területére belépõk és ott tartózkodók belépésükkel elfogadják, hogy
a) a természetes személyazonosító adataikat, valamint a belépésükre és ott-tartózkodásukra vonatkozó adataikat
– a létesítmények védelme, illetve az ezek mûködésével összefüggésben elkövetett bûncselekmények felderítése
érdekében – az adatok rögzítésétõl számított öt évig kezeli az Országgyûlés Hivatala és az Országgyûlési Õrség,
valamint
b) az a) pont szerint kezelt adatokat az Országgyûlés Hivatala és az Országgyûlési Õrség törvényben meghatározott
esetben más szervek részére átadhatja.
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(4) Az Országgyûlési Õrség részére a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Országgyûlés Hivatala adja át.
(5) Ha az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek
területére belépõk és ott tartózkodók (2) bekezdés szerinti kötelezettségüket nem teljesítik, akkor belépésük
megtagadható, illetve onnan kivezettethetõk. A házelnök döntése alapján az ilyen személy Országházba, az
Országgyûlés Irodaházába, valamint az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére történõ
belépését legfeljebb két hétig meg lehet tagadni.

IV. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÛKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA
20. A nyilvános ülés
55. §

(1) A nyilvános ülésen e törvényben meghatározottak szerint hallgatóság vehet részt.
(2) A nyilvános ülésen a hallgatóság – ideértve a médiatartalom-szolgáltatók képviselõit is – csak a házelnök által kijelölt
helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni köteles.
(3) Az ülés rendjének megzavarása esetén az ülést vezetõ elnök a hallgatóságot vagy annak egy részét az ülésrõl
kiutasíthatja.

56. §

(1) Az Országgyûlés nyilvános üléseinek hiteles jegyzõkönyvei az Országgyûlés Hivatalánál, azok irattárban elhelyezett
mellékletei és a számítógépes szavazási lista az Országgyûlés Hivatala útján a nyilvánosság számára hozzáférhetõek.
(2) Az Országgyûlés nyilvános ülésének jegyzõkönyveit és a nyilvános ülésen tárgyalt irományokat, valamint az ezzel
összefüggõ szavazási listát az Országgyûlés honlapján közzé kell tenni.

21. A zárt ülés
57. §

(1) Az Alaptörvény alapján zárt ülés kezdeményezésére jogosult javaslata alapján egy vagy több napirendi pont, illetve
napirend elõtti felszólalás tárgyalása céljából zárt üléssé nyilvánítható a nyilvános ülés egy része is.
(2) A zárt ülésen a képviselõkön kívül csak a tanácskozási joggal rendelkezõ személyek, a háznagy, valamint az
Országgyûlés Hivatalának oda beosztott munkatársai és a jegyzõkönyvvezetõk vehetnek részt.
(3) A zárt ülésen hallgatóság – ideértve a médiatartalom-szolgáltatók képviselõit is – nem vehet részt.

22. Az országgyûlési bizottsági ülés nyilvánossága
58. §

(1) Az országgyûlési bizottságok ülései nyilvánosak. A nyilvános ülésen a hallgatóság az országgyûlési bizottság elnöke
által megjelölt létszámban, az általa kijelölt helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától
tartózkodni köteles. Az ülés rendjének megzavarása esetén az országgyûlési bizottság elnöke a hallgatóságot vagy
annak egy részét az ülésrõl kiutasíthatja. A nyilvánosság – ha azt az országgyûlési bizottság tevékenységével
kapcsolatos megnövekedett érdeklõdés indokolja – az 59. §-ban meghatározottak szerint is biztosítható. Ha
minõsített adat, személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében szükséges, az
országgyûlési bizottság zárt ülést tart.
(2) Zárt ülés tartását az elõterjesztõ vagy bármely bizottsági tag kérelmezheti, arról az országgyûlési bizottság határoz.
Egy vagy több napirendi pont tárgyalása céljából zárt üléssé nyilvánítható a nyilvános ülés egy része is. Nem
rendelhetõ el az országgyûlési bizottság zárt ülése, ha a javaslattevõ nem nevezi meg konkrétan azt az (1) bekezdés
szerinti adatkört, amelybe tartozó adat vagy titok védelme indokolja a zárt ülés elrendelését.
(3) A zárt ülésen a köztársasági elnök, a házelnök, a háznagy, az országgyûlési bizottság tagjai, továbbá az országgyûlési
bizottság elnöke által az adott napirendi ponthoz meghívott személyek, valamint – ha a 29. § (3) bekezdése alapján
tanácskozási joga van – a szószóló vehetnek részt. Az országgyûlési bizottság szótöbbséggel más – nem bizottsági tag
– képviselõ jelenlétéhez is hozzájárulhat. Ha az országgyûlési bizottság másként nem dönt, a zárt ülésen az
Országgyûlés Hivatalának oda beosztott munkatársai és a jegyzõkönyvvezetõk részt vehetnek.
(4) A határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározott kivételes eljárásban elrendelt zárt ülésrõl a képviselõket
kizárni nem lehet.
(5) Az országgyûlési bizottságok nyilvános ülésének jegyzõkönyveit az Országgyûlés honlapján közzé kell tenni.
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23. Az ülések közvetítése
59. §

(1) Az Országgyûlés ülésének, a kinevezésekkel és jelölésekkel kapcsolatos nyilvános országgyûlési bizottsági
meghallgatásoknak, valamint a házelnök által – a Házbizottság véleményének kikérését követõen – kijelölt egyéb
országgyûlési bizottsági üléseknek a közvetítése céljából zártláncú audiovizuális rendszer mûködik.
(2) A zártláncú audiovizuális rendszerbõl kimenõ jelet valamennyi médiaszolgáltató számára hozzáférhetõvé kell tenni.
A rendszerhez való csatlakozás költségei a médiaszolgáltatót terhelik. A zártláncú audiovizuális rendszer kimenõ
jelébõl nyilvánosan elérhetõ valósidejû, internetes közvetítésre alkalmas jelfolyamot kell képezni, és azt az
Országgyûlés honlapján elérhetõvé kell tenni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik bármely médiaszolgáltatónak azt a jogát, hogy az Országház
épületének a házelnök által kijelölt helyérõl mûsort közvetítsen vagy rögzítsen. A házelnök csak olyan helyet jelölhet ki
a mûsor közvetítésére vagy rögzítésére, amely nem korlátozza a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges
szabad tájékoztatás feltételeit.
(4) Az (1) bekezdés alapján nem közvetített nyilvános országgyûlési bizottsági üléseket a médiaszolgáltató közvetítheti
vagy rögzítheti. A közvetítés technikai elõkészületei és lebonyolítása a bizottsági ülést nem zavarhatják.
(5) Az Országgyûlés ülése és az országgyûlési bizottsági ülések képi közvetítésének célja a nézõk pártatlan,
kiegyensúlyozott, pontos és tényszerû tájékoztatása az Országgyûlés tevékenységérõl. A televíziós közvetítés az
Országgyûlés tevékenységével összhangban a tényleges történésekre és az országgyûlési munkára – így különösen az
ülést vezetõ elnökre, a mindenkori felszólalóra, a szavazási eredmények bemutatására, az ülésterem egészére, illetve
az ülésteremben zajló egyéb eseményekre – irányul. A képszerkesztés objektívan és tárgyilagosan igazodik az ülés
menetéhez.
(6) A zártláncú audiovizuális rendszerbõl kimenõ jelrõl egy-egy rögzített, bárki számára hozzáférhetõ példányt az
Országgyûlés Hivatalánál, az Országos Széchenyi Könyvtárban, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelõ Alap archívumában kell elhelyezni. Az Országgyûlés Hivatala biztosítja a rögzített anyag
megtekinthetõségét, és költségtérítés ellenében arról bárki által szabadon felhasználható másolatot készít.
(7) Az Országházban, az Országgyûlés Irodaházában, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló
épületekben a képviselõcsoport, a képviselõcsoporton kívül létrehozott más csoport és a képviselõ csak az
Országgyûlés tevékenységével kapcsolatban tarthat tájékoztatást a médiatartalom-szolgáltatók részére.

24. A törvényalkotás nyilvánossága
60. §

(1) Az Országgyûlés honlapján a benyújtást követõen haladéktalanul közzé kell tenni
a) a törvényjavaslatokat,
b) a módosító javaslatokat,
c) a törvényjavaslathoz készült bizottsági ajánlásokat,
d) az egységes javaslatot, valamint
e) a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó, az Országgyûlés iromány-nyilvántartásában szereplõ más dokumentumokat.
(2) Az (1) bekezdés, valamint az 56. § (2) bekezdése és az 58. § (5) bekezdése szerint közzétett dokumentumok az
Országgyûlés honlapjáról nem távolíthatóak el.

V. FEJEZET
A HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE
61. §

(1) A házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban az Országgyûlés ülésén egyedi esetekben felmerült vitás
kérdésekben az ülést vezetõ elnök – szükség esetén a Házbizottságban folytatott egyeztetést követõen – dönt, vagy
a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottsághoz fordul.
(2) Ha az országgyûlési bizottság ülésén a házszabályi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban vitás kérdés merül fel,
az országgyûlési bizottság elnöke dönt, vagy a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottsághoz fordul.
(3) A házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság az (1) és (2) bekezdésben foglalt esetben, valamint az
országgyûlés tisztségviselõje, bármely képviselõcsoport, országgyûlési bizottság, vagy – ha azt legalább tíz képviselõ
támogatja – független képviselõ kérésére állást foglal.
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(4) A házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság – saját döntése alapján – általános érvényû vagy eseti
jellegû állásfoglalást hoz. Az általános érvényû állásfoglalást az ülést vezetõ elnök ismerteti, az eseti jellegû
állásfoglalást a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság írásban teszi közzé.
(5) Az általános érvényû állásfoglalás ismertetésétõl, illetve az eseti jellegû állásfoglalás kiküldésétõl számított tizenöt
napon belül bármely képviselõcsoport, illetve – ha a kérését legalább tíz képviselõ támogatja – bármely független
képviselõ kérheti az Országgyûlés döntését. A kérelem az állásfoglalás elutasítására vagy fenntartására irányulhat. Az
Országgyûlés a kérelemrõl annak beérkezését követõ harminc napon belül határoz.
(6) Az Országgyûlés ellenkezõ határozatáig a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság állásfoglalását
alkalmazni kell.

VI. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉS ÉS A KORMÁNY EURÓPAI UNIÓS ÜGYEKBEN TÖRTÉNÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSE
25. Az országgyûlési jogkörök gyakorlásának módja
62. §

(1) Az Országgyûlés a Kormánynak az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményeiben folytatott
tevékenysége feletti – az e fejezetben meghatározott – ellenõrzési jogokat országgyûlési bizottság útján is
gyakorolhatja.
(2) Az Országgyûlés európai uniós ügyekkel foglalkozó állandó bizottságának az e fejezetben meghatározott eljárások
során – ha e fejezet vagy a házszabályi rendelkezések másként nem rendelkeznek – ügydöntõ hatásköre van.

26. Az Országgyûlés és a Kormány közötti egyeztetési eljárás
63. §

(1) A Kormány – továbbítás útján vagy egyéb módon – biztosítja a hozzáférést az Országgyûlés számára minden uniós jogi
aktus-tervezethez, javaslathoz és dokumentumhoz, amely az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ
intézményeinek döntéshozatali eljárásában napirenden szerepel (a továbbiakban: európai uniós tervezet).
(2) A Kormány az Országgyûlés kérésére minden további, pontosan megjelölt dokumentumot is megküld az
Országgyûlésnek.
(3) A Kormány – az európai uniós döntéshozatali napirendre figyelemmel – megjelöli az álláspontja szerint az
Országgyûlés feladat- és hatáskörét érintõ tárgykörbe tartozó európai uniós tervezeteket, különösen azokat, amelyek
a) olyan tárgykört érintenek, amelyrõl az Alaptörvény szerint sarkalatos vagy egyéb törvénynek kell rendelkeznie,
vagy
b) hatályos törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmaznak.
(4) A Kormány a soros tanácsi elnökségi félév elején – az európai uniós döntéshozatali napirendre figyelemmel – megjelöli
azokat az európai uniós tervezeteket, amelyek álláspontja szerint Magyarország szempontjából rendkívüli
jelentõségûek, ezért indokolt, hogy az Országgyûlés tárgyalja azokat.
(5) A Kormány megindokolja, hogy a megjelölt dokumentumok miért tartoznak törvényalkotási hatáskörbe, illetve miért
rendkívüli jelentõségûek.

64. §

(1) Az Országgyûlés bármely európai uniós tervezettel kapcsolatban tájékoztatást kérhet a Kormány által képviselni
kívánt álláspontról (a továbbiakban: álláspontjavaslat).
(2) A Kormány bármely európai uniós tervezettel kapcsolatban megküldheti álláspontjavaslatát az Országgyûlésnek, és
arról egyeztetést kezdeményezhet.
(3) A Kormány álláspontjavaslata tartalmazza
a) az európai uniós tervezet tartalmának összefoglalását,
b) az európai uniós döntéshozatal során alkalmazandó döntéshozatali eljárás megjelölését,
c) az európai uniós tervezet elfogadásának várható uniós menetrendjét és lehetõség szerint a tervezet tanácsi
tárgyalásának kezdõ idõpontját,
d) a Kormány európai uniós tervezettel kapcsolatos álláspontját, az Európai Unió döntéshozatali eljárásában elérni
kívánt célokat és azok indokait, valamint
e) az európai uniós tervezetbõl esetlegesen következõ jogalkotási feladatok bemutatását.
(4) Az Országgyûlés bõvített álláspontjavaslatot kérhet a Kormánytól, amely tartalmazza a (3) bekezdésben
megjelölteken kívül

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 47. szám

8381

a)

az európai uniós tervezet tárgykörére vonatkozó, hatályos magyar és európai uniós szabályozását tartalmazó
jogszabályok megjelölését,
b) az európai uniós tervezet Magyarországra vonatkozó várható gazdasági, költségvetési és társadalmi hatásainak
rövid bemutatását,
c) az európai uniós tervezettel kapcsolatban az európai uniós intézményeknek és tagállamoknak a Kormány
számára az álláspontjavaslat elkészítésekor ismert véleményét.
(5) A Kormány az álláspontjavaslatát olyan idõpontban küldi meg az Országgyûlésnek, hogy az európai uniós
döntéshozatali napirendre figyelemmel érdemi egyeztetést lehessen biztosítani.
(6) Az Országgyûlés az álláspontjavaslat ismeretében vagy az európai uniós tervezetre figyelemmel egyeztetést
kezdeményezhet.
65. §

(1) Az Országgyûlés – az egyeztetés keretében, az európai uniós döntéshozatali napirendre figyelemmel ésszerû
határidõn belül – az európai uniós tervezettel kapcsolatban állásfoglalást fogadhat el.
(2) Az Országgyûlés állásfoglalásában megjelöli azokat a szempontokat, amelyeket az Európai Unió döntéshozatali
eljárásában szükségesnek tart érvényre juttatni.
(3) Az európai uniós tervezet elfogadásáról döntést hozó Tanács ülését megelõzõen az európai uniós tervezet tárgya
szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszter vagy államtitkár az Országgyûlés felkérése alapján megjelenik az
Országgyûlés elõtt, és ismerteti a Kormánynak a tanácsülésen képviselni kívánt álláspontját.
(4) Ha az Országgyûlés az állásfoglalás kialakítása során országgyûlési bizottságok útján jár el, az országgyûlési bizottság
az állásfoglalását zárt ülésen alakítja ki.
(5) A Kormány az európai uniós döntéshozatal során képviselendõ álláspontját az Országgyûlés állásfoglalásának
alapulvételével alakítja ki.
(6) Ha az európai uniós tervezet olyan tárgykörrel kapcsolatos, amelyet érintõen az Alaptörvény értelmében az
Országgyûlés minõsített többségû döntése szükséges, a Kormány az állásfoglalástól csak indokolt esetben térhet el.
(7) Ha az Országgyûlés a Kormány álláspontjavaslatával kapcsolatban az európai uniós döntéshozatal napirendje által
megkívánt határidõig nem fogad el állásfoglalást, a Kormány ennek hiányában dönt az európai uniós döntéshozatal
során képviselendõ álláspontról.

66. §

A Kormány álláspontjavaslatát az Európai Unió döntéshozatali eljárására figyelemmel módosíthatja. A Kormány
folyamatosan tájékoztatja az Országgyûlést az európai uniós tervezetek, illetve az álláspontjavaslatok tartalmának
lényeges változásáról. Ez alapján korábbi állásfoglalását az Országgyûlés is módosíthatja.

67. §

(1) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményének döntése után írásban tájékoztatja az
Országgyûlést arról a döntésrõl,
a) amellyel kapcsolatosan az Országgyûlés állásfoglalást fogadott el, vagy
b) amelyet az Országgyûlés pontosan megjelöl.
(2) A Kormány az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményének döntése után – az (1) bekezdés szerinti
tájékoztatáson túl – szóbeli indokolást ad az Országgyûlésnek, ha az általa képviselt álláspont eltért az Országgyûlés
állásfoglalásától. Ha az eltérés olyan tárgykörrel kapcsolatos, amelyet érintõen az Alaptörvény értelmében az
Országgyûlés minõsített többségû döntése szükséges, az indokolás elfogadásáról az Országgyûlés dönt.

68. §

Az európai uniós tervezetre vonatkozó egyeztetési eljárás lezárul
a) az egyeztetési eljárással érintett uniós jogi aktusnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történõ kihirdetésével,
b) az Országgyûlés megbízatásának megszûnésével, vagy
c) az Országgyûlés erre irányuló döntésével.

27. A Kormány egyéb tájékoztatási kötelezettségei
69. §

(1) A Kormány az Európai Tanács üléseirõl és a stratégiai jelentõségû európai uniós eseményekrõl rendszeresen
tájékoztatja az Országgyûlést.
(2) A házelnök kezdeményezésére az Európai Tanács üléseit és a stratégiai jelentõségû európai uniós eseményeket
megelõzõen a miniszterelnök tájékoztatja az Országgyûlés Európai Uniós Konzultációs Testületét.
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(3) Az Európai Uniós Konzultációs Testület ülésén a házelnök, a képviselõcsoportok vezetõi, az európai uniós ügyekkel
foglalkozó állandó bizottság elnöke és alelnöke, az alkotmányossággal foglalkozó állandó bizottság elnöke,
a külügyekkel foglalkozó állandó bizottság elnöke, valamint a házelnök által meghívott más személyek vehetnek részt.
(4) A miniszterelnök az Európai Tanács ülését követõen, az ülés kimenetelérõl szóban tájékoztatja az Országgyûlés ülését.
(5) A Kormány évente tájékoztatja az Országgyûlés ülését Magyarország európai uniós tagságával összefüggõ
kérdésekrõl és az európai integráció helyzetérõl.
70. §

Az Európai Bizottság, a Bíróság, a Törvényszék, a Számvevõszék és az Európai Beruházási Bank igazgatótanácsa magyar
tagjainak személyére az Európai Unió – a tagok kinevezésérõl szóló döntés meghozatalára jogosult – intézményének
a Kormány tesz javaslatot. A Kormány a személyi javaslat megtételét megelõzõen a javasolni kívánt személyrõl
tájékoztatja az Országgyûlést. Az Országgyûlés a Kormány által javasolt személyt a javaslat megtételét megelõzõen
meghallgathatja.

28. A szubszidiaritás vizsgálata
71. §

(1) Az Országgyûlés az európai uniós tervezetekkel kapcsolatban állást foglalhat a szubszidiaritás és arányosság elvének
érvényesülésérõl.
(2) Az Országgyûlés az Európai Unióról szóló szerzõdéshez (a továbbiakban: EUSz), az Európai Unió mûködésérõl szóló
szerzõdéshez (a továbbiakban: EUMSz), illetve az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerzõdéshez
csatolt 2. jegyzõkönyv szerinti, az Európai Unió intézményeinek küldött indokolt véleményérõl tájékoztatja
a Kormányt.
(3) Az Országgyûlés – az Európai Unió jogalkotási aktusának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követõ
egy hónapon belül – kezdeményezheti, hogy a Kormány az EUMSz 263. cikke szerint nyújtson be keresetet az Európai
Unió Bíróságához arra hivatkozással, hogy az Európai Unió jogalkotási aktusa a szubszidiaritás elvét sérti. Az
Országgyûlés a kezdeményezésében megjelöli azokat az érveket, amelyek alapján a jogalkotási aktust
a szubszidiaritás elvét sértõnek tartja. Az Országgyûlés kezdeményezése alapján a Kormány – az EUMSz 263. cikkében
meghatározott határidõn belül – keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságához, vagy a kereset benyújtását az
indokainak részletes megjelölésével elutasítja. A kereset benyújtását, illetve a benyújtás elutasítását megelõzõen
a Kormány az Országgyûlés kezdeményezésében foglaltakról egyeztetést kérhet.
(4) Ha a Kormány a (3) bekezdésben foglaltak szerint az Országgyûlés kezdeményezése alapján nyújtott be keresetet az
Európai Unió Bíróságához, a keresetrõl, valamint az eljárás során keletkezett egyéb iratról annak benyújtását, illetve
kézhezvételét követõen haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést.

29. Az Országgyûlés kifogása
72. §

Az Országgyûlés az EUSz 48. cikk (7) bekezdése és az EUMSz 81. cikk (3) bekezdése szerinti kifogás megtételérõl
tájékoztatja a Kormányt.

HARMADIK RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK JOGÁLLÁSA
VII. FEJEZET
A MENTELMI JOG
73. §

(1) A képviselõ bíróság vagy hatóság elõtt – képviselõi megbízatásának ideje alatt és azt követõen – nem vonható
felelõsségre leadott szavazata, továbbá a képviselõi megbízatásának gyakorlása során a képviselõi megbízatásával
összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik a képviselõk polgári jogi felelõsségére és a következõ
bûncselekményekre: közösség elleni izgatás, nemzeti jelkép megsértése, a nemzeti szocialista és kommunista
rendszerek bûneinek nyilvános tagadása, visszaélés szigorúan titkos és titkos minõsítésû adattal, visszaélés bizalmas
minõsítésû adattal, visszaélés korlátozott terjesztésû minõsített adattal.
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74. §

(1) A képviselõ ellen csak az Országgyûlés elõzetes hozzájárulásával lehet büntetõeljárást, valamint – a mentelmi jogról az
adott ügyre vonatkozó önkéntes lemondás hiányában – szabálysértési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá
büntetõeljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni.
(2) A képviselõt csak
a) bûncselekmény elkövetésének tettenérésekor lehet õrizetbe venni, vagy vele szemben más büntetõeljárásjogi
kényszerintézkedést alkalmazni,
b) szabálysértés elkövetésének tettenérésekor lehet – ha a szabálysértési õrizet elrendelésének törvényben
meghatározott feltételei fennállnak – szabálysértési õrizetbe venni, vagy vele szemben más szabálysértési
kényszerintézkedést alkalmazni.
(3) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a vádirat benyújtásáig a legfõbb ügyész, azt követõen, illetve
magánvádas, pótmagánvádas ügyben a bíróság terjeszti elõ a házelnökhöz. Az indítványt a képviselõ tettenérése
esetén haladéktalanul elõ kell terjeszteni.
(4) Szabálysértési ügyben a szabálysértési hatóság közvetlenül a képviselõt keresi meg azzal, hogy mentelmi jogáról
önként lemondhat. A képviselõ mentelmi jogáról történõ nyolc napon belüli önkéntes lemondása esetén
a szabálysértési hatóság az eljárás jogerõs befejezésekor a mentelmi jogról történt lemondás tényérõl, valamint az
eljárás eredményérõl a legfõbb ügyész útján tájékoztatja a házelnököt. A tájékoztatást a házelnök a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság részére megküldi. A Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke a tájékoztatást a bizottság soron következõ ülésén ismerteti. Ha
a képviselõ a szabálysértési ügyben a megkeresés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül mentelmi jogáról nem
mond le, a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt – a szabálysértési hatóság megkeresése alapján –
a legfõbb ügyész terjeszti elõ a házelnökhöz. Az eljárás lefolytatása alatt a képviselõ bármelyik eljáró hatóság elõtt,
bármikor – legkésõbb az országgyûlési határozat meghozataláig – lemondhat mentelmi jogáról.

75. §

A képviselõ mentelmi joga nem terjed ki a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra.

76. §

A képviselõ a vele szemben folyó eljárásban a bíróságot vagy a hatóságot köteles képviselõi megbízatásáról
tájékoztatni. Ha tájékoztatási kötelezettségének teljesítése ellenére a képviselõ mentelmi jogát megsértik, a képviselõ
köteles a házelnöknek haladéktalanul azt bejelenteni.

77. §

(1) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt, illetve a mentelmi jog megsértésének bejelentését a házelnök
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságnak,
és ezt az Országgyûlés következõ ülésnapján bejelenti, valamint tájékoztatja az átadásról az érintett képviselõt.
(2) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló és a mentelmi jog megsértése miatti vizsgálat során a mentelmi jog
felfüggesztésével és a mentelmi jog megsértésével összefüggõ, a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság által kért adatokat a képviselõ és minden állami szerv köteles haladéktalanul a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság rendelkezésére bocsátani. A mentelmi jog
felfüggesztésére irányuló és a mentelmi jog megsértése miatti vizsgálat során átvett, illetve rendelkezésre bocsátott
adatokat a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárás és a mentelmi jog megsértése miatti vizsgálat lezárulását
követõ harmincadik napon törölni kell.
(3) A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló ügyben az érintett képviselõ a határozathozatal elõtt felszólalhat és
ismertetheti álláspontját. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelen lévõ képviselõk kétharmadának
a szavazata szükséges.
(4) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában hozott döntés csak arra az ügyre vonatkozik, amelyre az indítványt
elõterjesztették.
(5) A mentelmi jog megsértése miatti ügyben a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
legkésõbb az (1) bekezdésben meghatározott idõponttól számított harminc napon belül javaslatot tesz
a házelnöknek, aki a szükséges intézkedést megteszi és errõl az Országgyûlést tájékoztatja.

78. §

A képviselõ mentelmi jogáról – a szabálysértési eljárás kivételével – nem mondhat le. E jogát mindenki köteles
tiszteletben tartani.
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(1) A mentelmi jog a képviselõt a megválasztása napjától illeti meg.
(2) A képviselõk választásán jelöltként igazolt személyt a képviselõkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel,
hogy mentelmi jog felfüggesztésérõl az Országos Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog felfüggesztésére
irányuló indítványt az Országos Választási Bizottság elnökéhez kell benyújtani.

VIII. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉG
30. Hivatali összeférhetetlenség
80. §

A képviselõ nem lehet
a) köztársasági elnök,
b) az Alkotmánybíróság tagja,
c) az alapvetõ jogok biztosa és helyettese,
d) az Állami Számvevõszék elnöke, alelnöke és számvevõje,
e) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, ügyvezetõ igazgatója, igazgatóságának tagja,
f) bíró,
g) ügyész,
h) állami vezetõ – a Kormány tagja és az államtitkár kivételével –,
i) kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban álló személy, közigazgatási szerv
munkavállalója,
j) az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony kivételével a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló törvény és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvény szerinti jogviszonyban álló személy,
k) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. alkalmazottja, illetve igazgatóságának vagy felügyelõ bizottságának tagja,
l) a Közbeszerzési Hatóság keretében mûködõ Tanács tagja.

81. §

A képviselõ az Országgyûlés, a Kormány vagy a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által létrehozott közalapítvány
kezelõ szervének tisztségviselõjeként vagy kezelõ szervezetének tagjaként nem részesülhet tiszteletdíjban.

82. §

Képviselõ nem lehet
a) országos vagy regionális terjesztésû politikai napilap szerkesztõségének vezetõje vagy annak helyettese,
b) a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese,
c) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap, a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit
Zrt., és a Duna Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese,
d) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és tagja,
e) az országos vagy körzeti rádió vagy televízió vezetõje.

83. §

(1) A házelnök és az alelnök más keresõfoglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, oktatói,
mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat
el.
(2) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár vagy kormánymegbízott képviselõ nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje
és országgyûlési bizottság tagja.

31. Gazdasági összeférhetetlenség
84. §

Képviselõ nem lehet
a) olyan állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsági tagja,
vezetõ állású munkavállalója, amelyben az államot 10%-nál nagyobb szavazati jog vagy részesedés illeti meg,
b) olyan gazdálkodó szervezet 5%-ot meghaladó szavazati joggal vagy részesedéssel rendelkezõ tagja vagy
részvényese, vezetõ állású munkavállalója, amely gazdálkodó szervezet közvetlen vagy közvetett kizárólagos
vagy többségi tulajdonosa külföldi állam, külföldi helyhatóság vagy nemzetközi szervezet,
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olyan gazdálkodó szervezet 5%-ot meghaladó szavazati joggal vagy részesedéssel rendelkezõ tagja vagy
részvényese, vezetõ állású munkavállalója, amely gazdálkodó szervezet közvetlen vagy közvetett kizárólagos
vagy többségi tulajdonosa belföldi vagy külföldi egyház,
olyan gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõbizottsági tagja, vezetõ állású munkavállalója,
amelyben helyi önkormányzatnak, nemzetiségi önkormányzatnak, helyi önkormányzatok társulásának,
fejlesztési tanácsnak, közalapítványnak, az államháztartás valamely alrendszerébe sorolt köztestületnek
kizárólagos vagy közvetlen vagy közvetett többségi részesedése van,
olyan gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje vagy felügyelõ bizottsági tagja, vezetõ állású munkavállalója,
amelynek legalább 10%-os társasági részesedése a megválasztásától (kinevezésétõl) számított két éven belül
került ki a magyar állam vagy külföldi állam, helyi önkormányzat, helyi önkormányzati társulás, fejlesztési tanács
vagy külföldi helyhatóság tulajdonából,
a képviselõi megbízatás fennállása alatt, illetve annak megszûnésétõl számított két évig a közbeszerzésekrõl szóló
törvény hatálya alá tartozó szervezettel a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló
szerzõdéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, vezetõ
állású munkavállalója,
a képviselõi megbízatás fennállása alatt, illetve annak megszûnésétõl számított két évig koncessziós társaság
vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, vezetõ állású munkavállalója, valamint
a tõkepiacról szóló törvény szerinti pénzügyi ágazatban mûködõ pénzügyi szervezet kizárólagos vagy többségi
tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje, vezetõ állású munkavállalója.
olyan gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezõ tag vagy részvényes, amely a nemzeti
vagyonról szóló törvény szerint nem minõsül átlátható szervezetnek,
az államháztartás alrendszerébõl, európai uniós forrásokból vagy nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján az államháztartáson kívüli természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szervezetek – ide nem értve
a társasházat – számára nyújtott támogatások odaítélése céljából létrehozott szerv vezetõje, tagja, illetve a szerv
döntésének elõkészítésében vagy meghozatalában közremûködõ személy.

A képviselõ a megbízatása alatt, illetve annak megszûnésétõl számított két évig nem köthet vételi megállapodást
olyan gazdálkodó szervezet részesedésének megszerzésére, amelyben a magyar vagy külföldi állam, helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati társulás vagy külföldi helyhatóság, párt, magyarországi vagy külföldi egyház,
vallásfelekezet, alapcélként vallási tevékenységet végzõ egyesület közvetlen vagy közvetett kizárólagos vagy
többségi befolyással rendelkezik.

32. Egyéb összeférhetetlenségi szabályok
86. §

(1) Képviselõ nem járhat el az állam, központi államigazgatási szerv, központi költségvetési szerv, teljes vagy többségi
állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet jogi képviselõjeként.
(2) A képviselõ szakmai vagy üzleti ügyben képviselõi minõségére nem hivatkozhat.
(3) A képviselõ a képviselõi megbízatásának felhasználásával jogosulatlanul bizalmas információkat nem szerezhet,
illetve nem használhat fel.

87. §

(1) A képviselõ képviselõi megbízatásával összefüggésben nem fogadhat el olyan ajándékot vagy más ingyenes juttatást,
amely a mindenkori képviselõi tiszteletdíj egyhavi összegét meghaladja. A képviselõi tiszteletdíj 1/12-ed részének
megfelelõ értékhatárt meghaladó értékû ajándékokról és ingyenes juttatásokról a képviselõ – a vagyonnyilatkozata
részeként – kimutatást köteles vezetni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik a képviselõnek az Országgyûléstõl, saját pártjától vagy
képviselõcsoportjától, a pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet
végzõ alapítványtól, a képviselõi munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros összefüggésben lévõ
juttatásokra és ingyenes használatba kapott dolgokra. E juttatásokról és ingyenes használatba kapott dolgokról
a képviselõ – a vagyonnyilatkozata részeként – kimutatást köteles vezetni. Az ingyenesen használatba kapott dolgok
a megbízatás megszûnését követõen nem kerülhetnek ingyenesen a képviselõ vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) tulajdonába vagy további használatába.
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Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a képviselõnek,
a) akit – képviselõi megbízatásának ideje alatt – bûntett miatt jogerõsen elítéltek, kivéve ha a közügyek
gyakorlásától eltiltották,
b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követõen – köztartozása áll fenn, és
azt az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás
esetén az ezt engedélyezõ határozat rendelkezéseinek megfelelõen – nem rendezi.

33. Bejelentési kötelezettség alá esõ tevékenységek és jövedelmek
89. §

A képviselõ a házelnöknek köteles bejelenteni minden, összeférhetetlenség alá nem esõ
a) munkaviszonyát és munkavégzésre irányuló más jogviszonyát,
b) önálló vállalkozását, gazdasági társaságban, szövetkezetben fennálló részesedését (tagsági viszonyát), továbbá
e szervezetekben betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízatását, felügyelõ bizottsági tagságát,
c) alapítványát, alapítvány kezelõ testületében fennálló tagságát, civil szervezetben fennálló tagsági viszonyát,
továbbá e szervezetek jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott legfelsõbb, valamint ügyintézõ és
képviseleti szervében betöltött tisztségét,
d) köztestületben fennálló tagságát, valamint köztestület jogszabályban vagy alapszabályban meghatározott
legfelsõbb, valamint ügyintézõ és képviseleti szervében betöltött tisztségét,
e) az a)–d) pontokban meghatározottakon túlmenõen valamennyi, a képviselõi megbízatáson kívüli rendszeres,
valamint az egyhavi képviselõi javadalmazást meghaladó mértékû eseti, illetve évente többszöri jövedelemmel
járó tevékenységét, szerzõdéses jogviszonyát,
f) az a)–e) pontokban meghatározottakkal összefüggésben szerzett jövedelmét.

34. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
90. §

(1) A képviselõ a megbízatása keletkezését követõ harminc napon belül, majd azt követõen minden évben január 31-ig,
valamint a megbízatásának megszûnését követõ harminc napon belül vagyonnyilatkozatot tesz az 1. melléklet szerinti
formában.
(2) A képviselõ a vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársának,
gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) a képviselõ vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú
vagyonnyilatkozatát.
(3) A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a képviselõ a képviselõi jogait
nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztásának tényét az
Országgyûlés állapítja meg.

35. Eljárási szabályok
91. §

(1) A képviselõ a mandátuma igazolásától vagy az összeférhetetlen helyzet keletkezésétõl, illetve annak a képviselõ
tudomására jutásától, a házelnök és az alelnök az e tisztségre való megválasztásától számított harminc napon belül
köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni, illetve megszüntetését kezdeményezni.
Ennek megtörténtéig a képviselõi megbízatásából eredõ jogait nem gyakorolhatja és javadalmazásra sem jogosult.
(2) Ha a képviselõ az (1) bekezdésben írt kötelezettségének nem tesz eleget, bármely képviselõ indítványára az
Országgyûlés – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése
után – tizenöt napon belül határoz az összeférhetetlenség kimondásáról.
(3) A 88. §-ban meghatározott összeférhetetlenségrõl a jogerõs ítéletet hozó bíróság vagy jogerõs határozatot hozó
hatóság haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt. Az Országgyûlés bármely képviselõ indítványára – a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után – tizenöt napon belül
határoz az összeférhetetlenség kimondásáról.
(4) Képviselõi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést bárki tehet írásban a házelnöknél. A bejelentésben pontosan
meg kell jelölni, hogy mely képviselõvel szemben és milyen összeférhetetlenségi ok merült fel; mellékelni kell az
összeférhetetlenségi ok megállapításához szükséges bizonyítékokat is. A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentõ
személyazonosító adatait és aláírását. Hiányos bejelentés esetén a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
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mandátumvizsgáló bizottság elnöke nem indítja meg a szükséges eljárást, de a kezdeményezésrõl tájékoztatja
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottságot.
(5) Összeférhetetlenséget nem lehet kimondani a 86. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 87. § (1) bekezdése alapján.
92. §

(1) Összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezése esetén az ügyet a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság 30 napon belül kivizsgálja. Az adott ügy kivizsgálására tagjai sorából – sorsolással –
háromtagú vizsgálati testületet hoz létre. A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
elnöke nem lehet tagja a vizsgálati testületnek. A vizsgálati testület elnöke a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi
és mandátumvizsgáló bizottság alelnöke.
(2) Az összeférhetetlenségi üggyel összefüggésben a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság, illetve a vizsgálati testület által kért adatokat a képviselõ és minden állami szerv haladéktalanul köteles
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság, illetve a vizsgálati testület rendelkezésére
bocsátani. Az összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatban átvett, rendelkezésre bocsátott adatokat az
összeférhetetlenségi üggyel kapcsolatos eljárás lezárulását követõ harmincadik napon törölni kell.
(3) Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos minden nyilvántartást a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság vezet.

93. §

(1) Ha az Országgyûlés nem mondta ki az összeférhetetlenséget, a képviselõvel szemben ugyanazon tények alapján nem
lehet újabb összeférhetetlenségi eljárást kezdeményezni.
(2) Az összeférhetetlenség megállapításával egyidejûleg az Országgyûlés felszólítja a képviselõt, hogy öt napon belül
szüntesse meg, vagy kezdeményezze az összeférhetetlenség megszüntetését, és ennek tényét jelentse be
a házelnöknek. Az Országgyûlés egyúttal kimondja, hogy ha a képviselõ nem szünteti meg, nem kezdeményezi az
összeférhetetlenség megszüntetését, illetve ha ennek tényét nem jelenti be a házelnöknek, akkor képviselõi
megbízatása ezen határozat alapján, az összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap elteltével megszûnik.
A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke az összeférhetetlenség
megállapításától számított öt nap elteltével bejelenti az összeférhetetlenség megszüntetését, illetve ennek
kezdeményezését vagy ennek hiányát, aminek következtében a képviselõ képviselõi megbízatása az
összeférhetetlenség megállapításától számított öt nap elteltével megszûnt.
(3) Ha az Országgyûlés határozata alapján a képviselõ megbízatása megszûnik, a képviselõ köteles az összeférhetetlenség
keletkezésétõl a megbízatása megszûnéséig részére kifizetett javadalmazást az Országgyûlésnek visszafizetni.

94. §

(1) A vagyonnyilatkozatokról és a bejelentési kötelezettség alá tartozó tevékenységekrõl a nyilvántartást a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság vezeti.
(2) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével a vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhû másolatát – a családtag személyes
adatai kivételével – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság az Országgyûlés
honlapján haladéktalanul közzéteszi. A vagyonnyilatkozat a honlapról a képviselõ megbízatásának megszûnését
követõ egy év elteltével távolítható el. A családtag vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság õrzi.
(3) A családtag vagyonnyilatkozatába csak a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság
tagjai tekinthetnek be a képviselõ vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.
(4) A képviselõ vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó
olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha
a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az
ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.
A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság ellenõrzi.
(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság felhívására a képviselõ köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni,
jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az adatokba csak
a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményérõl a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
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mandátumvizsgáló bizottság elnöke tájékoztatja a házelnököt, aki a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és
mandátumvizsgáló bizottság által megállapított tényekrõl a soron következõ ülésen tájékoztatja az Országgyûlést.
(6) Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló
bizottság azt állapítja meg, hogy a képviselõ vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan mulasztotta el,
vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közölt, akkor a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke köteles kezdeményezni a képviselõ
összeférhetetlenségének a kimondását.
(7) A képviselõ által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követõ
harmincadik napon törölni kell. A volt képviselõ családtagja vagyonnyilatkozatát a Mentelmi, összeférhetetlenségi,
fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság a képviselõ megbízatásának megszûnését követõ egy évig õrzi.

IX. FEJEZET
A KÉPVISELÕK ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGÁLLÁSA
95. §

(1) A képviselõjelöltet jelöltségének nyilvántartásba vételétõl a választás napjáig, vagy megválasztása esetén
a mandátuma igazolásáig a munkáltató – kérésére – köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni.
(2) A fizetés nélküli szabadság idõtartama nyugdíjra jogosító szolgálati idõnek számít.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt a képviselõjelölt munkaviszonya a munkáltató által nem
szüntethetõ meg.

96. §

(1) A képviselõ megbízatásának idõtartama alatt – az összeférhetetlenségi eseteket kivéve – munkaviszonyban, valamint
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állhat, illetve keresõfoglalkozást folytathat.
(2) A képviselõt mandátuma igazolásától a munkáltató – a munkavállaló kérésének megfelelõen – a képviselõi
megbízatásának idõtartamára vagy annak egy részére köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni.
(3) Ha a képviselõ a megválasztása elõtt ügyész, kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy közszolgálati jogviszonyban
álló személy, közigazgatási szerv munkavállalója, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló törvény és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvény szerinti jogviszonyban álló személy volt, a képviselõi megbízatásának megszûnésétõl számított harminc
napon belül benyújtott írásbeli kérelmére õt képzettségének, végzettségének megfelelõ munkakörbe kell helyezni.

97. §

(1) A képviselõi megbízatás idõtartama – ideértve a képviselõi megbízatás megszûnését követõen biztosított ellátás
idõtartamát is – a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából heti 40 órás foglalkoztatással járó
munkaviszonyban töltött idõnek, illetve nyugdíjra jogosító szolgálati idõnek számít. A munkaviszonyt a kormányzati
szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, valamint bírósági és ügyészségi jogviszony számításánál e jogviszonyban
töltött szolgálati idõnek kell beszámítani. A munkaviszonyt a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony számításánál e szolgálati jogviszonyban töltött szolgálati
idõnek kell beszámítani.
(2) A képviselõi, valamint a háznagyi megbízatás idõtartama vezetõi gyakorlatnak számít. A vezetõi gyakorlat
megállapításánál a felsorolt tisztségek betöltésének idõtartamát kell figyelembe venni.
(3) Ha a képviselõ a 106. § (2) bekezdésében meghatározott megbízatással rendelkezik, a társadalombiztosítás ellátásaira
való jogosultság szempontjából e megbízatását kell figyelembe venni.

X. FEJEZET
A KÉPVISELÕI TISZTSÉG ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
98. §

(1) Az állami szervek kötelesek a képviselõket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges
felvilágosítást megadni. Ha a képviselõ az Országgyûlés elõtt beszámolásra kötelezett személytõl a feladatkörébe
tartozó olyan kérdéssel kapcsolatosan kér írásban tájékoztatást, amelyrõl a beszámolásra kötelezett személy törvény
alapján az Országgyûlésnek beszámolni köteles, az Országgyûlés elõtt beszámolásra köteles személy a tájékoztatást
a kézhezvételt követõ 15 napon belül, írásban adja meg.
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(2) A képviselõ a feladatai ellátásához szükséges minõsített adatokat – a minõsített adat védelmérõl szóló törvényben
foglaltaktól eltérõen – személyi biztonsági tanúsítvány és titoktartási nyilatkozat nélkül, felhasználói engedély alapján
használhatja fel, és köteles a minõsítet adat védelmére vonatkozó követelményeket megtartani.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen
a) a vizsgálóbizottság tagja – a vizsgálóbizottság felhatalmazása alapján – a vizsgálóbizottság döntése alapján,
személyi biztonsági tanúsítvány, titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül jogosult a minõsített adat
felhasználására, ha a vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyûlési határozat a vizsgálóbizottság
feladatának ellátásához szükséges minõsített adat felhasználásához a felhatalmazást megadta,
b) a honvédelmi ügyekkel foglalkozó állandó bizottság tagja a bizottság döntése alapján, személyi biztonsági
tanúsítvány, titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül jogosult a bizottságnak az Alaptörvényben,
a honvédelemrõl szóló törvényben és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott
feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges minõsített adat felhasználására,
c) a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó állandó bizottság tagja a bizottság döntése alapján, felhasználói
engedély nélkül jogosult a bizottságnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényben meghatározott
feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül szükséges minõsített adat felhasználására.
(4) A képviselõi igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a közintézetekhez és közintézményekhez
belépésre jogosít. A képviselõ – a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter által szabályozott módon – jogosult
a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve mûködésére szolgáló területre is belépni. E jogosultság gyakorlása nem eredményezheti az érintett szervek
rendeltetésszerû mûködésének aránytalan sérelmét.

XI. FEJEZET
A KÉPVISELÕI MEGBÍZATÁS MEGSZÛNÉSE
99. §

Ha a képviselõ megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt szûnik meg,
ennek tényét az ülést vezetõ elnök jelenti be az Országgyûlésnek.

100. §

(1) A képviselõ a házelnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról.
(2) A képviselõ képviselõi megbízatása a lemondás benyújtásával szûnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó
nyilatkozat nem szükséges.
(3) A képviselõ lemondásának tényét az ülést vezetõ elnök haladéktalanul bejelenti az Országgyûlésnek.

101. §

(1) Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés e) pontja alapján megszûnik annak a képviselõnek a megbízatása,
a) aki már nem magyar állampolgár,
b) aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés büntetését tölti,
c) aki jogerõs ítélet alapján büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
d) akit bíróság a választójogból a választójog gyakorlásához szükséges belátási képességének csökkenése vagy
hiánya miatt kizárt,
e) aki közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll.
(2) Az Országgyûlés a képviselõ megválasztásához szükséges feltételek fenn nem állásáról bármely képviselõ írásbeli
indítványára – a Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése
után – az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül határoz.

102. §

(1) A képviselõ megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja alapján akkor szûnik meg, ha a képviselõ egy
éven keresztül egy esetben sem vett részt az Országgyûlés szavazásain.
(2) Az Országgyûlés az (1) bekezdésben meghatározottakról bármely képviselõ írásbeli indítványára – a Mentelmi,
összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után – az indítvány
kézhezvételétõl számított harminc napon belül határoz.

103. §

(1) Az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyban álló képviselõ az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges
szolgálatteljesítés érdekében történõ behívása kizárólag a vele egyeztetett idõpontban kerülhet sor. Különleges
jogrend esetén a képviselõ felkészítés vagy tényleges szolgálatteljesítés érdekében történõ behívására kizárólag
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a kezdeményezésére kerülhet sor. A képviselõ az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés
megkezdésének az idõpontját a behívóparancs kézhezvételétõl számított 5 napon belül bejelenti a házelnöknek.
(2) A képviselõ az önkéntes tartalékos felkészítés vagy a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt a 36–37. alcímben
meghatározott javadalmazásra nem jogosult.

NEGYEDIK RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK JAVADALMAZÁSA
36. A képviselõ tiszteletdíja
104. §

(1) A képviselõ megbízatásának idõtartamára havonta tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkárnak a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl,
illetménykiegészítésébõl, vezetõi pótlékából álló illetményének összegével.
(2) A képviselõcsoport vezetõje képviselõcsoportvezetõi megbízatásának idõtartamára a képviselõcsoport által
meghatározott összegû tiszteletdíjra jogosult, amelynek összege nem lehet magasabb a miniszter központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi pótlékából álló illetményének összegénél.
(3) A képviselõcsoport vezetõjének helyettese (a továbbiakban: képviselõcsoportvezetõ-helyettes) az államtitkár
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben
meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi pótlékából álló illetményének összegével
megegyezõ mértékû tiszteletdíjra jogosult. Az e bekezdésben meghatározott tiszteletdíjra képviselõcsoportonként
minden megkezdett huszonöt tag után egy-egy képviselõcsoportvezetõ-helyettes jogosult.
(4) A
képviselõcsoport
a
115.
§
(4)
bekezdésében
meghatározott
keret
terhére
azoknak
a képviselõcsoportvezetõ-helyetteseknek, akik nem részesülnek a (3) bekezdés szerinti tiszteletdíjban, az
(1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíjon felül külön juttatást állapíthat meg. Ebben az esetben
a képviselõcsoportvezetõ-helyettest az (1) bekezdés alapján megilletõ képviselõi tiszteletdíj, valamint a tiszteletdíjon
felüli külön juttatás együttes összege nem haladhatja meg a (3) bekezdésben meghatározott összeget. Az e bekezdés
szerinti juttatásban legfeljebb a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ számú képviselõcsoportvezetõ-helyettes
részesülhet.
(5) A képviselõcsoport vezetõje és a képviselõcsoportvezetõ-helyettes a (3) és (4) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének bejelentésétõl a megbízatás megszûnésének bejelentéséig jogosult.
(6) Ha a képviselõ a (2)–(4) bekezdésben, a 4. §-ban, a 105. §-ban, illetve a 106. § (2) bekezdésében meghatározott
megbízatással rendelkezik, a (2)–(4) bekezdés, a 4. § (6) bekezdése, a 105. §, illetve a 106. § (2) bekezdése szerinti
tiszteletdíjra jogosult.

105. §

(1) Az alelnök tiszteletdíjának összege megegyezik a miniszter központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl,
vezetõi pótlékából álló illetményének összegével.
(2) Az állandó bizottság elnöke, a nemzetiségeket képviselõ bizottság elnöke, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti
Csoportjának elnöke, az Országgyûlés jegyzõje tiszteletdíjának összege megegyezik az államtitkár központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvényben meghatározott
alapilletményébõl, illetménykiegészítésébõl, vezetõi pótlékából álló illetményének összegével.
(3) Az állandó bizottság alelnöke, a nemzetiségeket képviselõ bizottság alelnöke a 104. § (1) bekezdésében
meghatározott tiszteletdíj 1,2-szeresének megfelelõ összegû tiszteletdíjra jogosult.
(4) Az alelnök, az állandó bizottság elnöke és alelnöke, a nemzetiségeket képviselõ bizottság elnöke és alelnöke, az
Interparlamentáris Unió Nemzeti Csoportjának elnöke, valamint a jegyzõ az (1)–(3) bekezdésben meghatározott
tiszteletdíjra a megbízatásának idõtartamára jogosult.
(5) Ha a képviselõ egyidejûleg több, a 104. §-ban vagy az e §-ban meghatározott megbízatással rendelkezik, a magasabb
összegû tiszteletdíjra jogosult.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 47. szám

8391

106. §

(1) A képviselõ – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – állami szervtõl egyéb jogcímen díjazásban nem
részesülhet.
(2) A házelnök, a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki
megbízott vagy a miniszteri biztos képviselõ kizárólag a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 30%-ára
jogosult.

107. §

(1) A képviselõ tiszteletdíjának összege arányosan csökken, ha igazolatlanul nem vesz részt az Országgyûlés üléseinek az
adott hónap napirendben elõre feltüntetett szavazásainak több mint egynegyedén.
(2) A képviselõ tiszteletdíjának összege arányosan csökken, ha a bizottsági tag ülésszakonként – ide nem értve
a rendkívüli ülésszakot – a bizottsági ülések több mint a felén, de legalább három ülésen nem vesz részt.

108. §

A képviselõ tiszteletdíja nem önálló tevékenységbõl származó, járulékalapot képezõ jövedelemnek minõsül.

37. A képviselõ juttatásai és a képviselõi tevékenységéhez kapcsolódó támogatások
109. §

(1) A képviselõ – a miniszterelnök, a miniszter, államtitkár, a házelnök, az alelnök, valamint a képviselõcsoport vezetõje
kivételével – nevére, valamint az általa megjelölt fajtájú üzemanyagot fogyasztó és hengerûrtartalmú, a saját vagy
házastársa tulajdonában lévõ személygépkocsi forgalmi rendszámára szóló, másra át nem ruházható, készpénzre nem
átváltható, az Országgyûlés Hivatala által biztosított egy darab, üzemanyagtöltõ állomáson felhasználható
üzemanyagkártya (a továbbiakban: üzemanyagkártya) használatára jogosult. Az üzemanyagkártya feltöltése
negyedévente történik az állami adóhatóság által közzétett, az üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható üzemanyagárak figyelembevételével. Az üzemanyagkártyával felhasználható összeg kiszámításánál
a közúti gépjármûvek üzemanyag- és kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló
jogszabályban meghatározott, legfeljebb 2000 cm3 hengerûrtartalmú személygépkocsira vonatkozó
üzemanyag-fogyasztási norma vehetõ figyelembe.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg havonta – ha a képviselõnek a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhelye
a) Budapesten van – 2000 km-re,
b) Budapesttõl 1 és 100 km között van – 3000 km-re,
c) Budapesttõl 101 és 150 km között van – 3500 km-re,
d) Budapesttõl 151 és 200 km között van – 4000 km-re,
e) Budapesttõl 201 és 250 km között van – 4500 km-re,
f) Budapesttõl 251 és 300 km között van – 5000 km-re,
g) Budapesttõl 300 km-en túl van – 5500 km-re
elegendõ üzemanyag értéke.
(3) Egyéni választókerületben megválasztott képviselõ esetében a (2) bekezdésben meghatározott összeg – ha
a képviselõ egyéni választókerületének területnagysága
a) 850 és 1150 km2 között van – 10%-kal,
b) 1151 és 1400 km2 között van – 20%-kal,
c) 1401 és 1650 km2 között van – 30%-kal,
d) 1651 és 1900 km2 között van – 40%-kal,
e) 1901 km2 fölött van – 50%-kal
emelkedik.
(4) A (2) bekezdés szerinti besorolásnál a Budapest és a számítás alapjául szolgáló település közötti – autópálya, illetve
autóút, ennek hiányában egyéb fõközlekedési útvonal igénybevételével számított – legrövidebb közúti távolságot
kell figyelembe venni.
(5) A képviselõ a belföldi közforgalmú közösségi közlekedési eszközök igénybevételével kapcsolatban felmerült
költségeinek megtérítésére jogosult, ha üzemanyagkártyára való jogosultságáról lemond. A költségtérítés összege
nem haladhatja meg az (1)–(4) bekezdés alapján, egy 2000 cm3 hengerûrtartalmú személygépkocsira vonatkozó
üzemanyag-fogyasztási norma szerint számított összeget.
(6) Az alelnök és – a 113. § (1) bekezdésében foglalt keret terhére – a képviselõcsoport vezetõje személyi, illetve hivatali
célra személygépkocsi használatára jogosult. Az alelnök részére a személygépkocsit és használatának költségeit az
Országgyûlés Hivatala biztosítja.
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(7) A képviselõ ideiglenes külföldi kiküldetése idején a köztisztviselõkre irányadó napidíjra és költségtérítésre jogosult.
(8) Ha a képviselõ megyei, fõvárosi közgyûlés tisztségviselõjeként, illetve tagjaként, továbbá települési önkormányzat
képviselõ-testülete tisztségviselõjeként, illetve tagjaként – nyilatkozata szerint – költségtérítésben
(költségátalányban) részesül, vagy e tisztségével összefüggésben jogosult személyi, illetve hivatali célra
személygépkocsi használatára, nem jogosult az (1) bekezdésben foglaltak használatára. A személyi, illetve hivatali
célra biztosított személykocsi a képviselõi tevékenység ellátása érdekében is használható.
(9) Ha a képviselõ költségvetési szervnél, költségvetési szerv részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetnél fennálló
közszolgálati jogviszonya vagy munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya alapján – nyilatkozata
szerint – költségtérítésben (költségátalányban) részesül, vagy személyi, illetve hivatali célra személygépkocsi
használatára jogosult, nem jogosult az (1) bekezdésben foglaltak használatára.
110. §

(1) A képviselõ a képviselõi megbízatásának idõtartamára, kérelmére, az Országgyûlés Hivatala által biztosított, legalább
35 m2, de legfeljebb 50 m2 alapterületû budapesti lakóház vagy lakás használatára jogosult, kivéve
a) ha õ vagy a vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója tulajdonában Budapesten az
ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan van, vagy
b) közjogi tisztségviselõként lakáshasználatra vagy budapesti lakhatásával összefüggésben támogatásra vagy
egyéb juttatásra jogosult.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltakat az Országgyûlés Hivatala nem a tulajdonában lévõ lakóház vagy lakás használatba
adásával biztosítja, abban az esetben a megfelelõ lakóház vagy lakás használatba adásának biztosítására az
Országgyûlés Hivatala havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj 25%-ának megfelelõ
összeget használhat fel. A lakóház vagy lakás rendeltetésszerû használata során felmerülõ költségek a képviselõt
terhelik, kivéve a karbantartással és felújítással kapcsolatos költségeket, valamint az ingatlant terhelõ adókat.
(3) Ha a képviselõ az (1) bekezdésben foglaltakat nem veszi igénybe, a képviselõi tevékenységének ellátásához szükséges
budapesti tartózkodásának idõtartamára, kérelmére, havonta legfeljebb a 104. § (1) bekezdésében meghatározott
tiszteletdíj 25%-ának megfelelõ összeg erejéig, az Országgyûlés Hivatala által Budapesten biztosított, megfelelõ
szállodai szálláshelyen lévõ szállodai szobaegység használatára jogosult. A képviselõi tevékenység ellátásához
szükséges budapesti tartózkodás biztosítására az e bekezdésben meghatározott összegtõl magasabb mértékû összeg
a képviselõcsoport vezetõje által meghatalmazott személy jóváhagyásával használható fel.
(4) Az alelnök és a képviselõcsoport vezetõje kérelmére budapesti hivatali lakás használatára jogosult, ha õ vagy a vele
közös háztartásban élõ közeli hozzátartozója Budapesten vagy közvetlen vonzáskörzetében az
ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlannal nem rendelkezik.

111. §

(1) A képviselõ választókerületének székhelyén vagy a választókerületében általa meghatározott településen a képviselõi
tevékenységének ellátására alkalmas önálló iroda használatára jogosult, amely magában foglalja a megfelelõ
színvonalú irodai berendezést és felszerelést, az iroda mûködtetésével összefüggõ kiadások biztosítását, valamint
a képviselõ által képviselõi tevékenységének ellátásához térítésmentesen igénybe vehetõ helyhez kötött
telefonszolgáltatást, internetszolgáltatást, mûsorterjesztési szolgáltatást, telefaxszolgáltatást (a továbbiakban együtt:
elektronikus hírközlési szolgáltatások).
(2) A képviselõ tevékenységét a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott köztisztviselõi illetményalap
2,75-szörösével megegyezõ mértékû illetményre jogosult, ügykezelõi munkakörben foglalkoztatott személy segíti,
munkavégzésének helye a képviselõ (1) bekezdés szerinti irodája.
(3) A képviselõ tevékenységét – a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül – az Országgyûlés Hivatala által
finanszírozott személyek segítik, munkavégzésük helye a képviselõ (1) bekezdés szerinti irodája.
(4) A képviselõ az Országgyûlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen igénybe venni a képviselõi
tevékenységének ellátásához szükséges postai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat. A képviselõ az
Országgyûlés Hivatalán keresztül jogosult térítésmentesen havonta legfeljebb a mindenkori legkisebb munkabér
(minimálbér) 30%-ának megfelelõ összeg erejéig mobil rádiótelefon szolgáltatás igénybe vételére, amelyhez az
Országgyûlés Hivatala biztosít megfelelõ mobiltelefon-készüléket. Az Országgyûlés Hivatala a képviselõ számára
biztosítja a minõsített elektronikus aláírás használatának lehetõségét és feltételeit.
(5) A képviselõ jogosult térítésmentesen igénybe venni az Országgyûlés Hivatala által mûködtetett elemzõ, információs
és dokumentációs szolgáltatásokat.
(6) A képviselõ jogosult térítésmentesen igénybe venni az Országgyûlés kiadványait és hivatalos dokumentumait.

MAGYAR KÖZLÖNY

112. §

•

2012. évi 47. szám

8393

(1) A képviselõ részére a 111. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat – ideértve ezek pénzügyi feltételeit is – egyéni
választókerületben megválasztott képviselõ esetében az egyéni választókerületének székhelye szerint területileg
illetékes települési önkormányzat az önkormányzat székhelyén vagy a képviselõ által választókerületében
meghatározott településen; fõvárosi egyéni választókerületben az egyéni választókerület székhelye szerint területileg
illetékes kerületi önkormányzat az önkormányzat székhelyén vagy a képviselõ által választókerületében
meghatározott helyen biztosítja.
(2) A képviselõnek a 111. § (3)–(6) bekezdésében – országos listán megválasztott képviselõ esetében a 111. § (1) és
(2) bekezdésében foglaltakat is – meghatározott pénzügyi feltételeit, juttatásait, a képviselõi tevékenységéhez
kapcsolódó támogatásokat, valamint e juttatásokhoz és támogatásokhoz szükséges adminisztrációs feladatokat az
Országgyûlés Hivatala biztosítja.
(3) A képviselõ a 111. § (3) bekezdésében meghatározott juttatásainak fedezetét az Országgyûlés Hivatala úgy biztosítja,
hogy a képviselõ havonta a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 65%-ának megfelelõ összegû keretre
jogosult, amely nem tartalmazza a kifizetõt terhelõ közterheket.
(4) A képviselõ tevékenységét segítõ alkalmazottak határozott idejû szerzõdéssel, a képviselõ mandátuma alatt
munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban foglalkoztathatók. A munkáltatói jogkört a képviselõ az
Országgyûlés Hivatala ellenjegyzésével gyakorolja. A (3) bekezdés szerinti keret feletti rendelkezési jog és
a munkáltatói jogkör gyakorlása átruházható a képviselõcsoport vezetõjére.
(5) Képviselõ közeli hozzátartozója nem foglalkoztatható a 111. § (2)–(3) bekezdése alapján képviselõ tevékenységét
segítõ alkalmazottként.

38. A képviselõcsoport mûködési feltételeinek biztosítása
113. §

(1) A képviselõcsoport a mûködésével járó kiadásokra havonta a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj
tízszeresének, valamint – a képviselõcsoporthoz tartozó képviselõnként – kormánypárt esetében a 104. §
(1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 25%-ának, ellenzéki párt esetében 35%-ának megfelelõ összegre
jogosult az Országgyûlés Hivatala költségvetésébõl.
(2) A független képviselõ a képviselõi tevékenységével járó kiadásokra a 104. § (1) bekezdésében meghatározott
tiszteletdíj 35%-ának megfelelõ összegre jogosult.

114. §

(1) A képviselõcsoport – mûködésének, valamint a képviselõk képviselõi tevékenységének biztosítására –
a) térítésmentesen az Országházban vagy az Országgyûlés Irodaházában irodákra,
b) a képviselõcsoport mûködéséhez, valamint a képviselõk képviselõi tevékenységéhez szükséges irodai
berendezésre és felszerelésre,
c) az a) pont szerinti irodák mûködtetésével összefüggõ kiadások biztosítására
jogosult.
(2) A független képviselõ jogosult az (1) bekezdés szerinti feltételek biztosítására.
(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott költségek fedezésére a képviselõcsoport képviselõnként, valamint
a független képviselõ a 104. § (1) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj 15%-ának megfelelõ összegû ellátási keret
felhasználására jogosult az Országgyûlés Hivatala költségvetésébõl.

115. §

(1) A képviselõcsoport jogosult arra, hogy mûködését az Országgyûlés Hivatalánál foglalkoztatott személyek segítsék,
akik munkavégzésének a helye a képviselõcsoport 114. § (1) bekezdése szerinti irodája.
(2) Minden képviselõcsoport mûködését tizenöt köztisztviselõ, valamint a képviselõcsoport minden ötödik tagja után
további két – töredékszámítás esetén harmadik tagja után egy – felsõ- vagy középfokú iskolai végzettségû
munkavállaló segítheti.
(3) A képviselõcsoport a (2) bekezdésben meghatározott személyek foglalkoztatására a (4) bekezdésben meghatározott
illetménykeret erejéig jogosult. Az illetménykeret terhére polgári jogi jogviszony is létesíthetõ.
(4) A képviselõcsoport a (2) bekezdés szerint megállapított létszám
a) 20%-a után fõtanácsadói,
b) 30%-a után tanácsadói,
c) 30%-a után az I. besorolási osztály 9. fokozata,
d) 20%-a után a II. besorolási osztály 10. fizetési fokozata
szerinti, illetménykiegészítéssel növelt és a töredékszámításokat is figyelembe vevõ illetménykeretre jogosult.
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(5) A képviselõcsoport mûködését segítõ köztisztviselõkre, illetve munkavállalókra a köztisztviselõkre, illetve
a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
munkáltatói jogkört a képviselõcsoport vezetõje egyetértésével kell gyakorolni.
(6) A cafetéria-juttatások fedezetére a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott összeget az
Országgyûlés Hivatala külön biztosítja. A munkáltatói jogkört gyakorló döntési jogkörébe tartozó egyéb juttatásokra,
valamint jutalmazásra a képviselõcsoport a (4) bekezdés szerinti illetménykeret 10%-ának megfelelõ fedezetre
jogosult, amelynek terhére a (2) bekezdésben meghatározott személy nem foglalkoztatható.
116. §

A képviselõcsoport és a független képviselõ által a 113. §-ban és a 114. § (3) bekezdésében meghatározott keret
terhére vásárolt tárgyi eszközök az Országgyûlés Hivatala tulajdonát képezik. A képviselõcsoport a képviselõcsoport
mûködésének, a független képviselõ a megbízatásának idõtartama alatt e tárgyi eszközöket birtokolhatja.

117. §

A képviselõcsoport mûködési feltételeinek biztosítását szolgáló, 113–115. §-ban meghatározott támogatásokat az
Országgyûlés Hivatala biztosítja.

118. §

(1) A képviselõcsoport a 113. § (1) bekezdésében meghatározott keret, valamint a 114. § (3) bekezdésében meghatározott
keret között év közben átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A képviselõcsoport vezetõje a 112. § (3) bekezdésében, a 115. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott keretbõl
a 113. § (1) bekezdésében, illetve a 114. § (3) bekezdésében meghatározott keretre – a 112. § (3) bekezdésében
meghatározott keret tekintetében a képviselõ egyetértésével – év közben átcsoportosítást hajthat végre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosítások során a munkáltatót terhelõ járulékok összegét is figyelembe kell
venni.
(4) A képviselõcsoport havonta, tárgyhónapot megelõzõ hónap 20-ig tájékoztatja az Országgyûlés Hivatalát
a tárgyhónapra vonatkozó, az (1)–(2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról.
(5) A független képviselõ esetében az (1)–(4) bekezdésben meghatározottakat megfelelõen alkalmazni kell.

39. A volt képviselõ juttatásai
119. §

(1) Ha a képviselõ megbízatása az Országgyûlés megbízatásának megszûnésével szûnik meg, a volt képviselõ további
három hónapon keresztül a tiszteletdíjának a megbízatása megszûnését megelõzõ háromhavi átlagának megfelelõ
összegû ellátásra jogosult.
(2) A volt képviselõ kérelmére az ellátást egy összegben kell kifizetni.
(3) Nem jogosult az (1) bekezdés szerinti ellátásra a volt képviselõ,
a) ha a megbízatása megszûnését közvetlenül megelõzõ általános országgyûlési választáson mandátumot szerzett,
b) amíg a megbízatása megszûnését követõen törvényben meghatározottak szerint nem tesz eleget
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
(4) A volt képviselõ az (1) bekezdés szerinti idõtartamra a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából
közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíja nem önálló
tevékenységbõl származó, járulékalapot képezõ jövedelemnek minõsül.

40. A házelnök és a volt házelnök javadalmazása
120. §

A házelnök javadalmazására és juttatásaira – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel – a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény a miniszterelnök javadalmazása és juttatása
alcímében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

121. §

(1) Ha a házelnök megbízatása megszûnt, jogosult az e megbízatására utaló elnevezést használni.
(2) A volt házelnök juttatásaira – a 122. §-ban foglalt eltérésekkel – a volt miniszterelnök juttatásaira vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

122. §

(1) A házelnököt és a volt házelnököt megilletõ juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költségek fedezetét
– törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a központi költségvetésrõl szóló törvény Országgyûlés költségvetési
fejezete tartalmazza.
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(2) A juttatások biztosításához szükséges megállapodásokat az Országgyûlés Hivatala köti meg.
(3) A házelnök külföldi kiküldetésével és utazásával kapcsolatos juttatások és szolgáltatások biztosítását az Országgyûlés
Hivatala biztosítja.
(4) A házelnök és a volt házelnök részére gépjármûvezetõt az Országgyûlési Õrség biztosít.
(5) A házelnök közcélú felajánlásaira, adományaira a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabályait
kell alkalmazni azzal, hogy az e célra szolgáló elõirányzatot a központi költségvetésrõl szóló törvény Országgyûlés
költségvetési fejezete tartalmazza, az elõirányzat felhasználására a házelnök írásbeli kötelezettségvállalása alapján
kerül sor és a közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és
összegét az Országgyûlés honlapján kell közzétenni.

ÖTÖDIK RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉS HIVATALI SZERVEZETE ÉS AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕRSÉG
XII. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉS HIVATALA
123. §

(1) Az Országgyûlés Hivatala ellátja az Országgyûlés szervezeti mûködtetési, ügyviteli és döntés-elõkészítési feladatait. Az
Országgyûlés Hivatala önállóan mûködõ és gazdálkodó központi költségvetési szerv, az Országgyûlés költségvetési
fejezetén belül önálló cím. Az Országgyûlés Hivatala jogi személy.
(2) Az Országgyûlés Hivatalát a fõigazgató vezeti.
(3) A fõigazgatót a házelnök nevezi ki és menti fel. A fõigazgató a házelnök irányítása alatt végzi munkáját.
(4) A fõigazgató e törvényben és határozati házszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint közremûködik az
Országgyûlés döntéseinek elõkészítésében, az e törvényben foglalt kivételekkel gyakorolja a fejezetet irányító szerv
hatásköreit az Országgyûlés költségvetési fejezetébe sorolt fejezeti kezelésû elõirányzatok és olyan költségvetési
szervek tekintetében, amelyek esetében a költségvetési szerv vezetõje nem bír fejezetet irányító szervi jogállással.
(5) A fõigazgató a háznaggyal azonos javadalmazásban részesül, jogállására egyebekben a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

124. §

(1) Az Országgyûlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot a fõigazgató készíti el a házelnök irányítása mellett.
Az Országgyûlés Hivatalának költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök a Házbizottság egyetértésével,
a Költségvetési bizottság véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül
terjeszti be a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat részeként az Országgyûlésnek.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az Országgyûlés Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselõkre nézve a közszolgálati
jogviszony létesítését a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvényben foglaltakon túlmenõen meghatározott iskolai
végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati idõhöz kötheti.
(3) Az Országgyûlés Hivatalának Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a házelnök házelnöki rendelkezésben állapítja meg.

XIII. FEJEZET
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI ÕRSÉG
41. Az Országgyûlési Õrség feladata
125. §

(1) Az Országgyûlési Õrség feladata az Országgyûlés védelme, függetlenségének és külsõ befolyástól mentes
mûködésének biztosítása, az e törvényben meghatározott személyvédelmi, létesítménybiztosítási feladatok
biztosítása, valamint az elsõdleges tûzoltási és tûzbiztonsági feladatok ellátása.
(2) Az Országgyûlési Õrség
a) ellátja a házelnök személyi védelmét,
b) az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek,
valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
c) biztosítja az Országház, az Országgyûlés Irodaháza, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló
épületek területére történõ belépés és az ott-tartózkodás rendjére vonatkozó szabályok betartását,
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az Országházban, az Országgyûlés Irodaházában, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló
épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott tûzbiztonsági követelmények megtartásáról,
valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelõzésének és elhárításának a feltételeirõl,
ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatokat,
protokolláris díszelgési feladatokat lát el, és
elvégzi a részére törvényben, valamint az Európai Unió kötelezõ jogi aktusából vagy nemzetközi szerzõdésbõl
eredõ egyéb feladatokat.

Az Országgyûlési Õrség feladatai ellátása során együttmûködik a rendõrséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal,
a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, a Magyar Honvédséggel, valamint a helyi önkormányzatokkal.

42. Az Országgyûlési Õrség szervezete és irányítása
127. §

(1) Az Országgyûlési Õrség a házelnök irányítása alatt álló fegyveres szerv. Az Országgyûlési Õrség önállóan mûködõ
központi költségvetési szerv, amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait az Országgyûlés Hivatala látja el. Az
Országgyûlési Õrség az Országgyûlés költségvetési fejezetében önálló címet képez.
(2) Az Országgyûlési Õrség költségvetésére vonatkozó javaslatot a fõigazgató készíti el a házelnök irányítása mellett. Az
Országgyûlési Õrség költségvetésére vonatkozó javaslatot a házelnök a költségvetéssel foglalkozó állandó bizottság
véleményének beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a központi
költségvetésrõl szóló törvényjavaslat részeként az Országgyûlésnek.

128. §

(1) Az Országgyûlési Õrség személyi állománya a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
szóló törvényben meghatározott hivatásos állományúakból (a továbbiakban: országgyûlési õr), köztisztviselõkbõl,
valamint olyan munkavállalókból áll, akikre a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(2) A kinevezett országgyûlési õr esküt tesz, amelynek szövegét a 2. melléklet határozza meg.

129. §

(1) A házelnök
a) kinevezi az Országgyûlési Õrség parancsnokát,
b) – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – gyakorolja a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvényben meghatározott, a fegyveres szervet irányító miniszter részére meghatározott
feladat- és hatásköröket.
(2) A háznagy a házelnök által meghatározott rendben – a házelnök erre vonatkozó rendelkezése alapján – egyes, az
Országgyûlési Õrség irányításával összefüggõ jogokat gyakorolhat.

130. §

(1) A rendészetért felelõs miniszter a házelnök véleményének kikérésével rendeletben szabályozza
a) az Országgyûlési Õrség szolgálati szabályzatát,
b) az országgyûlési õrök képesítési követelményeit,
c) az Országgyûlési Õrség egyenruházati szabályzatát, és
d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározottak
szerint az Országgyûlési Õrségre vonatkozó szabályokat.
(2) Ha a rendészetért felelõs miniszter a házelnök véleményével nem ért egyet, egyeztetést kezdeményez a vitás
kérdésekrõl.

131. §

A házelnök és a rendészetért felelõs miniszter megállapodást köt az Országgyûlési Õrség feladatellátáshoz szükséges
ruházati és egyéb anyagi, technikai feltételek biztosításáról. A megállapodás végrehajtásában a rendészetért felelõs
miniszter alárendeltségébe tartozó szervek is részt vehetnek.

132. §

(1) Az Országgyûlési Õrséget a parancsnok vezeti. A parancsnok
a) az Országgyûlési Õrség személyi állománya számára utasítást adhat,
b) javaslatot tesz az Országgyûlési Õrség Szervezeti és Mûködési Szabályzatára,
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c)

gyakorolja az e törvényben, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
törvényben, valamint jogszabályban hatáskörébe utalt személyügyi és munkáltatói jogokat az Országgyûlési
Õrség állományába tartozó személyek felett,
d) irányítja a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetõk tevékenységét,
e) évente beszámol az Országgyûlési Õrség tevékenységérõl az Országgyûlés honvédelemmel foglalkozó állandó
bizottságának, valamint
f) képviseli az Országgyûlési Õrséget.
(2) Az országgyûlési õr tekintetében a miniszter, az állományilletékes parancsnok és az országos parancsnok részére
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati viszonyáról szóló törvényben biztosított munkáltatói
jogköröket az Országgyûlési Õrség parancsnoka gyakorolja.
(3) Az Országgyûlési Õrség parancsnokával és állományával kapcsolatban a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat a Rendõrségrõl szóló törvény rendelkezései alapján az ott meghatározott belsõ bûnmegelõzési és
bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv végzi.

43. Az Országgyûlési Õrség mûködése
133. §

(1) Az Országgyûlési Õrség – az e törvényben meghatározott eltérésekkel – a feladatai ellátására és az utasítás
teljesítésének kötelezettségére, az intézkedési kötelezettségre, az arányosság követelményére, a kényszerítõ eszközök
alkalmazásának követelményeire, az intézkedések és a kényszerítõ eszközök alkalmazásának közös elveire és
szabályaira, a titoktartási kötelezettségre, a fegyverviselési jogra, a segítségnyújtási kötelezettségre, a közremûködõ
igénybevételére, a segítség és eszközök igénybevételére a Rendõrségrõl szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza.
(2) Az országgyûlési õr az e törvényben szabályozott intézkedéseken túl a Rendõrségrõl szóló törvényben
meghatározottak szerint fokozott ellenõrzést hajthat végre, ruházatot, csomagot és jármûvet átvizsgálhat,
felvilágosítás kérhet, biztonsági intézkedést foganatosíthat, magánlakásban és közterületnek nem minõsülõ egyéb
helyen intézkedhet, képfelvételt, illetve hangfelvételt, továbbá kép- és hangfelvételt készíthet, helyszínt biztosíthat,
valamint személy- és létesítménybiztosítási intézkedést alkalmazhat.
(3) Az országgyûlési õr kényszerítõ eszközként testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, elektromos sokkoló eszközt,
rendõrbotot, útzárat, megállásra kényszerítést, lõfegyvert a Rendõrségrõl szóló törvényben meghatározottak szerint
alkalmazhat.
(4) Az országgyûlési õr a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása során kényszerítõ eszközként
kizárólag testi kényszert alkalmazhat.

134. §

(1) Az Országgyûlési Õrség nyomozóhatósági jogkört nem gyakorol. Ha tevékenysége során bûncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére a külön
jogszabály alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ nyomozóhatóságnál vagy az ügyésznél, illetve
szabálysértés esetén az eljárásra jogosult szabálysértési hatóságnál és átadja a rendelkezésére álló bizonyítási
eszközöket.
(2) A házelnök az Országgyûlési Õrség parancsnokán keresztül az Országgyûlési Õrségnek egyedi utasítást adhat feladat
elvégzésére vagy mulasztás pótlására.
(3) Ha a késedelem más vagy mások személyét, a közbiztonságot vagy az intézkedés sikerét veszélyezteti, a házelnök vagy
az ülés rendjének a fenntartása érdekében az ülést vezetõ elnök az Országgyûlési Õrség e törvényben meghatározott
intézkedéseket végrehajtó szervezeti egységének vezetõje részére egyedi utasítást adhat.

135. §

(1) Az országgyûlési õr köteles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes elõírásoknak megfelelõen
teljesíteni, a házelnök vagy az ülést vezetõ elnök, valamint az elöljárója utasításainak – az e törvényben foglaltak
figyelembevételével – engedelmeskedni, e törvényben meghatározott feladatait, ha kell, élete kockáztatásával is
ellátni. Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bûncselekményt követne el.
(2) Az országgyûlési õr a házelnöknek vagy az ülést vezetõ elnöknek a közvetlen utasítását, a szolgálati út betartásával, az
Országgyûlési Õrség parancsnokának haladéktalanul jelenti. A jelentés az utasítás teljesítésére nincs halasztó hatállyal.
(3) Az országgyûlési õr a házelnök, az ülést vezetõ elnök, a szolgálati elöljáró jogszabálysértõ utasításának a teljesítését
– az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértõ jellegére, ha az számára
felismerhetõ, haladéktalanul köteles az utasításadó figyelmét felhívni. Ha az utasításadó az utasítást fenntartja, azt az
utasított kérelmére köteles írásba foglalva kiadni.
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(4) Az írásba foglalás megtagadását vagy elmaradását az országgyûlési õr a házelnöknek a szolgálati út betartásával
jelenti.
(5) Ha a jogszabály rendelkezéseit az országgyûlési õr elöljárója sérti meg, az országgyûlési õr közvetlenül az elöljáró
felettesénél, vagy ha a jogszabálysértést az Országgyûlési Õrség parancsnoka követi el, a házelnöknél bejelentheti.
A bejelentéssel megkeresett a jogszabálysértést köteles kivizsgáltatni, és a bejelentõt a vizsgálat eredményérõl, a tett
intézkedésrõl – a bejelentés kézhezvételétõl számított – nyolc napon belül tájékoztatni.
(6) A jogszabálysértés bejelentése miatt a bejelentõt hátrány nem érheti, az alaptalanul tett bejelentés esetén
felelõsségre vonás kezdeményezhetõ.
136. §

(1) Az Országgyûlési Õrség belsõ szervezetét és mûködésének részletes szabályait, az utasításadás rendjét úgy kell
kialakítani, hogy az utasítás adójának és végrehajtójának egyéni felelõssége mindenkor megállapítható legyen.
(2) Az Országgyûlési Õrség egyenruhája és szolgálati igazolványa formájának, kialakításának el kell térnie más fegyveres
szervek egyenruhájától és szolgálati igazolványától.

137. §

(1) Az Országgyûlési Õrség feladatai ellátása során az e törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges
mértékben az intézkedéssel, valamint az eljárásával érintett természetes személy személyazonosító adatait kezeli.
(2) A 133. § (1) és (2) bekezdése tekintetében az Országgyûlési Õrség adatkezelésére a Rendõrségrõl szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

44. Személyazonosság megállapítása
138. §

(1) Az országgyûlési õr a feladata ellátása során
a) az Országház, az Országgyûlés Irodaházában, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek
területén a személyazonosság megállapítása céljára a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt,
valamint az Országházba, az Országgyûlés Irodaházába, valamint az Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló
épületekbe való belépésre jogosító okmányt fogadja el,
b) a létesítménybiztosítási intézkedés keretében lezárt területen, illetve olyan területen, amely tekintetében
fokozott ellenõrzést rendeltek el, megállapíthatja a személyazonosságát annak, akivel kapcsolatban ez
a közbiztonság, valamint az Országházban, illetve az Országgyûlés Irodaházában tartózkodók védelme céljából
szükséges.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetén az országgyûlési õr minden olyan hatósági igazolványt elfogad, amely tartalmazza
a személyazonosításhoz szükséges adatokat. A személyazonosság megállapításával érintett személy
a személyazonosság megállapítására alkalmas okmányok közül egy bemutatására kötelezhetõ. Az országgyûlési õr
más jelen lévõ, ismert személyazonosságú személy közlését is elfogadhatja igazolásként.
(3) A személyazonosság igazolásának megtagadása, valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben akkor
is, ha a személyazonosság a helyszínen nem állapítható meg, az országgyûlési õr azonnal értesíti a rendõrséget. Az
országgyûlési õr a személyazonosság megállapításával érintett személyt a személyazonosság megállapítása céljából
a rendõrség helyszínre érkezéséig visszatarthatja.
(4) Az országgyûlési õr a (3) bekezdésben meghatározott esetben a személyazonosság megállapításával érintett személy
ruházatát, csomagját, jármûvét átvizsgálhatja.

45. Elfogás
139. §

(1) Az országgyûlési õr elfogja a szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten ért személyt, továbbá azt, aki
a szabálysértés elkövetését az erre irányuló felszólítás ellenére nem hagyja abba.
(2) Az elfogásról az országgyûlési õr haladéktalanul értesíti a rendõrséget, az elfogott személyt az országgyûlési õr
a rendõr helyszínre érkezéséig tarthatja vissza. Az elfogott személyt elõállítás céljából a rendõrségnek adja át. Az
elõállítás tartamát ilyen esetben az Országgyûlési Õrség intézkedésének a kezdetétõl kell számítani.
(3) Az elfogás törvényességéért az Országgyûlési Õrség, az elõállítás törvényességéért a rendõrség felel. Az elfogás
okának törvényességét a rendõrség nem vizsgálhatja, ha jogsértést állapít meg, tájékoztatja az Országgyûlési Õrség
parancsnokát, bûncselekmény esetén feljelentést tesz az ügyésznél.
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46. Közlekedésrendészeti intézkedés
140. §

Az országgyûlési õr személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatai céljából
a) a közúti forgalmat irányíthatja, korlátozhatja, illetve szüneteltetheti, valamint
b) az üzemben tartó, illetve a használó személyazonosító adatainak megállapítása érdekében jármûvet
feltartóztathat, az abban tartózkodók személyazonosságát megállapíthatja.

47. Intézkedés az Országház és az Országgyûlés Irodaháza üléstermében
141. §

(1) Az országgyûlési õr
a) az ülést vezetõ elnök hozzájárulása nélkül az Országházban megtartott
b) az országgyûlési bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottsági ülést levezetõ alelnöknek a hozzájárulása
nélkül az Országházban vagy az Országgyûlés Irodaházában megtartott bizottsági
ülés ideje alatt az ülésterembe, az ülésteremhez tartozó páholyba és karzatra, valamint az üléstermet körülvevõ
folyosóra nem léphet be és nem intézkedhet.
(2) Ha a késedelem veszéllyel jár és a hozzájárulás megadására jogosult akadályoztatva van, az országgyûlési õr az
(1) bekezdésben meghatározott hozzájárulás nélkül is intézkedhet
a) segélyhívás esetén vagy öngyilkosság megakadályozása céljából,
b) bûncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása vagy a bûncselekmény elkövetõjének vagy
gyanúsítottjának elfogása céljából,
c) közveszély, továbbá az életet vagy a testi épséget fenyegetõ közvetlen veszély elhárítása, illetve az ilyen
veszélyben lévõk kimentése érdekében,
d) rendkívüli vagy tisztázatlan okból bekövetkezett halálesettel kapcsolatos intézkedés megtételére,
e) a szabálysértést felszólítás ellenére folytató személy elfogása céljából,
f) ha az elfogás törvényben meghatározott egyéb okból szükséges.
(3) A 135. § (2) és (3) bekezdése szerinti utasítás kiadásával az (1) bekezdésben meghatározott hozzájárulást megadottnak
kell tekinteni.

48. Jogorvoslat
142. §

(1) Akinek az Országgyûlési Õrség intézkedése, annak elmulasztása, a kényszerítõ eszköz alkalmazása (a továbbiakban e §
alkalmazásában: intézkedés) alapvetõ jogát sértette, panasszal fordulhat az Országgyûlési Õrség parancsnokához.
(2) Az (1) bekezdés alapján a panaszt a jogsérelemtõl, intézkedés elmulasztása esetén az arról való tudomásszerzéstõl
számított harminc napon belül lehet elõterjeszteni, és a beérkezéstõl, illetve az áttételtõl számított harminc napon
belül kell elbírálni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a cselekvõképtelen személy helyett törvényes képviselõje jár el,
korlátozottan cselekvõképes személy helyett törvényes képviselõje vagy meghatalmazottja is eljárhat. A panasz
meghatalmazott vagy jogi képviselõ útján is elõterjeszthetõ. Jogi képviselõként jogvédelemmel foglalkozó társadalmi
szervezet vagy alapítvány, nemzetiségi önkormányzat, jogi oktatást végzõ egyetem állam- és jogtudományi doktori
fokozattal rendelkezõ egyetemi oktatója is eljárhat.
(4) Az Országgyûlési Õrség parancsnoka a panaszban foglaltakat közigazgatási hatósági eljárásban bírálja el. Az
Országgyûlési Õrség parancsnokának a panaszról hozott határozata ellen fellebbezésnek nincsen helye, az ellen
közvetlenül bírósági felülvizsgálatnak van helye.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
49. Felhatalmazó rendelkezések
143. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a névhasználat és jelképhasználat szabályainak betartására vonatkozó ellenõrzés
rendjét, valamint a névhasználat és a jelképhasználat 11. § (2) bekezdés a) és b) pontjának megsértése esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.
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(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a Magyar Honvédség és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat mûködésére szolgáló területre a képviselõk belépésének szabályait rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap a rendvédelmi szervet irányító miniszter, hogy az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek
mûködésére szolgáló területre a képviselõk belépésének szabályait rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazást kap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletére kijelölt miniszter, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve mûködésére szolgáló területre a képviselõk belépésének szabályait rendeletben állapítsa meg.
(5) Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy a házelnök véleményének kikérésével rendeletben
szabályozza
a) az Országgyûlési Õrség szolgálati szabályzatát, ennek részeként az intézkedések, a kényszerítõ eszközök
alkalmazásának részletes szabályait, a személyvédelmi és létesítménybiztonsági feladatokat, a szolgálati
formákat, az elöljárói és feljebbvalói viszonyt, a magatartási szabályokat, a más keresõfoglalkozás lehetõségét,
a rendszeresített munkakörök átminõsítésének rendjét,
b) az országgyûlési õr képesítési követelményeit,
c) az Országgyûlési Õrség egyenruházati szabályzatát.

50. Hatályba léptetõ rendelkezések
144. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 149. § (1) bekezdése 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § c) pontja, a 2. § (2) bekezdés q) pontja, a 3. alcím, a 10. § (2) és (5) bekezdése, az 53. § (2) és (3) bekezdése, az 54. §
(3)–(5) bekezdése, a 123. § (2)–(5) bekezdése, a XIII. Fejezet, a 143. § (5) bekezdése, a 145. § (4)–(6) bekezdése, a 148. §,
a 151. § (1)–(5), (7) és (8) bekezdése, a 160. § (2) bekezdés c) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 8. és 12. alcím, a Negyedik rész, a 147. §, 153. §, a 158. §, a 160. § (1) bekezdés b) és h) pontja, valamint a 160. §
(3) bekezdése az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló Országgyûlés alakuló
ülésének napján lép hatályba.

51. Átmeneti rendelkezések
145. §

(1) E törvény rendelkezései nem érintik az Országgyûlés e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévõ tisztségviselõi,
a bizottsági tisztségviselõk, a megválasztott és kinevezett személyek, valamint a képviselõk megbízatását, az
Országgyûlés megalakult bizottságainak és mûködõ képviselõcsoportjainak fennállását, rendelkezéseit azonban
a hivatalban levõ Országgyûlés tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A háznagyot az Országgyûlés elsõ alkalommal 2012. december 31-ig választja meg. A fõigazgatót a házelnök elsõ
alkalommal 2012. december 31-ig nevezi ki.
(3) E törvény hatálybalépését követõen az Országgyûlés, az Országház és a Parlament nevét, jelképeit az e törvény
hatálybalépése elõtti idõponttól felhasználó 2012. december 31-ig kérvényezheti a házelnöknél a név-, illetve
jelképhasználat engedélyeztetését.
(4) A 2013. január 1-jét megelõzõen kihirdetett jogszabályban az Országgyûlés védelmével, függetlenségének és külsõ
befolyástól mentes mûködésének biztosításával, továbbá az Országház és az Országgyûlés Irodaháza, valamint az
Országgyûlés Hivatala elhelyezésére szolgáló épületekben történõ rendõri intézkedésekkel és a tûzbiztonsági
követelmények megtartásával összefüggésben a rendõrség, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szerv számára
meghatározott feladatokat és hatásköröket az Országgyûlési Õrség látja el.
(5) Ahol jogszabály az Országgyûlési Õrség részére a (4) bekezdésben meghatározott feladatok tekintetében
a rendõrséget, illetve a hivatásos katasztrófavédelmi szervet említi, azon az Országgyûlési Õrséget kell érteni.
(6) A rendõrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az Országgyûlési Õrség részére a (4) bekezdésben meghatározott
feladatok ellátásában résztvevõ hivatásos állományának a rendõrséggel vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szervvel
fennálló szolgálati viszonya – a házelnök, a rendészetért felelõs miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter által meghatározott feltételek mellett, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló törvénynek a más fegyveres szervhez történõ áthelyezés szabályai szerint – országgyûlési õr
szolgálati viszonnyá alakul át.
(7) A házelnök az Országgyûlési Õrségnek az Országgyûlés Hivatalának elhelyezésére szolgáló épületek területére
történõ belépés és az ott-tartózkodás rendjével összefüggõ tevékenysége részletes szabályait 2013. január 1-jéig
határozza meg és teszi közzé az Országgyûlés honlapján.
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(8) Azon volt képviselõre, akinek megbízatása az e törvény hatálybalépésekor hivatalban lévõ Országgyûlés
megbízatásának megszûnésével szûnik meg, az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény
9. §-át kell alkalmazni.
(9) A 124. § (1) bekezdésében és a 127. § (2) bekezdésében foglalt feladatokat 2012. december 31-ig az Országgyûlés
Hivatalának gazdasági fõigazgatója látja el.

52. Sarkalatossági záradék
146. §

(1) A 12. alcím és a 157. § az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(2) A Harmadik rész, a 36. és 37. alcím, a 145. § (8) bekezdése, a 147. § (2)–(3) bekezdése, a 149. § (1) bekezdése, a 160. §
(1) bekezdés a)–e) és g)–h) pontja, a 160. § (3) bekezdése, valamint az 1. melléklet az Alaptörvény 4. cikk (2) és
(5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(3) A 14. alcím az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(4) A 10. alcím és a 147. § (1) bekezdése az Alaptörvény 7. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(5) Az Elsõ rész, a 11. alcím és a 13. alcím, a 15–19. alcím, a IV–V. Fejezet, a XII. Fejezet, a 41–42. alcím, az 50. alcím, a 145. §
(1)–(3), (7) és (9) bekezdése, valamint a 2. melléklet az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévõ
országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minõsül.
(6) E törvény
a) 158. § (6) bekezdése az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján,
b) 158. § (26) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke alapján,
c) 158. § (29) bekezdése az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján,
d) 158. § (30) bekezdése az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése alapján,
e) 158. § (31) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése alapján,
f) 158. § (32) bekezdés b)–d) pontja az Alaptörvény 25. cikk (7) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése
alapján,
g) 158. § (33) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján,
h) 158. § (36) bekezdése, 159. § (4) bekezdése az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján,
i) 158. § (37) bekezdése az Alaptörvény 41. cikk (1), (4) és (5) bekezdése alapján
sarkalatosnak minõsül.
(7) A 160. § (2) bekezdés a) pontja az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.
(8) A 149. § (2) bekezdése, a 154. § és a 160. § (4) bekezdése az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak
minõsül.
(9) Az 50. alcím az Alaptörvénynek az (1)–(4), (6) és (7) bekezdésben meghatározott rendelkezései alapján sarkalatosnak
minõsül.

53. Módosító rendelkezések
147. §

(1) A 24. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Vizsgálóbizottság létrehozását a képviselõk egyötöde kezdeményezheti.”
(2) A 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány tagja és az államtitkár kivételével minden képviselõ számára lehetõvé kell tenni, hogy legalább egy
állandó bizottság munkájában részt vegyen.”
(3) A 30. alcím megjelölése és a 80. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„30. Összeférhetetlenség
80. § (1) A képviselõi megbízatás – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – összeegyeztethetetlen minden
más állami, önkormányzati és gazdasági tisztséggel vagy megbízatással. A képviselõ más keresõ foglalkozást nem
folytathat, és egyéb tevékenységéért – a tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi oltalom
alá esõ szellemi tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.
(2) A képviselõ miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, miniszterelnöki
megbízotti vagy miniszteri biztosi tisztséget láthat el, illetve az Országgyûlés tisztségviselõje lehet.
(3) A miniszterelnök, miniszter, államtitkár képviselõ nem lehet az Országgyûlés tisztségviselõje és országgyûlési
bizottság tagja.”
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148. §

(1) A büntetõeljárásáról szóló 1998. évi XIX. törvény 29. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:)
„b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fogalmazó és ügyintézõ, az ügyészségi nyomozó, az önálló és
a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes, a rendõrség és az
Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen elkövetett
emberrablás, hivatalos személy elleni erõszak, hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás [Btk.
166. § (2) bekezdés e) pont, Btk. 175/A. § (2) bekezdés c) pont, Btk. 229. §, Btk. 321. § (3) bekezdés d) pont, (4) bekezdés
c)–d) pont, Btk. 321. § (5) bekezdés b) pont],”
(2) A büntetõeljárásáról szóló 1998. évi XIX. törvény 29. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következõ bûncselekmények miatt:)
„e) a rendõrség, az Országgyûlési Õrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetõeljárásra tartozó bûncselekmény, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûncselekmény,”
(3) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 1. pontjának j) alpontjába
a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
1. hivatalos személy:)
„j) az Alkotmánybíróságnál, bíróságnál, ügyészségnél, államigazgatási szervnél, önkormányzati igazgatási szervnél, az
Állami Számvevõszéknél, a Köztársasági Elnöki Hivatalnál, az Országgyûlés Hivatalánál, az Alapvetõ Jogok Biztosának
Hivatalánál és az Országgyûlési Õrségnél szolgálatot teljesítõ személy, akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerû
mûködéséhez tartozik,”
(4) A Btk. 122. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény alkalmazásában katona a Magyar Honvédség tényleges állományú, valamint a Rendõrség,
a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyûlési Õrség hivatásos
állományú tagja.”

149. §

(1) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 6. § (4) bekezdésében az „egy személy”
szövegrész helyébe a „két személy” szöveg, a „75%-a erejéig” szövegrész helyébe a „150%-a erejéig” szöveg lép.
(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a polgármesternek,
a) akit – képviselõi megbízatásának ideje alatt – bûntett miatt jogerõsen szabadságvesztésre ítéltek, kivéve ha
a közügyek gyakorlásától eltiltották,
b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követõen – köztartozása áll fenn, és azt
az errõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az
ezt engedélyezõ határozat rendelkezéseinek megfelelõen – nem rendezi.”

150. §

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 2. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A polgármester e tisztsége megszûnik:)
„h) ha a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán már nem válaszható,”

151. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 1. § (1) bekezdésében a „valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és” szövegrész helyébe az „Országgyûlési Õrség,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint” szöveg lép.
(2) A Hszt. 1. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Országgyûlési Õrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyára az e törvényben foglaltakat az
Országgyûlésrõl szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
(3) A Hszt. 18. § (2) és (3) bekezdésében, 23. §-ában és 51. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szövegrész
helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országgyûlési Õrség” szöveg lép.
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(4) A Hszt. 103. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:)
„a) a Miniszterelnökségnél, a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, az Országgyûlési Õrségnél, a miniszter
irányítása alá tartozó belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv
állományánál, berendelés vagy vezénylés esetén is a beosztási illetmény 50%-a,”
(5) A Hszt. 103. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A középfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:)
„a) a Miniszterelnökségnél, a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, az Országgyûlési Õrségnél, a miniszter
irányítása alá tartozó belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv
állományánál, berendelés vagy vezénylés esetén is a beosztási illetmény 15%-a,”
(6) A Hszt. a következõ 103/B. §-sal egészül ki:
„103/B. § Ha a Kormány, vagy miniszter által elrendelt szervezetátalakítás következtében megszûnõ szervezet vagy
szervezeti egység feladatait átvevõ szervezet szervezeti szintje illetménykiegészítés szempontjából alacsonyabb, az
átvevõ szervezethez kerülõ állomány az illetménykiegészítés különbözetébõl származó illetménycsökkenés
kiegyenlítésére – a különbözet mértékével egyezõ mértékben – kompenzációs illetménykiegészítésre jogosult.”
(7) A Hszt. 254. § (1) bekezdés a) pontja a következõ 16. alponttal egészül ki:
(A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik
meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felsõ határ között állapítható meg, a pótlék tényleges
mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektõl való eltérõsége alapján kell meghatározni.
A pótlékok mértéke:
egy hónapra számítva:)
„16. az Országgyûlési Õrség állományának a pótléka 150–450%”
(8) A Hszt. a következõ 342/A. §-sal egészül ki:
„342/A. § Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter, hogy rendeletben, az Országgyûlés elnöke véleménye
kikérésével a 342. § (2)–(8) bekezdése szerinti tárgykörökben az Országgyûlési Õrség vonatkozásában szabályokat
állapítson meg.”
152. §

Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országgyûlési bizottság tagja és tisztségviselõje kivételével az Országgyûlés által megválasztott személy,
valamint az országgyûlési képviselõ (a továbbiakban együtt: közjogi tisztségviselõ) a megválasztását követõen az
Országgyûlés elõtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban együtt: eskü) tesz.”

153. §

A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, nem lehet országgyûlési
képviselõ, helyi önkormányzati képviselõ, fõvárosi, megyei közgyûlés tagja, polgármester, megyei közgyûlés elnöke,
fõpolgármester, alpolgármester, megyei közgyûlés alelnöke, fõpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat
elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselõ.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a kormánymegbízott tudományos,
oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet végezzen.”

154. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja a következõ
szöveggel lép hatályba:
(Az önkormányzati képviselõ, valamint a képviselõ-testület bizottságának nem képviselõ tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet)
„a) országgyûlési képviselõ, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését,
megbízatását az Országgyûléstõl, köztársasági elnöktõl, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyûlés,
Kormány alárendeltségébe tartozó szervtõl (vezetõjétõl) kapta, kivéve ha ezen megbízatás keretében tudományos,
oktatói, mûvészeti, lektori, szerkesztõi, valamint a jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenységet lát el;”
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155. §

(1) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 8. § (9) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az (1)–(4) bekezdésben foglalt szabályokat az Országgyûlés Hivatala és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára esetében nem kell alkalmazni.”
(2) A Kttv. 226. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az Országgyûlés Hivatalánál a 142. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az Országgyûlés Hivatalának vezetõje
az Országgyûlés elnöke által meghatározott rendben állapíthat meg képzettségi, munkaköri pótlékot.”
(3) A Kttv. 227. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyûlés Hivatalának vezetõje, továbbá a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott hivatali
szervek vezetõi felett a munkáltatói jogokat az Országgyûlés elnöke, az Országgyûlés Hivatalának további
köztisztviselõi feletti munkáltatói jogokat az Országgyûlés Hivatalának vezetõje – a szervezeti és mûködési
szabályzatban meghatározottak szerint – gyakorolja.”
(4) A Kttv. 236. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Alkotmánybíróság fõtitkára, valamint az Országgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott
hivatali szerveinek vezetõi a közigazgatási államtitkárral, az Országgyûlés szervezeti és mûködési szabályzatban
meghatározott hivatali szerveinek helyettes vezetõi a helyettes államtitkárral azonos illetményben és juttatásban
részesülnek.”

156. §

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A Tanács 25. § (4) bekezdése szerinti véleménye alapján a Kormány zárószavazás elõtti módosító javaslatot
nyújt be annak érdekében, hogy a költségvetési törvényjavaslat megfeleljen az államadósság-szabálynak. A Kormány
által benyújtott módosító javaslat a költségvetési törvényjavaslat korábban már megszavazott módosító javaslattal
érintett részének megváltoztatását, újbóli megállapítását is tartalmazhatja.
(2) A költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás elõtti módosító javaslatokat az Országgyûlés elnöke az
azok benyújtására vonatkozó határidõ lejártát követõen haladéktalanul megküldi a Tanácsnak. A Tanács
a zárószavazás elõtti módosító javaslatok kézhezvételétõl számított egy napon belül írásban tájékoztatja az
Országgyûlés elnökét arról, hogy azok megfelelnek-e az államadósság-szabálynak.
(3) A Tanács az Országgyûlés elnökének az elfogadott zárószavazás elõtti módosító javaslatokról való tájékoztatása
alapján az annak kézhezvételét követõ egy napon belül alakítja ki a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához
szükséges elõzetes hozzájárulására vonatkozó álláspontját. A Tanács az elõzetes hozzájárulás megtagadásáról hozott
döntését részletesen indokolja.
(4) A Tanács elnökét az Országgyûlés azon ülésére, amelyen a költségvetési törvényjavaslat zárószavazására kerül sor,
meg kell hívni, a Tanács elnöke azon – a Tanácsnak a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szükséges elõzetes
hozzájárulásával kapcsolatos álláspontja kifejtése céljából – felszólalhat. Ha a Tanács elnöke a Tanácsnak
a költségvetési törvényjavaslattal kapcsolatos elõzetes hozzájárulására vonatkozó álláspontját a költségvetési
törvényjavaslat zárószavazását megelõzõen nem ismerteti az Országgyûlés ülésén vagy nem közli az Országgyûlés
elnökével, a Tanácsnak a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulását megadottnak
kell tekinteni.
(5) Ha a Tanács a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulását nem adja meg,
a költségvetési törvényjavaslat zárószavazását el kell halasztani. A költségvetési törvényjavaslat zárószavazásának
elhalasztása esetén a Kormány olyan módosító javaslatot köteles benyújtani a költségvetési törvényjavaslathoz,
amelynek eredményeként a költségvetési törvényjavaslat az államadósság-szabálynak megfelel. Ebben az eljárásban
más módosító javaslat nem nyújtható be.
(6) Az (1)–(5) bekezdésben foglalt eljárást azzal, hogy az így megismételt eljárásban kizárólag a Kormány jogosult
módosító javaslatot benyújtani, mindaddig kell folytatni, amíg a Tanács a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához
szükséges elõzetes hozzájárulását meg nem adja.”
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 26. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A központi költségvetésrõl szóló törvény módosítását tartalmazó olyan törvényjavaslat, amely – a megszavazott
módosító javaslatokra tekintettel – a központi költségvetés bevételi vagy kiadási fõösszegét megváltoztatná, vagy
a költségvetési hiány mértékét növelné, a Tanács elõzetes hozzájárulása alapján bocsátható zárószavazásra.
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(2) Az Országgyûlés elnöke az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot annak benyújtását követõen és az ahhoz
kapcsolódóan megszavazott módosító javaslatokat azok elfogadását követõen – az elõzetes hozzájárulás megadása
céljából – haladéktalanul megküldi a Tanács részére.
(3) A Tanács az elõzetes hozzájárulásra vonatkozó döntését a zárószavazás elõtti módosító javaslatokról való szavazást
– ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig módosító javaslatot nem terjesztettek elõ,
az általános vita lezárását, ha az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok közül az
Országgyûlés egyet sem fogadott el, a módosító javaslatokról való szavazást, ha zárószavazás elõtti módosító javaslat
benyújtására nem került sor, az erre vonatkozó határidõ lejártát – követõen, a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás
kézhezvételétõl számított egy napon belül közli az Országgyûlés elnökével. A Tanács az elõzetes hozzájárulás
megtagadásáról hozott döntését részletesen indokolja.”
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 26. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a Tanács elnöke az elõzetes hozzájárulására vonatkozó álláspontját az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat
zárószavazását megelõzõen nem közli az Országgyûlés elnökével, a Tanácsnak az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat
elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.”
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 24. § (1) bekezdésében a „költségvetésrõl szóló
törvénynek a fejezetek fõösszegét, illetve a költségvetési hiány vagy többlet mértékét érintõ módosítását” szövegrész
helyébe a „költségvetés bevételi vagy kiadási fõösszegét megváltoztató, vagy a költségvetési hiány mértékét növelõ
módosítást” szöveg, 26. § (4) bekezdésében a „módosító indítvány” szövegrész helyébe a „módosító javaslat” szöveg,
a „25. § (5)–(9) bekezdését” szövegrész helyébe a „25/A. §-t” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 25. § (5)–(9) bekezdése és
26. § (5) bekezdése.
157. §

Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nemzetiségi szószóló megbízatásának megszûnése esetén szószóló az országos listán eredetileg is szereplõ
jelöltek közül az országos nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron
következõ jelölt lesz. Ha az országos listán nincs több jelölt, az adott nemzetiséget az Országgyûlés megbízatásának
megszûnéséig nem képviseli nemzetiségi szószóló.”

158. §

(1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 137. § 1. pont a) alpontjában az „országgyûlési képviselõ”
szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ és a nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(2) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/A. § (4) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész
helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(3) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 20. § (3) bekezdésében az „országgyûlési képviselõi”
szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõi, nemzetiségi szószólói” szöveg lép.
(4) Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 3/B. § (3) bekezdésében az „országgyûlési képviselõi”
szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõi, a nemzetiségi szószólói” szöveg lép.
(5) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 3. § 10. pontjában az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, a nemzetiségi
szószóló”,
b) 16. § (1) bekezdésében az „országgyûlési képviselõi” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõi,
a nemzetiségi szószólói”,
c) 1. számú melléklet 8.10. pontjában az „országgyûlési képviselõi” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõi
és a nemzetiségi szószólói”,
d) 3. számú melléklet I. „Jellemzõen elõforduló költségek” fejezet 25. pontjában a „helyi önkormányzati képviselõi”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzati képviselõi és a nemzetiségi szószólói”,
e) 3. számú melléklet I. „Jellemzõen elõforduló költségek” fejezet 25. pontjában az „országgyûlési képviselõ”
szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ vagy nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
(6) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
a) 15. § (3) bekezdésében az „országgyûlési képviselõre” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõre,
nemzetiségi szószólóra”,
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68. § (5) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ,
a nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 59. §
(1) bekezdés c) pontjában az „európai parlamenti képviselõvé” szövegrész helyébe az „európai parlamenti
képviselõvé, nemzetiségi szószólóvá” szöveg lép.
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 41/B. § (2) bekezdésében az
„önkormányzati képviselõ” szövegrész helyébe az „önkormányzati képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „országgyûlési képviselõt” szövegrész helyébe az
„országgyûlési képviselõt és a nemzetiségi szószólót” szöveg lép.
Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény
a) 6. § (2) bekezdés e) pontjában a „képviselõi” szövegrész helyébe a „képviselõi és a nemzetiségi szószólói”,
b) 18. § (1) bekezdésében az „országgyûlési képviselõi” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõi,
a nemzetiségi szószólói”
szöveg lép.
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
a) 11. § (3) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ,
a nemzetiségi szószóló”,
b) 12. § (1) bekezdés b) pontjában és 32. §-ában az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési
képviselõ, a nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 554/B. § b) pont ba) alpontjában az „országgyûlési képviselõ”
szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi
XXXIX. törvény 9/B. § (6) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 14. § (3) bekezdésében az „országgyûlési,
illetõleg önkormányzati képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési vagy helyi önkormányzati képviselõ,
valamint nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 62. §
c) pontjában az „országgyûlési képviselõvé” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõvé, nemzetiségi
szószólóvá” szöveg lép.
Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. § (2) bekezdésében
az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdés
c) pontjában az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 23. § (7) bekezdés e) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe
a „képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 68. § (2) bekezdés f) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe
a „képviselõ, illetve nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl
szóló 2007. évi LXXV. törvény 26. § (6) bekezdésében az „országgyûlési képviselõi” szövegrész helyébe az
„országgyûlési képviselõi, a nemzetiségi szószólói” szöveg lép.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20/F. § (1) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe
a „képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
4. § (2) bekezdés b) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ és a nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés e) pontjában
az „európai parlamenti képviselõ” szövegrész helyébe az „európai parlamenti képviselõ, a nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
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(24) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában és 10. § (2) bekezdés a) pontjában
a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(25) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény
a) 9. § (1a) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ és a nemzetiségi szószóló”,
b) 9. § (3) bekezdés a) pontjában az „országgyûlési képviselõk” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõk,
nemzetiségi szószólók”
szöveg lép.
(26) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 103. § (3) bekezdésében és
118. § (1) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(27) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény
a) 169. § (1) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ vagy nemzetiségi szószóló”
b) 179. § (5) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
(28) Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 5. § (5) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész
helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(29) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 40. §
(2) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló”
szöveg lép.
(30) A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. §
(2) bekezdés a) pontjában a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ és a nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(31) A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 70. § (1) bekezdés d) pontjában és 151. §
(2) bekezdés c) pontjában a „képviselõvé” szövegrész helyébe a „képviselõvé, nemzetiségi szószólóvá” szöveg lép.
(32) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
a) 8. § (3) bekezdésében az „európai parlamenti képviselõ” szövegrész helyébe az „európai parlamenti képviselõ,
illetve a nemzetiségi szószóló”,
b) 39. § (2) bekezdésében a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló”,
c) 90. § f) pontjában a „képviselõnek” szövegrész helyébe a „képviselõnek, nemzetiségi szószólónak”,
d) 184. § (3) bekezdésében az „országgyûlési képviselõként” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõként,
a nemzetiségi szószólóként”
szöveg lép.
(33) A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. törvény
a) 14. § (2) bekezdés d) pontjában az „országgyûlési képviselõi megbízatásának” szövegrész helyébe az
„országgyûlési képviselõi megbízatásának, illetve a volt nemzetiségi szószóló a nemzetiségi szószólói
megbízatásának”,
b) 22. § (1) bekezdés e) pontjában, 24. § (1) bekezdés d) pontjában, 34. § f) pontjában és 48. § (2) bekezdésében
a „képviselõvé” szövegrész helyébe a „képviselõvé, nemzetiségi szószólóvá”,
c) 44. § (1) bekezdésében a „képviselõ” szövegrész helyébe a „képviselõ, nemzetiségi szószóló”,
d) 48. § (3) bekezdésében a „képviselõi” szövegrész helyébe a „képviselõi, a nemzetiségi szószólói”
szöveg lép.
(34) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az
„országgyûlési képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
(35) A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 8. § (7) bekezdésében a „képviselõi” szövegrész helyébe a „képviselõi, a nemzetiségi szószólói”,
b) 216. § (1) bekezdés d) pontjában és 221. § (1) bekezdés d) pontjában a „képviselõvé” szövegrész helyébe
a „képviselõvé, nemzetiségi szószólóvá”
szöveg lép.
(36) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 1. §
(1) bekezdésében az „országgyûlési képviselõ” szövegrész helyébe az „országgyûlési képviselõ, a nemzetiségi
szószóló” szöveg lép.
(37) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 55. § (1) bekezdésében a „képviselõ” szövegrész helyébe
a „képviselõ, nemzetiségi szószóló” szöveg lép.
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(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvény II. fejezete alkalmazásában jogszabályon, 9. § (1) és (3) bekezdése alkalmazásában törvényen az
Országgyûlés Hivatala tekintetében az Országgyûlés házszabályi rendelkezéseit is érteni kell.”
(2) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 40. § (1) bekezdésében a „Házszabálya
szerint” szövegrész helyébe a „a házszabályi rendelkezésekben” szöveg lép.
(3) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. §
(1a) bekezdés a) pontjában az „1990. évi LVI. törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg lép.
(4) A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény
a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank, a Költségvetési
Tanács” szöveg,
b) 1. § (2) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök és az Országgyûlés elnöke” szöveg,
c) 2. melléklet III. 2. pontjában a „felirat: Becsület Rend” szövegrész helyébe a „felirat: Magyar Becsület Rend” szöveg
lép.

54. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
160. §

(1) Hatályát veszti
a) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény,
b) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény,
c) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló 1997. évi V. törvény,
d) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXXII. törvény,
e) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi VI. törvény,
f) az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény,
g) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXIII. törvény,
valamint
h) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2011. évi
LIX. törvény.
(2) Hatályát veszti
a) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 13. §-a és az azt megelõzõ
alcím, valamint
b) a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15/A. alcíme,
c) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi
CXVI. törvény 15. § (7) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a 81–83. §, a 84. § a)–g) pontja, a 89. § a), e) és f) pontja, a 96. § (1) bekezdése, valamint a 109. § (8) és
(9) bekezdése.
(4) Nem lép hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (1) bekezdés a) és
c) pontja.
Kövér László s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyûlés elnöke,
a köztársasági elnök feladatés hatásköreit gyakorolva

az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének
feladatait ellátva
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1. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez
Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyûlési képviselõ, valamint a vele közös
háztartásban élõ házastársa vagy élettársa és gyermeke(i) számára
A nyilatkozatot adó személye
1. A nyilatkozatot adó*:
a)
országgyûlési képviselõ
b)
az országgyûlési képviselõvel közös háztartásban élõ házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)
c)
az országgyûlési képviselõvel közös háztartásban élõ gyermek (a továbbiakban: gyermek)
2. Az országgyûlési képviselõ neve:
3. A házas-/élettárs neve:
4. A gyermek neve:
* Csak a saját személyére vonatkozó adatokat töltse ki!
A) rész
VAGYONI NYILATKOZAT
I. Ingatlanok*
1.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ,
garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezõ, bérlõ stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
2.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ,
garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezõ, bérlõ stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
3.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
c) Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése):
d) Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
e) Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ,
garázs, bányatelek stb.):
f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezõ, bérlõ stb.):
g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):
4.
a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):
b) Az ingatlan területnagysága:
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Mûvelési ága (vagy a mûvelés alól kivett terület elnevezése):
Az épület fõ rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülõ, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete:
Az ingatlan jogi jellege (családi ház, társasház, szövetkezeti ház, mûemlék, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ,
garázs, bányatelek stb.):
A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, állandó, illetve tartós használó, haszonélvezõ, bérlõ stb.):
Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:
A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):

* Az ingatlan-nyilvántartási adatokkal megegyezõen kell kitölteni!
II. Nagy értékû ingóságok
1. Gépjármûvek:
a) személygépkocsi:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
b) tehergépjármû, autóbusz:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
c) motorkerékpár:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
típus
a szerzés ideje, jogcíme:
2. Vízi vagy légi jármû:
a) jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:
b) jellege:
típusa:
a szerzés ideje, jogcíme:
3. Védett mûalkotás, védett gyûjtemény:
a) egyedi alkotások:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
b) gyûjtemény:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
megnevezés:
db
a szerzés ideje, jogcíme:
4. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyûjteményenként) a mindenkori képviselõi alapdíj hathavi összegét
meghaladó értékû ingóság:
a) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
b) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
c) megnevezés:
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a szerzés ideje, jogcíme:
d) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
e) megnevezés:
a szerzés ideje, jogcíme:
5. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy,
vagyonjegy nagy értékû biztosítás stb.):
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
megnevezés:
névérték, biztosítási összeg:
6. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:
Ft
7. A mindenkori képviselõi alapdíj hathavi összegét meghaladó készpénz:
Ft
8. Az összességében a mindenkori képviselõi alapdíj hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy
más, szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés:
a) pénzintézeti számlakövetelés:
forintban:
devizában (forintértéken):
b) más szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés összege:
Ft
9. Más, jelentõsebb értékû vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori képviselõi alapdíj hathavi összegét
meghaladja:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
megnevezés:
III. Tartozások
Ebben a rovatban kérjük feltüntetni a köztartozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben
esetlegesen fennálló tartozásait
1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.):
Ft
2. Pénzintézettel szembeni tartozás (hitel, kölcsön stb.):
Ft
3. Magánszemélyekkel szembeni tartozás:
Ft
IV. Egyéb közlendõk
B) rész*
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(az országgyûlési képviselõ javadalmazásán kívüli adóköteles jövedelmek)
1. Foglalkozása:
Munkahelye:
Szünetelteti-e foglalkozását:
igen
nem
Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:
Ft
2. Az 1. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelybõl adóköteles jövedelme származik:
a) A tevékenység megnevezése:
b) A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek):
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A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos):
A jövedelem (bruttó) összege:
Ft
A tevékenység megnevezése:
A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek):
A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos):
A jövedelem (bruttó) összege:
Ft
A tevékenység megnevezése:
A kifizetõ személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá esõ tevékenységek):
A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességû, eseti vagy idõszakos):
A jövedelem (bruttó) összege:
Ft

* Csak az országgyûlési képviselõ tölti ki!
C) rész
GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT
Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége:
I.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
%
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
%
7. Nyereségbõl való részesedése:
%
8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
II.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
%
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
%
7. Nyereségbõl való részesedése:
%
8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
III.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
%
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
%
7. Nyereségbõl való részesedése:
%
8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
IV.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
%
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6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
7. Nyereségbõl való részesedése:
%
8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:

%

V.
1. Gazdasági társaság neve:
2. Székhelye:
3. Gazdasági társaság formája:
4. Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):
5. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya:
%
6. A tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya:
%
7. Nyereségbõl való részesedése:
%
8. A gazdasági társaságban viselt tisztsége:
D) rész*
KIMUTATÁS
az országgyûlési képviselõnek az Országgyûléstõl, saját pártjától vagy képviselõcsoportjától, illetve a törvényhozói
munkát támogató alapítványtól kapott, a képviselõ munkájának ellátásához szükséges vagy azzal szoros
összefüggésben lévõ juttatásokról és ingyenes használatba adott dolgokról (a továbbiakban: juttatás)
A juttatás ideje

* Csak az országgyûlési képviselõ tölti ki!

A juttatás megnevezése

A juttatás értéke

8414

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 47. szám

E) rész*
KIMUTATÁS
az országgyûlési képviselõnek képviselõi megbízatásával összefüggésben kapott ajándékairól és az e nyilatkozat
D) pontja alá nem tartozó ingyenes juttatásairól (a továbbiakban: ajándék)
Az ajándékozás ideje

* Csak az országgyûlési képviselõ tölti ki!

Az ajándék megnevezése

Az ajándék értéke
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F) rész
KIMUTATÁS
bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fûzõdõ egyéb jogosultsága alapján, továbbá
e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami, illetve európai uniós támogatásokról
(a továbbiakban: támogatás)
A támogatás
megszerzésének
jogcíme, módja

A támogatás
jogosultja

A támogatás
megszerzésének
idõpontja

A támogatást nyújtó

A támogatás célja

A támogatás értéke

***
Kelt:

,

év

hó

nap

Jelen nyilatkozathoz csatoltam a velem közös háztartásban élõ házas-/élettársam,
valamint a velem közös háztartásban élõ gyermeke(i)m,
nyilatkozatát/nyilatkozatait*.
Jelen nyilatkozatomat, mint
házas-/élettárs/gyermek adom.

országgyûlési képviselõvel** közös háztartásban élõ

aláírás
* Csak az országgyûlési képviselõ tölti ki!
** Csak az országgyûlési képviselõvel közös háztartásban élõ házas-/élettárs vagy gyermek tölti ki!
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2. melléklet a 2012. évi XXXVI. törvényhez
Az Országgyûlési Õrség országgyûlési õr tagjának esküje
Az eskü szövege:
„Én, ........................................... az Országgyûlési Õrség tagja esküszöm, hogy Magyarországhoz hû leszek, az Alaptörvény
és a jogszabályok rendelkezéseit minden körülmények között betartom.
Az Országgyûlés tevékenységének biztonságát, mûködésének rendjét részrehajlás nélkül, a törvényesség
követelményének keretei között megoltalmazom.
Az Országház védelmében szolgálatomat legjobb tudásom szerint, a célnak leginkább megfelelõ, törvényes módon,
elöljáróim utasításának engedelmeskedve, testben és lélekben mindenkor felkészülten, tetteimért felelõsséget
vállalva, bármely fenyegetés, kísértés vagy veszély ellenében is teljesítem.
Az Országgyûlési Õrség közös küldetését teljesítõ bajtársi közösségnek méltó tagjaként Magyarország javára élek és
szolgálok.
(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 36/2012. (IV. 19.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: H.)
címe helyébe a következõ cím lép:

„egyes házszabályi rendelkezésekrõl”
2. §

A H. preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Országgyûlés az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 5. cikk (7) bekezdése alapján egyes házszabályi
rendelkezések megállapítására a következõ normatív határozatot alkotja:”

3. §

A H. 3. §-át megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az alakuló ülés”
4. §

A H. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyûlés fõigazgatója vagy az általa kijelölt hivatali szerv vezetõje az Országgyûlés tisztségviselõinek
megválasztásáig a korelnök irányítása alatt végzi az Országgyûlés ülésével kapcsolatos tevékenységet.”

5. §

A H. 6–7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A választással kapcsolatos beszámolók elhangzása után a korelnök és a korjegyzõk – mint mandátumvizsgáló
testület – a választási bizottságok jegyzõkönyvei, az országgyûlési képviselõknek a megbízatás elfogadására, illetve
az összeférhetetlenség hiányára vonatkozó nyilatkozatai, az országos listák és megbízólevelek (a továbbiakban együtt:
választási iratok) alapján megvizsgálják az országgyûlési képviselõk megbízólevelének szabályszerûségét.
(2) A korelnök és a korjegyzõk megbízólevelét a névsor szerint elsõnek igazolt öt képviselõbõl álló testület vizsgálja
meg. E testület azonnal megalakul, és tagjai sorából elõadót választ. Ha a korelnök vagy korjegyzõ a névsor szerinti elsõ
öt képviselõ közé tartozna, a testület tagja a sorban következõ képviselõ lesz.
7. § (1) A mandátumvizsgálat eredményérõl elõször a 6. § (2) bekezdésében meghatározott testület elõadója, majd ezt
követõen a korelnök tesz jelentést az Országgyûlésnek.
(2) Az idõközi választás során megválasztott, továbbá a listán megüresedett mandátumot megszerzõ képviselõ
választási iratait a mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó bizottság vizsgálja meg. A vizsgálat eredményérõl a
bizottság elõadója az Országgyûlés legközelebbi ülésén tesz jelentést.
(3) A mandátumvizsgálat eredményérõl készített jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
A mandátumokat az Országgyûlés vita nélkül igazolja.”

6. §

(1) A H. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A képviselõk a mandátumvizsgálat eredményérõl szóló határozat meghozatalát követõen az alakuló ülésen
tesznek esküt.”
(2) A H. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az alakuló ülésrõl távollevõk, továbbá a 7. § (2) bekezdése szerint igazolt képviselõk a mandátum vizsgálatát
követõen tesznek esküt.”

7. §

A H. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az Országgyûlés az országgyûlési képviselõk eskütétele után határoz a választással kapcsolatos beszámolók
elfogadásáról.”
* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 16-i ülésnapján fogadta el.
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8. §

A H. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Országgyûlési képviselõcsoport (a továbbiakban: képviselõcsoport) megalakulásának bejelentésére az alakuló
ülésen, a választással kapcsolatos beszámolók elfogadását követõen kerül sor.
(2) A képviselõcsoport megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselõcsoport elnevezését,
a képviselõcsoport vezetõje és az esetleges egyéb tisztségviselõk nevét, valamint a képviselõcsoport névsorát.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat a korelnök, a változásokat az Országgyûlés elnöke (a továbbiakban: házelnök)
részére kell írásban bejelenteni. A korelnök vagy a házelnök az írásbeli bejelentések alapján tájékoztatja az
Országgyûlést a képviselõcsoportok megalakulásáról. Ha a képviselõcsoport megalakulása vagy annak bejelentése
házszabályi rendelkezésekkel való összhangjával kapcsolatban kétség merül fel, a korelnök vagy a házelnök a
házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottsághoz fordul.
(4) Az alakuló ülést követõen megalakult képviselõcsoportok tekintetében a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell.”

9. §

A H. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés az alakuló ülésen, a képviselõcsoport megalakulására vonatkozó tájékoztatást követõen választja
meg az Országgyûlés tisztségviselõit.”

10. §

A H. 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A korelnök a Házbizottság megalakulását követõen errõl a tényrõl, valamint a Házbizottság tagjairól tájékozatja az
Országgyûlést, ezt követõen az elnöklést átadja a házelnöknek.”

11. §

A H. II. Része helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„II. RÉSZ
AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕCSOPORTOK
A képviselõcsoport megalakítása és mûködése
13. § (1) Képviselõcsoport alakítására a képviselõk elõzõ általános választásán országos pártlistát állító és mandátumot
szerzõ, ugyanazon párthoz vagy annak jogutódjához tartozó képviselõk jogosultak. A képviselõk elõzõ általános
választásán közös országos listát állító és mandátumot szerzõ pártokhoz, illetve azok jogutódjához tartozó képviselõk
közös vagy önálló képviselõcsoport alakítására jogosultak.
(2) Az ugyanazon párthoz tartozó képviselõk csak egy képviselõcsoportot alakíthatnak.
(3) E § alkalmazásában azt a képviselõt kell párthoz tartozónak tekinteni, aki
a) párt tagja, vagy
b) párt jelöltjeként indult a választáson, vagy
c) olyan független, illetve függetlenné vált képviselõ, akinek csatlakozását a képviselõcsoport elfogadta.
14. § (1) Képviselõcsoportot legalább tizenkét képviselõ alakíthat.
(2) Képviselõcsoportot alkothatnak az ugyanazon párthoz tartozó képviselõk akkor is, ha számuk az (1) bekezdésben
meghatározott számot nem éri el, de pártjuk országos pártlistáról mandátumot szerzett, feltéve, hogy a párt országos
listájáról mandátumot szerzett valamennyi képviselõ ehhez a képviselõcsoporthoz csatlakozik.
(3) A képviselõ csak egy képviselõcsoportnak lehet tagja.
(4) A képviselõ a képviselõcsoportból kiléphet. A képviselõcsoport a tagját kizárhatja.
(5) Ha valamely képviselõ képviselõcsoport-tagsága megszûnik – függetlenül a tagság megszûnésének módjától –
függetlenné válik. A függetlenné vált képviselõ a képviselõcsoport-tagság megszûnését követõ hat hónap elteltével
bármely képviselõcsoporthoz csatlakozhat.
15. § A képviselõcsoport a tagjai sorából vezetõt választ, valamint vezetõhelyetteseket és más tisztségviselõt
választhat. A képviselõcsoport vezetõjének akadályoztatása esetén a képviselõcsoport vezetõjének helyettese a
képviselõcsoport-vezetõ jogait gyakorolja.

A képviselõcsoport gazdálkodása
16. § (1) A képviselõcsoportok mûködési költségeirõl az Országgyûlés Hivatalának költségvetésén belül, elkülönítve
kell gondoskodni.
(2) A képviselõcsoport az (1) bekezdés szerinti keret terhére a képviselõcsoport vezetõjének rendelkezése alapján
vállalhat kötelezettséget, és teljesíthet kifizetést.
(3) A képviselõcsoport gazdálkodására a központi költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell
megfelelõen alkalmazni.
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A képviselõcsoport megszûnése
17. § (1) Megszûnik a képviselõcsoport
a) ha tagjainak száma – a (2) bekezdés esetét kivéve – tizenkét fõ alá csökken,
b) ha a képviselõcsoport megszûnését határozatban kimondja.
(2) Ha az Országgyûlésben a 14. § (2) bekezdése alapján is alakult képviselõcsoport, bármelyik képviselõcsoport a
tagok számának csökkenése miatt csak akkor szûnik meg, ha a képviselõcsoport tagjainak száma a 14. § (2) bekezdése
alapján megalakult képviselõcsoport alakuláskori létszáma alá csökken. Ha több ilyen képviselõcsoport jött létre a 14. §
(2) bekezdése alapján, a legkevesebb taggal megalakult képviselõcsoport alakuláskori taglétszáma az irányadó.
(3) Nem szûnik meg a képviselõcsoport az (1) bekezdés a) pontja, illetve a (2) bekezdés szerinti esetekben, ha a
megüresedett mandátum az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 20. § (1) bekezdése
alapján – a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott határidõn belül – betölthetõ.
(4) A képviselõcsoport volt vezetõje a megszûnés tényét köteles haladéktalanul, de legkésõbb három napon belül
bejelenteni a házelnöknek. E határidõ elmulasztása esetén a házelnök a képviselõcsoport megszûnését – a megszûnés
alapjául szolgáló tény bekövetkeztének napjával – hivatalból megállapítja.

Csoportalakítás
18. § A képviselõk – a képviselõi tevékenységgel összefüggõ célra – más csoportokat hozhatnak létre, amelyek nem
minõsülnek képviselõcsoportnak.”
12. §

A H. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A házelnök és az alelnökök képviselõi felszólalásuk esetén a tárgysorozaton lévõ ugyanazon ügy további
tárgyalása során a vita és a szavazás lezárásáig az ülés vezetésével kapcsolatos feladatokat nem láthatják el, kivéve, ha
az Országgyûlés ehhez hozzájárul.”

13. §

A H. 26. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a Házbizottság egyhangú döntése hiányában az Országgyûlés dönt, a vita tárgyát képezõ kérdés ismertetését
követõen képviselõcsoportonként egy képviselõ, továbbá az elsõként szólásra jelentkezõ független képviselõ
legfeljebb ötperces hozzászólása után határoz.
(5) A Házbizottság ülésérõl szó szerinti jegyzõkönyv készül. Egyebekben a Házbizottság mûködési rendjét
– a házszabályi rendelkezésekre tekintettel – maga határozza meg.”

14. §

(1) A H. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Bizottsági elnöki értekezlet elnöke a házelnök, tagjai az Országgyûlés állandó bizottságainak elnökei, valamint
a nemzetiségeket képviselõ bizottság elnöke.”
(2) A H. 27. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Bizottsági elnöki értekezlet javaslatot tesz]
„a) a Házbizottságnak az Országgyûlés munkarendjére,”
(3) A H. 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Bizottsági elnöki értekezlet határozatait szótöbbséggel hozza. A Bizottsági elnöki értekezleten az állandó
bizottság és a nemzetiségeket képviselõ bizottság elnöke – akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök –
rendelkezik szavazati joggal.”

15. §

A H. 37. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Bizottsági tag helyettesítése esetén a 2. számú melléklet szerinti képviseleti megbízást legkésõbb a helyettesítés
megkezdésekor az elnöknek be kell mutatni. Az elnök a helyettesítés tényét bejelenti. A benyújtott képviseleti
megbízást a jegyzõkönyvhöz kell csatolni.”

16. §

A H. 40. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a képviselõ anyanyelve nem magyar, anyanyelvén is felszólalhat. Ezen szándékát a felszólalással érintett
ülésnapot megelõzõen egy nappal jeleznie kell. A képviselõ felszólalása során a magyar jelnyelvet használhatja.
(3) Az Országgyûlés ülésén a folyamatos tolmácsolást – a képviselõ (2) bekezdés szerinti határidõben jelzett kérésére –,
valamint a folyamatos jelnyelvi tolmácsolást az Országgyûlés Hivatala biztosítja. Az országgyûlési bizottság ülésén
a jelnyelvi tolmácsolást – a képviselõ kérelmére – az Országgyûlés Hivatala biztosítja.”
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(1) A H. 45. §-át megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés Hivatalának közremûködése az Országgyûlés ülésén”
(2) A H. 45. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A házelnök kijelölése alapján az Országgyûlés Hivatalának vagy valamely hivatali szervének vezetõje
– távollétében helyettese – részt vesz az Országgyûlés ülésén, de nem szólalhat fel.”
18. §

A H. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ülés napirendjére a házelnök a Házbizottság ajánlása alapján tesz javaslatot. E javaslatot legkésõbb az ülést
megelõzõen 72 órával, az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 11. § (3) bekezdésében meghatározott
esetben 48 órával meg kell küldeni a képviselõknek és az Országgyûlés ülésén tanácskozási joggal rendelkezõ
személyeknek.”

19. §

A H. 50. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Házbizottság által meghatározott felszólalási idõkeret nem lehet kevesebb
a) általános vitában 15 percnél;
b) vezérszónoki felszólalás esetén – a c) pontban foglalt kivétellel – 20 percnél;
c) az Alaptörvény elfogadására vagy módosítására irányuló javaslat, a minõsített többséget igénylõ döntési javaslat,
a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és annak módosítása, a központi költségvetés végrehajtásáról szóló
törvényjavaslat, valamint több döntési javaslat együttes tárgyalásakor történõ vezérszónoki felszólalás esetén
30 percnél;
d) az Alaptörvény elfogadására vagy módosítására irányuló javaslat részletes vitája esetén vitaszakaszonként
10 percnél, egyéb döntési javaslatnál vitaszakaszonként 6 percnél; egyszakaszos részletes vita esetén 15 percnél;
e) kivételes eljárásban 15 percnél.”

20. §

A H. 53. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az általános vita idõkeretét legalább tíz képviselõ írásbeli kérelmére
a) minõsített többséget igénylõ döntési javaslat tárgyalása, valamint a Kormány beszámolójának megvitatása és
a miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány esetén nem lehet tíz óránál,
b) a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat tárgyalásánál nem lehet harminc óránál,
c) a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat tárgyalásánál nem lehet tizenöt óránál
kevesebben meghatározni.”

21. §

A H. 54. § (7) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az ülést vezetõ elnök a szót megvonta, és ezért ugyanazon az ülésnapon, ugyanabban az ügyben a képviselõ nem
szólalhat fel,”

22. §

A H. 60. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés az Alaptörvényben, törvényben vagy a házszabályi rendelkezésekben meghatározott
kivételekkel minden kérdésben nyílt szavazással határoz.”

23. §

A H. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alaptörvényben, törvényben vagy a házszabályi rendelkezésekben meghatározott esetekben a szavazás
titkosan történik.”

24. §

(1) A H. 64. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Alaptörvényben és a házszabályi rendelkezésekben meghatározott eseteken kívül a képviselõk kétharmadának
szavazata szükséges
a) az Országos Bírósági Hivatal elnökének megválasztásához a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 66. §-ában foglaltak szerint,
b) az Országos Bírósági Hivatal elnöke megbízatása – a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi
CLXI. törvény 70. § (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti – megszûnésének kimondásához a bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
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c) a Kúria elnöke megbízatása – a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 115. §
(1) bekezdés d)–f) pontja szerinti – megszûnésének kimondásához a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
2011. évi CLXI. törvény 115. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
d) az Állami Számvevõszék elnöke mentelmi jogának felfüggesztéséhez az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi
LXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
e) az Állami Számvevõszék elnöke összeférhetetlenségének megállapításához az Állami Számvevõszékrõl szóló
2011. évi LXVI. törvény 11. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
f) az Állami Számvevõszék elnöke felmentéséhez az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 11. §
(4) bekezdésében foglaltak szerint,
g) az Állami Számvevõszék elnöke kizárásához az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény 11. §
(5) bekezdésében foglaltak szerint,
h) az Országgyûlés ülésének az Országház épületétõl eltérõ helyen történõ megtartásához az Országgyûlésrõl szóló
2012. évi XXXVI. törvény 37. §-a szerint.”
(2) A H. 64. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az Alaptörvényben és a házszabályi rendelkezésekben meghatározott eseteken kívül a jelen lévõ képviselõk
kétharmadának szavazata szükséges
a) az országgyûlési képviselõ mentelmi jogának felfüggesztéséhez az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény
77. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
b) annak megállapításához, hogy a nemzetiségi szószóló az országgyûlési képviselõk választásán már nem
választható, valamint a szószóló összeférhetetlenségének kimondásához az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 29. § (7) bekezdésében foglaltak szerint,
c) település megyék közötti átcsatolásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
125. § (4) bekezdésében foglalt esetben,
d) a Kúria elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke mentelmi jogának felfüggesztéséhez a bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
e) a legfõbb ügyész mentelmi jogának felfüggesztéséhez az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 3. §
(6) bekezdésében foglaltak szerint,
f) a Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának elfogadásához és módosításához a médiaszolgáltatásokról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 84. § (3) bekezdésében foglaltak szerint,
g) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma hat tagjának megválasztásához a médiaszolgáltatásokról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 86. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
h) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma új tagjának megválasztásához a médiaszolgáltatásokról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 87. § (7) bekezdésében foglaltak szerint,
i) a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma elnöke vagy tagja összeférhetetlenségérõl, felmentésérõl vagy
kizárásáról való döntéshez a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
89. § (2) bekezdésében meghatározott esetben,
j) a Médiatanács elnökének és négy tagjának megválasztásához a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 124. § (1) bekezdésében foglaltak szerint,
k) a Médiatanács elnökének megválasztásához a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi
CLXXXV. törvény 125. § (3) bekezdésében meghatározott esetben,
l) a Médiatanács elnöke vagy tagja összeférhetetlenségérõl, felmentésérõl vagy kizárásáról való döntéshez a
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 129. § (7) bekezdésében
meghatározott esetben,
m) a Független Rendészeti Panasztestület öt tagjának megválasztásához a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 6/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
n) a Független Rendészeti Panasztestület tagja megbízatása – a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/B. §
(1) bekezdés c)–e) pontja szerinti – megszûnésének megállapításához a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
6/B. § (2) bekezdésében foglaltak szerint,
o) a Független Rendészeti Panasztestület tagja összeférhetetlensége fennállásának megállapításához a Rendõrségrõl
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6/B. § (5) bekezdésében foglaltak szerint,
p) alapítvány létrehozásához a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 8. §
(1) bekezdésében foglalt esetben.”
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25. §

A H. 66/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A házelnök az eredeti minõsítés feltüntetését rendeli el az Országgyûlés zárt ülésének vagy az ülés zárt részének
(a továbbiakban együtt: zárt ülés) jegyzõkönyvén, ha
a) az Országgyûlés zárt ülésén tárgyalt önálló indítvány vagy annak indokolása minõsített adatot tartalmaz, és ez
az iraton feltüntetett minõsítési jelölésbõl megállapítható;
b) az írásbeli indítvány elõterjesztése során az elõterjesztõ vagy a napirend elõtt felszólaló minõsített adatot közöl,
s egyúttal nyilatkozik az adat eredeti minõsítésérõl.
(2) A házelnök – több, eltérõ idõre minõsített adat esetén – a jegyzõkönyvön a leghosszabb érvényességi idejû eredeti
minõsítés feltüntetését rendeli el.”

26. §

A H. 66/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A házelnök a minõsített adatot tartalmazó minõsített jegyzõkönyv megtekintését csak a jegyzõkönyvben szereplõ
minõsített adat minõsítõje által kiadott megismerési engedély alapján engedélyezheti.”

27. §

A H. 74. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bizottság alelnöke az elnök által rábízott feladatokat látja el.”

28. §

A H. 77. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bizottság a határozatait – ha a házszabályi rendelkezések eltérõen nem rendelkeznek – a jelen lévõ tagjai több
mint felének szavazatával hozza.”

29. §

(1) A H. 78/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bizottság elnöke a bizottság zárt ülésérõl vagy a bizottság nyilvános ülésének zárt részérõl (a továbbiakban
együtt: zárt ülés) készült jegyzõkönyvön az eredeti minõsítés feltüntetését rendeli el:
a) a napirend elõterjesztõjének minõsítése, illetve erre irányuló nyilatkozata alapján, ha a jegyzõkönyv írásban vagy
szóban közölt, általa vagy a képviselt szerv erre jogosult vezetõje által minõsített adatot, illetve errõl folytatott
bizottsági vitában elhangzott álláspontokat tartalmaz;
b) a meghallgatott, illetve a bizottság elõtt nyilatkozatot tevõ személy nyilatkozata alapján, ha a bizottság számára
minõsített adatot is tartalmazó felvilágosítást ad, illetve a bizottság elõtt ilyen adattartalmú nyilatkozatot tesz;
c) a bizottság tagjának nyilatkozata alapján, ha a vitában minõsített adatot közöl.”
(2) A H. 78/A. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bizottság elnöke:]
„c) az (1) bekezdés c) pontjában említett nyilatkozatot akkor veszi figyelembe, ha a közölt adat a minõsített adat
védelmérõl szóló törvény hatálya alá tartozik, és a bizottság tagja megjelöli az általa közölt adat eredeti minõsítését.”
(3) A H. 78/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A bizottság tagja, az elõterjesztõ, illetve a bizottság elõtt meghallgatott vagy a meghallgatásban érintett személy
indítványára a bizottság elnöke a zárt ülés jegyzõkönyvérõl olyan kivonat készítését rendelheti el, amely nem
tartalmaz minõsített adatot, illetve személyes adatot, üzleti titkot vagy törvény által védett más adatot. Ha a bizottság
elnöke a jegyzõkönyvön az (1) bekezdés alapján a minõsítés megismétlését rendelte el, az eredeti minõsítõ
nyilatkozatát kell kérni arról, hogy a kivonat minõsített adatot már nem tartalmaz. A jegyzõkönyvi kivonatot – a kivonat
jellegének feltüntetésével – a (7) bekezdés szerint kell kezelni.”

30. §

A H. 78/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„78/E. § A bizottság elnöke a minõsített adatot tartalmazó jegyzõkönyv megtekintését csak a jegyzõkönyvben
szereplõ minõsített adat minõsítõje által kiadott megismerési engedély alapján engedélyezheti.”

31. §

A H. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) A bizottságok mûködési rendjüket – a házszabályi rendelkezéseket figyelembe véve – maguk határozzák
meg.
(2) A képviselõk számára lehetõséget kell biztosítani az adott ügyben érintett, az Országgyûlés Hivatala által vezetett
jegyzékben szereplõ bejegyzett, országos érdekképviseletek és civil szervezetek véleményének a megismerésére.
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(3) Ha a házszabályi rendelkezések vagy a bizottság ügyrendje a bizottság mûködésére külön rendelkezéseket nem
tartalmaznak, akkor a bizottság tárgyalásai során az Országgyûlés üléseire vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy az Országgyûlés eljárásán a bizottság eljárását kell érteni.”
32. §

(1) A H. 84. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Országgyûlés tárgysorozatába önálló napirendi pontként felvehetõ indítványok (a továbbiakban: önálló indítványok):]
„a) az Alaptörvény elfogadására, illetve módosítására irányuló javaslat, törvényjavaslat (a továbbiakban együtt:
törvényjavaslat),”
(2) A H. 84. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Önálló indítványhoz kapcsolódóan benyújtható indítványok (a továbbiakban: nem önálló indítványok):]
„e) elõzetes normakontrollt kezdeményezõ javaslat.”

33. §

A H. 87. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A határozati javaslat az Országgyûlés jogszabályi formát nem igénylõ döntése iránti szövegszerû indítvány, amely
tartalmazza a határozat javasolt szövegét.”

34. §

A H. 88. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nyilatkozattervezetet a Kormány, országgyûlési bizottság vagy országgyûlési képviselõ terjeszthet elõ.”

35. §

A H. 89. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A jelentés és a beszámoló
89. § (1) A jelentés, illetve a beszámoló valamely megtett intézkedésrõl, elvégzett vizsgálatról vagy valamely szerv
tevékenységérõl tájékoztatja az Országgyûlést.
(2) Jelentést a Kormány, országgyûlési bizottság, az Állami Számvevõszék elnöke, valamint azok tesznek, akiket
törvény erre kötelez.
(3) Az Alaptörvény, valamint törvény alapján beszámolásra kötelezettek beszámolóját a házszabályi rendelkezések
alkalmazása során jelentésnek kell tekinteni.
(4) A jelentéssel együtt az arra jogosult törvényjavaslatot és határozati javaslatot is benyújthat.”
36. §

A H. 91. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérdés tárgyát címszerûen meg kell jelölni. A 90. § (3)–(4) bekezdését a kérdés esetén is alkalmazni kell.”

37. §

A H. 96/A. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az elõzetes normakontrollt kezdeményezõ javaslat
96/A. § (1) Az elõzetes normakontrollt kezdeményezõ javaslat arra irányul, hogy a benne foglalt szövegszerû indítvány
alapján az Országgyûlés az Alkotmánybíróságnál az Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése alapján elõzetes
normakontroll-eljárást kezdeményezzen.
(2) Az elõzetes normakontrollt kezdeményezõ javaslatban foglalt szövegszerû indítványnak az Alkotmánybíróságról
szóló törvénynek megfelelõen határozott kérelmet kell tartalmaznia, meg kell felelnie továbbá a törvényben elõírt
követelményeknek.”
38. §

A H. a 96/A. §-t követõen a következõ 96/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A bizottsági tájékoztató
96/B. § Országgyûlési bizottság a kormányzati munka ellenõrzésével vagy a bizottság mûködési területét érintõ
bármely más kérdéssel kapcsolatos – országgyûlési határozati formát nem igénylõ – megállapításairól bizottsági
tájékoztatót készíthet. A bizottsági tájékoztatót a házelnöknek, az országgyûlési bizottságoknak és a
képviselõcsoportok vezetõinek meg kell küldeni, ezzel egyidejûleg a képviselõk számára hozzáférhetõvé kell tenni.”
39. §

(1) A H. 107. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A zárószavazás megkezdése elõtt írásban – legkésõbb annak az ülésnapnak a megnyitása elõtt huszonnégy órával, amely
ülésnap napirendjén szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása – módosító javaslatot nyújthat be]
„a) bizottság, illetve országgyûlési képviselõ bármely korábban megszavazott rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a
megszavazott rendelkezés nincs összhangban az Alaptörvénnyel, törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazott
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rendelkezésével vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely rendelkezésével, illetve ha az egységes
javaslat nem felel meg a jogszabályszerkesztés vagy a nyelvhelyesség követelményeinek, valamint”
(2) A H. 107. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A zárószavazás elõtti módosító javaslatot a házelnök az Alkotmányügyi bizottságnak adja ki.”
40. §

A H. a következõ 107/B. §-sal egészül ki:
„107/B. § (1) Elõzetes normakontrollt kezdeményezõ javaslat (a továbbiakban: normakontroll-javaslat) benyújtását
az ülést vezetõ elnök a törvényjavaslat elfogadását követõen bejelenti.
(2) A házelnök a normakontroll-javaslatot kiadja az Alkotmányügyi bizottságnak, amely véleményezi a
normakontroll-javaslatot. Az Alkotmányügyi bizottság állást foglal a normakontroll-javaslathoz benyújtott módosító
javaslatokról, és errõl ajánlásban tájékoztatja az Országgyûlést.
(3) A normakontroll-javaslat 96/A. § (2) bekezdése szerinti bármely részéhez bármely képviselõ, országgyûlési
bizottság vagy az elõterjesztõ módosító javaslatot nyújthat be annak a bizottsági ülésnek a kezdetéig, amely ülés
tervezett napirendjén a normakontroll-javaslat véleményezése szerepel. A normakontroll-javaslathoz – ülésén –
az Alkotmányügyi bizottság is benyújthat módosító javaslatot.
(4) Az Országgyûlés az elfogadott törvénnyel kapcsolatos normakontroll-javaslatról öt napon belül határoz.
A normakontroll-javaslat plenáris ülésen való tárgyalása a normakontroll-javaslat, valamint a (3) bekezdés szerinti
módosító javaslatok megvitatásából áll. A vita során elõször a normakontroll-javaslat elõterjesztõje kap szót, majd
– ha azt nem a Kormány terjesztette elõ – a Kormány képviselõje. Ezt követõen az Alkotmányügyi bizottság elnöke
vagy elõadója ismerteti a bizottság ajánlását, majd a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor.
A képviselõcsoportok álláspontját képviselõcsoportonként egy-egy képviselõ fejtheti ki, a független képviselõk közül
az elsõként szólásra jelentkezett nyilváníthat véleményt. A normakontroll-javaslat elõterjesztõjének a
határozathozatal elõtt viszontválaszra van joga. A felszólalások idõtartama nem haladhatja meg a tíz-tíz percet.
(5) A felszólalásokat követõen az Országgyûlés egy szavazással dönt az Alkotmányügyi bizottság által támogatott
módosító javaslatokról, majd a normakontroll-javaslatról határoz. A házelnök az elfogadott normakontroll-javaslatban
foglalt szövegszerû indítványt az elfogadott törvény megküldésével egyidejûleg megküldi az Alkotmánybíróságnak.
(6) E § alkalmazásában a módosító javaslat a normakontroll-javaslat 96/A. § (2) bekezdése szerinti bármely részére
vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejezõ – írásbeli beadvány.”

41. §

A H. 108. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„108. § Az Országgyûlés által elfogadott törvényt az elõterjesztõ – kézjegyével ellátva – három napon belül megküldi a
házelnöknek, kivéve, ha az Országgyûlés a törvényt a benyújtott törvényjavaslat vagy az egységes javaslat szövege
szerint fogadta el.”

42. §

A H. 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § A házelnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását öt napon belül írja alá és küldi meg a köztársasági
elnöknek.”

43. §

A H. 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111. § Ha a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság által az Alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvánított rendelkezés
miatt visszaküldi a törvényt az Országgyûlésnek, vagy ha az Alkotmánybíróság az Országgyûlés határozata alapján
lefolytatott vizsgálat során alaptörvény-ellenességet állapított meg, a házelnök felhívja az Alkotmányügyi bizottságot
és a kijelölt bizottságot az Alkotmánybíróság határozatának megfelelõ módosító javaslat elõterjesztésére. Az eljárásra
ezt követõen a 107. § (2) és (4) bekezdéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

44. §

A H. 112. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyûlés határozatait a házelnök és a soros jegyzõk írják alá. E határozatok közzétételre megküldésérõl a
házelnök gondoskodik.”

45. §

A H. 115. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Országgyûlés ülésének napirendjében feltüntetett idõpontban az interpelláció és kérdés tárgyalására legalább
kilencven percet kell biztosítani. Az interpellációkat és kérdéseket az elsõ körben az ellenzéki képviselõcsoportok
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a létszámuk sorrendjében tehetik fel, míg az ezt követõ körökben valamennyi képviselõcsoport ugyanilyen
sorrendben teheti fel az interpellációit és kérdéseit.”
46. §

A H. 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. § (1) Az interpellációra adott írásbeli válasz esetén a kérdést és a választ az Országgyûlés jegyzõkönyvébe kell
foglalni.
(2) A házelnök gondoskodik az írásban adott válasznak a képviselõkhöz való eljuttatásáról.”

47. §

A H. 118. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kérdés benyújtására és megválaszolásának elintézésére a 115. §, a 116. § (2) bekezdés és a 117. § rendelkezéseit a
következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) csak az a kérdés tárgyalható, amelyet az ülésnapot megelõzõ munkanapon déli 12 óráig benyújtottak,
b) a kérdés elmondására és a válaszra egyaránt két perc áll rendelkezésre.”

48. §

(1) A H. 120. §-át megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslatra és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló
törvényjavaslatra vonatkozó eljárás”
(2) A H. 120. §-a és 121. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„120. § (1) A törvényjavaslat tárgyalására és határozathozatalára vonatkozó rendelkezéseket
a) a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat tárgyalásakor és határozathozatalakor a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 25. §-ában, 25/A. §-ában, az e §-ban és a
121–121/C. §-ban,
b) a központi költségvetésrõl szóló törvény olyan módosítása tárgyalásakor és határozathozatalakor, amelyhez a Költségvetési
Tanács hozzájárulása szükséges, a Gst. 26. §-ában, az e §-ban, a 121. § b) pontjában, a 121/B. §-ban és a 121/C. §-ban,
c) a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (a továbbiakban: zárszámadás) tárgyalásakor és
határozathozatalakor az e §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat sürgõs tárgyalását és kivételes eljárásban való tárgyalását nem lehet kérni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslatot minden bizottság külön véleményezi, véleményét írásban eljuttatja
a Költségvetési bizottsághoz. A bizottságok véleményét a Költségvetési bizottság foglalja össze és terjeszti az
Országgyûlés elé. A vitában a Költségvetési bizottság elnöke vagy elõadója harminc percben, a kisebbségi vélemény
ismertetõje ismét harminc percben szólalhat fel. A Házbizottság javaslatára az Országgyûlés ennél hosszabb
idõkeretet is megállapíthat.
(4) Az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazást megelõzõ módosító javaslatot a házelnök
a Költségvetési bizottságnak is kiadja.
(5) Nem lehet alkalmazni
a) a 94. § (5) bekezdését a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat 121/A. § (3) bekezdése szerinti
határozathozatalát megelõzõ vitában benyújtható módosító javaslatokra,
b) a 105. § (2) bekezdésének a rendelkezések sorrendjére vonatkozó szabályát az (1) bekezdés szerinti törvényjavaslat
részletes vitájában,
c) a 107. §-t és a 107/A. §-t a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és az (1) bekezdés b) pontja szerinti
törvényjavaslat – a Költségvetési Tanács a törvényjavaslat elfogadásához szükséges elõzetes hozzájárulásának
megtagadása miatti – megismételt záró vitája és zárószavazása során azzal, hogy zárószavazásra csak egy alkalommal
kerülhet sor.
121. § Ha a Költségvetési Tanács elnöke a házelnököt
a) az Országgyûlés a 121/A. § (5) bekezdése szerinti ajánlásra vonatkozó határozathozatalát követõen benyújtott
egységes javaslat tekintetében vagy a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás
elõtti módosító javaslatok tekintetében arról tájékoztatja, hogy az nem felel meg az államadósság mértékére az
Alaptörvényben elõírt rendelkezésnek,
b) a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat vagy a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti törvényjavaslat és
az ahhoz kapcsolódóan elfogadott módosító javaslatok tekintetében az elõzetes hozzájárulás megtagadásával
kapcsolatos döntésérõl tájékoztatja,
e tájékoztatást a házelnök az Országgyûlés következõ ülésén bejelenti.”

8426

49. §

50. §

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 47. szám

A H.-nak az „A költségvetési, a pótköltségvetési és a zárszámadási törvényjavaslatokra vonatkozó eljárás” alcíme
a következõ 121/A–121/C. §-sal egészül ki:
„121/A. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat tárgyalása során a központi költségvetés egyenlegére
és a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegére kizárólag
a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.
(2) A Költségvetési bizottság a részletes vitát elõkészítõ ajánlásának és kiegészítõ ajánlásának I. részében azokat
a módosító javaslatokat és bizottsági állásfoglalásokat teszi közzé, amelyek a központi költségvetés egyenlegét és
a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegét érintik.
Az ezen összegeket nem érintõ módosító javaslatokat – azok szövegszerû ismertetése nélkül – az ajánlások II. részében
kell feltüntetni.
(3) A (2) bekezdés szerinti ajánlások I. részébe foglalt módosító javaslatokra és kapcsolódó módosító javaslatokra
vonatkozó határozathozatal alapján a Költségvetési bizottság az Országgyûlés döntésének megfelelõ számszaki
átvezetéseket tartalmazó módosító javaslatot készít a központi költségvetés egyenlegére és a központi
költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegére. Errõl a módosító
javaslatról az Országgyûlés az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határnapig, vita nélkül határoz.
(4) A Költségvetési bizottság a (3) bekezdés szerinti határozathozatalt követõen a Gst. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott határidõre tekintettel haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést a központi költségvetésnek
az Országgyûlés által meghatározott egyenlegérõl, a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési
fejezeteinek bevételi és kiadási fõösszegérõl és azok részletes számszaki hatásáról. A házelnök e tájékoztatás alapján
tesz eleget a Gst. 25. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének.
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatást követõen kerül sor a részletes vita újbóli megnyitására, amelynek a lezárásáig
benyújtott módosító javaslatokról, kapcsolódó módosító javaslatokról és az Országgyûlés (3) bekezdés szerinti
határozathozatalával nem érintett módosító javaslatokról a Költségvetési bizottság ajánlást készít.
(6) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi elõirányzataival és kiadási
elõirányzataival és az azok közötti elõirányzat-átcsoportosítással kapcsolatosan elfogadott módosító javaslatok
számszaki átvezetését az egységes javaslat tartalmazza.
121/B. § (1) A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslathoz és a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
törvényjavaslathoz zárószavazás elõtti módosító javaslatot legkésõbb annak az ülésnapnak a megnyitása elõtt
negyvennyolc órával lehet benyújtani, amely ülésnap napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel.
E határidõ letelte után módosító javaslat a zárószavazás elhalasztása esetén sem nyújtható be.
(2) A 120. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben a központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és a 120. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti törvényjavaslat záró vitája a Kormány által benyújtott módosító javaslat
megtárgyalásából áll.
(3) A (2) bekezdés szerinti záró vitában a képviselõcsoportok számára azonos idõ áll rendelkezésre, amelyet az
Országgyûlés a Házbizottság javaslatára – ennek hiányában a házelnök javaslatára – azon ülés napirendjének
megállapítása során határoz meg, amelyen a törvényjavaslat záró vitája szerepel. A javaslat tartalmazza a független
képviselõk számára rendelkezésre álló idõt is.
121/C. § A központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat és a 120. § (1) bekezdés b) pontja szerinti törvényjavaslat
zárószavazását kizárólag a Költségvetési Tanács elõzetes hozzájárulásának megadására elõírt határidõ elteltét követõ
ülés napirendjére lehet felvenni.”
(1) A H. 122. §-át megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerzõdésekre vonatkozó eljárás”
(2) A H. 122–123. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„122. § A nemzetközi szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvényjavaslattal kapcsolatos eljárásokban az általános
házszabályi rendelkezéseket a 123. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
123. § (1) A nemzetközi szerzõdés kihirdetésérõl szóló törvényjavaslathoz a nemzetközi szerzõdés tárgya szerint
hatáskörrel rendelkezõ bizottság készít ajánlást.
(2) A törvényjavaslatnak a nemzetközi szerzõdés véglegesen megállapított hiteles szövegét, illetve annak magyar
nyelvû fordítását tartalmazó részéhez, továbbá a nemzetközi szerzõdéshez fûzött fenntartás és nyilatkozat
szövegéhez csak a magyar nyelven nem hiteles szöveg magyar nyelvû fordításában elõforduló fordítási hiba, illetve
helyesírási hiba javítását célzó módosító javaslatot lehet benyújtani.
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(3) A (2) bekezdés szerinti módosító javaslatot a törvényjavaslat elõterjesztõje nyújthatja be, a zárószavazás
megkezdéséig.
(4) A (2) bekezdés szerinti módosító javaslatot nem kell kiadni a kijelölt bizottságnak, és arról nem kell szavazni.
A (2) bekezdés szerinti módosító javaslatot az ülést vezetõ elnök – tartalmának összefoglalásával – legkésõbb a
zárószavazás megkezdése elõtt bejelenti.
(5) Ha az általános vita lezárásáig a törvényjavaslathoz nem nyújtottak be a (2) bekezdés szerinti módosító javaslaton
kívüli módosító javaslatot, az általános vitát a zárószavazás követi.”
51. §

A H. 124. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Alaptörvény megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat, sarkalatos törvény megalkotására vagy
módosítására irányuló törvényjavaslat, az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdést tartalmazó
törvényjavaslat, valamint a központi költségvetésrõl, annak módosításáról, végrehajtásáról szóló törvényjavaslat
tárgyalásánál kivételes eljárás nem kérhetõ.
(3) Ha a miniszterelnök a Kormány által benyújtott elõterjesztés kivételes eljárású tárgyalása során javasolja, hogy az
elõterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazás is legyen, a kivételes eljárást azonnal meg kell szakítani, és
a törvényjavaslat tárgyalását az általános rendelkezéseknek és a 134. §-nak megfelelõen újra meg kell kezdeni.”

52. §

A H. 128/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az Alaptörvény és a sarkalatos törvények módosítására, valamint a megalkotásukra irányuló javaslat tárgyalásánál
kivételes sürgõs eljárás nem kérhetõ.”

53. §

(1) A H. 130. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országgyûlési képviselõk mentelmi ügyeinek intézése során az általános házszabályi rendelkezéseket a
130–131. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha az Országgyûlés nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy a mentelmi ügy elbírálása céljából szükség van-e
rendkívüli ülésszak vagy rendkívüli ülés összehívására.
(3) A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság (a továbbiakban: Mentelmi bizottság)
elnöke a mentelmi ügy tárgyalásáról, idejérõl és helyérõl köteles az érintett képviselõt és a volt képviselõt értesíteni.
Ha a képviselõ és a volt képviselõ megjelenik, kérésére meg kell õt hallgatni, de a Mentelmi bizottság ülésén egyébként
– kivéve a képviselõ mentelmi joga megsértése tárgyában tartott ülést – nem lehet jelen.”
(2) A H. 130. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben rögzített határidõ számításánál az ülésszakok közé esõ szünet és az adatbeszerzés
idõtartamát figyelmen kívül kell hagyni, ezen idõszak alatt a határidõ nyugszik.”

54. §

A H. 131. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„131. § (1) Az Országgyûlés a képviselõ és a volt képviselõ mentelmi ügyében benyújtott határozati javaslatot
sürgõsséggel tárgyalja.
(2) A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fûzni, arról az Országgyûlés vita nélkül határoz.”

55. §

A H. 131/A–131/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„131/A. § (1) Az országgyûlési képviselõk összeférhetetlenségi ügyeinek intézése során az általános házszabályi
rendelkezéseket a 131/A–131/D. §-okban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A házelnök
a) a képviselõi összeférhetetlenség kimondására irányuló képviselõi indítványt,
b) a bûntett miatti jogerõs elítélésrõl vagy állammal szemben fennálló köztartozásról szóló jogerõs ítéletrõl vagy
jogerõs határozatról szóló tájékoztatást (a továbbiakban: méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos
tájékoztatás),
c) a képviselõi összeférhetetlenségi eljárás megindítására irányuló képviselõi kezdeményezést, valamint
d) a képviselõi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentést
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi bizottságnak, és errõl – a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – az Országgyûlést, valamint az eljárásban érintett képviselõt tájékoztatja. Ha az Országgyûlés
nem ülésezik, a házelnök dönt arról, hogy az összeférhetetlenségi ügy elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli
ülésszak vagy rendkívüli ülés összehívására.
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(3) A képviselõi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentésrõl az ülést vezetõ elnök csak akkor tájékoztatja az
Országgyûlést, ha az megfelel a törvényben foglalt alaki és tartalmi feltételeknek. Ezt a Mentelmi bizottság elnöke
állapítja meg, és errõl haladéktalanul tájékoztatja a házelnököt és a Mentelmi bizottság tagjait.
(4) Méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás esetén a Mentelmi bizottság elnöke határozati
javaslat benyújtásával kezdeményezi, és haladéktalanul elrendeli az összeférhetetlenségi eljárás megindítását.
A határozati javaslatnak tartalmaznia kell, hogy az összeférhetetlenség kimondásával egyidejûleg a képviselõi
megbízatás megszûnik. A határozati javaslat visszavonására a Mentelmi bizottság hozzájárulásával kerülhet sor.
(5) A Mentelmi bizottság elnöke a képviselõi összeférhetetlenség kimondására irányuló képviselõi indítvány esetén
haladéktalanul elrendeli határozati javaslat benyújtásával az összeférhetetlenségi eljárás megindítását. A határozati
javaslat visszavonására a Mentelmi bizottság hozzájárulásával kerülhet sor.
(6) Amennyiben az érintett képviselõ vitatja összeférhetetlensége fennállását, úgy az eljárásra a továbbiakban a
131/B. § (1)–(4) bekezdéseit és a 131/C. §-t kell megfelelõen alkalmazni.
(7) A Mentelmi bizottság elnöke a képviselõi összeférhetetlenségi eljárás megindítására irányuló képviselõi
kezdeményezés esetén felszólítja az érintett képviselõt, hogy 5 napon belül nyilatkozzon összeférhetetlensége
fennállásáról, illetve kezdeményezze az összeférhetetlenség megszüntetését. Ha a képviselõ az utóbbi megtörténtét
bejelenti a Mentelmi bizottság elnökének, akkor az elnök nem rendeli el az összeférhetetlenségi eljárás megindítását,
és errõl a tényrõl tájékoztatja a házelnököt, valamint a Mentelmi bizottságot.
(8) Ha a Mentelmi bizottság elnöke a (7) bekezdésben foglalt kezdeményezésrõl és az érintett képviselõtõl kapott
válaszból azt állapítja meg, hogy a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, errõl haladéktalanul tájékoztatja a
Mentelmi bizottságot. Ha a Mentelmi bizottság nem emel kifogást, az elnök nem rendeli el az összeférhetetlenségi
eljárás megindítását, és errõl tájékoztatja a házelnököt. Ha a Mentelmi bizottság kifogást emel, az elnök haladéktalanul
elrendeli az összeférhetetlenségi eljárás megindítását.
(9) Ha a képviselõ vitatja az összeférhetetlenség fennálltát, vagy a felszólítástól számított öt napon belül nem jelenti be
a Mentelmi bizottság elnökének annak tényét, hogy megszüntette, illetve kezdeményezte az összeférhetetlenség
megszüntetését, illetve ha az összeférhetetlenség nem szüntethetõ meg, a Mentelmi bizottság elnöke haladéktalanul
elrendeli az összeférhetetlenségi eljárás megindítását.
(10) A Mentelmi bizottság elnöke a képviselõi összeférhetetlenségre vonatkozó bejelentés esetén megvizsgálja, hogy
a bejelentés megfelel-e a törvényben meghatározott alaki feltételeknek. Ha a bejelentés megfelel a feltételeknek,
a Mentelmi bizottság elnöke kezdeményezi az összeférhetetlenségi eljárás megindítását. Az eljárásra ezt követõen a
(7)–(9) bekezdést kell megfelelõen alkalmazni.
(11) Azokban az esetekben, amelyekben törvény szerint az összeférhetetlenséget nem lehet kimondani, a határozati
javaslat csak az összeférhetetlenség megállapítására irányulhat. Az eljárásra a 131/B. § (1)–(4) bekezdéseit, valamint
a 131/C. §-t kell megfelelõen alkalmazni.
131/B. § (1) A vizsgálati testület létrehozásának részletes szabályait a Mentelmi bizottság ügyrendjében állapítja meg.
Az adott ügyben érintett képviselõ a vizsgálati testület egy tagja ellen egy esetben kifogással élhet.
(2) A vizsgálati testület az összeférhetetlenségi ügyet zárt ülésen tárgyalja.
(3) A vizsgálati testület adatokat kérhet be, és bárkit meghallgathat.
(4) A vizsgálati testület elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejérõl és helyérõl köteles az érintett
képviselõt értesíteni. Ha a képviselõ megjelenik, kérésére meg kell õt hallgatni, és lehetõséget kell adni neki
bizonyítékainak elõterjesztésére, de a vizsgálati testület ülésén egyébként nem lehet jelen.
(5) A vizsgálati testület ajánlástervezetet, illetve határozati javaslattervezetet készít a Mentelmi bizottság részére.
131/C. § (1) A Mentelmi bizottság az összeférhetetlenségi ügyeket zárt ülésen tárgyalja.
(2) A Mentelmi bizottság az Országgyûlés döntését igénylõ összeférhetetlenségi ügyekben ajánlást nyújt be az
Országgyûlésnek.
(3) A Mentelmi bizottság dönt a vizsgálati testület által elõterjesztett határozati javaslattervezet elfogadásáról.
Elfogadás esetén a tervezetnek megfelelõ határozati javaslatot nyújt be az Országgyûlésnek.
(4) Ha a Mentelmi bizottság a rendelkezésére álló adatok és bizonyítékok alapján nem tud dönteni az
összeférhetetlenségi ügyben, akkor a vizsgálati testületet további adatok és bizonyítékok beszerzésére szólítja fel.
(5) A Mentelmi bizottság elnöke az összeférhetetlenségi ügy tárgyalásáról, idejérõl és helyérõl köteles az érintett
képviselõt értesíteni. Ha a képviselõ megjelenik, kérésére meg kell õt hallgatni, de a Mentelmi bizottság ülésén
egyébként nem lehet jelen.
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131/D. § (1) Az Országgyûlés az összeférhetetlenségi ügyben a határozati javaslatot sürgõsséggel tárgyalja.
(2) Az összeférhetetlenségi ügyben benyújtott határozati javaslathoz a Mentelmi bizottságon kívül más bizottság nem
nyújthat be ajánlást.
(3) A határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet fûzni, arról az Országgyûlés vita nélkül határoz.
A határozathozatal elõtt a képviselõ felszólalhat.
(4) Azokban az esetekben, amelyekben törvény szerint az összeférhetetlenséget nem lehet kimondani, csak az
összeférhetetlenség megállapítására kerülhet sor, az Országgyûlés az összeférhetetlenség megállapításának tényét
nyilvánosságra hozza.”
56. §

A H. 131/F–131/G. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„131/F. § (1) Vagyon-, jövedelem- és érdekeltségi nyilatkozattal (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) kapcsolatos
eljárás kezdeményezése esetén a Mentelmi bizottság elnöke felhívja az érintett képviselõt, hogy öt napon belül
nyilatkozzon a kezdeményezéssel kapcsolatosan, illetve – amennyiben azt alaposnak találja – javítsa ki a
kezdeményezésben kifogásolt adatokat. Ha a képviselõ a kifogásolt adatokat kijavítja, az elnök nem rendeli el a
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását, amely tényrõl tájékoztatja a házelnököt és a kezdeményezõt.
(2) Ha a képviselõ a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a kezdeményezésben foglaltakat vitatja, a Mentelmi bizottság
elnöke elrendeli a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás megindítását.
(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatására egyebekben a 131/C. § (1) és (5) bekezdéseit kell
megfelelõen alkalmazni.
(4) A képviselõ nyilatkozattételre történõ felhívásától számított harminc napon belül a Mentelmi bizottság az
ellenõrzés eredményérõl tájékoztatót készít.
131/G. § (1) Az újonnan megválasztott Országgyûlés Mentelmi bizottsága a képviselõ megbízatásának megszûnése
esetén a vagyonnyilatkozat-tételre elõírt határidõ lejártát követõ elsõ ülésén listát állít össze azokról a volt
képviselõkrõl, akik nem tettek eleget záró vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
(2) A házelnök az (1) bekezdés szerinti listát nyilvánosságra hozza.
(3) A Mentelmi bizottság elnöke írásban felszólítja a volt képviselõket záró vagyonnyilatkozatuk haladéktalan
megtételére. E felszólításban felhívja a volt képviselõ figyelmét mulasztása következményeire.”

57. §

A H. 133. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„133. § (1) Ha a köztársasági elnök az Országgyûléshez intézett nyilatkozatával lemond a megbízatásáról,
a nyilatkozatára a határozati javaslatra meghatározott szabályokat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a lemondó nyilatkozat feletti vitát és szavazást legkésõbb a lemondó nyilatkozat beérkezésétõl számított tizenöt
napon belül kell megtartani; ha az Országgyûlés az említett idõpontban nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy
rendkívüli ülést kell összehívni;
b) a lemondó nyilatkozatot nem kell kiadni bizottsági elõkészítésre;
c) a lemondó nyilatkozathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, de bármely képviselõcsoport vagy legalább tíz
képviselõ – legkésõbb az e napirendi pont tárgyalásának megkezdése elõtti napon – írásban javasolhatja, hogy
az Országgyûlés kérje a köztársasági elnöktõl elhatározásának újbóli megfontolását; ilyen javaslat esetén elõször
e javaslatról kell szavazni;
d) ha a köztársasági elnök elhatározásának fenntartásáról írásban értesíti az Országgyûlést, az a)–c) pontok szerint kell
eljárni, de vitát nem lehet nyitni, és az Országgyûlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.
(2) Ha valamelyik képviselõ határozati javaslatot nyújt be annak megállapítása iránt, hogy a köztársasági elnök
a feladatkörei ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevõ állapotban van, a határozati javaslat tárgyalására
vonatkozó szabályokat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el,
b) a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani,
c) ha a döntés a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott határidõben
nem hozható meg, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.
(3) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok vagy a megválasztásához
szükséges feltételek hiánya merül fel, az eljárásra az országgyûlési képviselõk összeférhetetlenségi ügyének
intézésére, valamint a megválasztáshoz szükséges feltételek hiányának megállapításával kapcsolatos eljárásra a
házszabályi rendelkezésekben foglaltakat kell alkalmazni, a következõ eltérésekkel:
a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el,
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b) ha a döntés a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott határidõben
nem hozható meg, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.
(4) Az Alaptörvényt vagy tisztsége gyakorlásával összefüggésben valamely törvényt szándékosan megsértõ, illetve
szándékos bûncselekményt elkövetõ köztársasági elnökkel szemben indítványozott megfosztási eljárás esetén a
határozati javaslat tárgyalására vonatkozó szabályokat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) kijelölt bizottságként az Alkotmányügyi bizottság jár el,
b) a határozati javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
(5) Ha a köztársasági elnök feladatának ellátásában átmenetileg akadályoztatva van, ennek megállapításáról és a
köztársasági elnököt helyettesítõ házelnök feladatát ellátó alelnök kijelölésérõl az Országgyûlés egyszerre határoz.
Az átmeneti akadályoztatás tényének megállapítására irányuló kezdeményezést követõen az Országgyûlés
haladéktalanul határoz.
(6) Ha a köztársasági elnök megbízatása idõ elõtt szûnik meg, a köztársasági elnököt helyettesítõ házelnök feladatát
ellátó alelnök kijelölésérõl az Országgyûlés haladéktalanul határoz.
(7) Ha az Országgyûlés az átmeneti akadályoztatás tényének megállapítására irányuló kezdeményezés idõpontjában
vagy a (6) bekezdés szerinti esetben a köztársasági elnök megbízatása megszûnésének idõpontjában nem ülésezik,
rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni.”
58. §

A H. 134. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„134. § (1) A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványra és a miniszterelnök bizalmi szavazásra
vonatkozó javaslatára (a továbbiakban együtt: bizalmatlansági indítvány), a határozati javaslatra és ennek tárgyalására
meghatározott szabályokat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) ha bizalmatlansági indítvány feletti vitát és szavazást az Alaptörvényben meghatározott határidõn belül nem lehet
megtartani, mert az Országgyûlés az említett idõpontban nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell
összehívni;
b) a bizalmatlansági indítványt nem kell kiadni bizottsági elõkészítésre;
c) a bizalmatlansági indítványhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
(2) Ha a miniszterelnök azt javasolja, hogy a Kormány által benyújtott elõterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi
szavazás is legyen,
a) a javaslatot az Országgyûlés ülésén szóban is – legkésõbb a benyújtott elõterjesztés egésze feletti zárószavazás
megkezdése elõtt – elõ lehet terjeszteni,
b) az elõterjesztésrõl változatlan tartalommal kell zárószavazást tartani.”

59. §

A H. 134/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„134/A. § (1) Az Országgyûlésrõl szóló törvényben (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: törvény) meghatározott
európai uniós tervezetek, valamint az európai uniós intézményektõl az Országgyûléshez beérkezett egyéb
dokumentumok az országgyûlési képviselõk és a képviselõcsoportok, valamint az Országgyûlés Hivatalának
munkatársai számára hozzáférhetõk. Az uniós intézményektõl az Országgyûléshez beérkezett dokumentumokat
az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottságnál vezetett nyilvántartás tartalmazza.
(2) A Kormány által a törvény szerinti, az Országgyûlésnek megküldött álláspontjavaslatot (a továbbiakban:
álláspontjavaslat) a házelnök, az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság zárt ülésén részvételre jogosult személy,
valamint az egyeztetési eljárásban véleményalkotásra kijelölt állandó bizottság tagja ismerheti meg.
Az álláspontjavaslatot a megismerésére jogosult személyek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény szerinti döntés megalapozását szolgáló adatként kezelik.”

60. §

A H. 134/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„134/B. § (1) Az európai uniós tervezetek országgyûlési tárgyalása az állandó bizottságok feladata. A Kormány
álláspontjavaslatával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság hatáskörébe
tartozik.
(2) A európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság a bizottság elnökének javaslatára dönt arról, hogy mely európai
uniós tervezetekrõl kíván a törvény szerinti egyeztetést kezdeményezni, illetve mely európai uniós tervezetekkel
kapcsolatban kíván a Kormánytól álláspontjavaslatot, illetve bõvített álláspontjavaslatot kérni. Az európai uniós
ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke a bizottság döntésérõl tájékoztatja a házelnököt és az állandó bizottságok
elnökeit.
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(3) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság tagjai kétötödének indítványára is egyeztetést kezdeményezhet
a megjelölt európai uniós tervezetrõl. Ilyen indítványt rendes ülésszakonként legfeljebb négy európai uniós tervezet
egyeztetésére lehet tenni.
(4) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság javaslatára a házelnök határidõ megjelölésével felkéri az európai
uniós tervezet tárgyával kapcsolatban feladatkörrel rendelkezõ állandó bizottságot az európai uniós tervezetre
vonatkozó vélemény kidolgozására. A házelnök az állandó bizottságot vélemény elkészítésére az állandó bizottság
saját kezdeményezésére is kijelöli. A házelnök az állandó bizottság kijelölésérõl tájékoztatja a Bizottsági elnöki
értekezletet.
(5) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság a törvény szerinti egyeztetés keretében a kijelölt állandó bizottság
véleményének ismeretében alakítja ki az európai uniós tervezettel kapcsolatos állásfoglalását. Az európai uniós
ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke a bizottságnak az állásfoglalás kialakításáról szóló zárt ülésére meghívja a kijelölt
állandó bizottság elnökét, valamint képviselõcsoportonként egy-egy szakértõt is.
(6) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság szóbeli eljárás keretében vizsgálja meg az európai uniós tervezetet
és a Kormány arra vonatkozó álláspontjavaslatát. A bizottság az állásfoglalása kialakításánál figyelembe veszi a kijelölt
más állandó bizottságok véleményét.
(7) Ha az európai uniós tervezet elfogadásához többszöri tanácsi döntés szükséges, az európai uniós ügyekkel
foglalkozó bizottság dönti el, hogy a további olvasatoknál kikéri-e a korábban kijelölt állandó bizottság véleményét.
(8) Ha a kijelölt állandó bizottság határidõre nem ad véleményt, az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság
a kijelölt állandó bizottság véleményének hiányában is állást foglalhat a tervezetrõl.
(9) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság állásfoglalása a jegyzõkönyvbe foglalt elnöki összefoglaló, amelyet
a bizottság elnöke a bizottsági ülést követõ huszonnégy órán belül írásban megküldi a házelnöknek és a Kormánynak.
(10) A Kormány által a törvény szerint adott, az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményeinek
döntése utáni írásbeli, valamint – az Európai Tanács ülésérõl történõ tájékoztatás esetét kivéve – szóbeli
tájékoztatással összefüggésben az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság jár el. A bizottság a törvény által
meghatározott esetben dönt az indokolás elfogadásáról.
(11) Az európai uniós tervezetre vonatkozó egyeztetési eljárás lezárására irányuló országgyûlési döntést az európai
uniós ügyekkel foglalkozó bizottság hozza meg.”
61. §

A H. 134/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„134/C. § Ha a Kormány a törvényben meghatározott európai uniós tisztség betöltésére tett személyi javaslatot,
az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság és az európai uniós tisztséggel kapcsolatos tevékenységgel
összefüggõ feladatkörrel rendelkezõ állandó bizottság meghallgathatja a jelöltet.”

62. §

A H. 134/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„134/D. § (1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Unióról szóló szerzõdéshez (a továbbiakban:
EUSz), az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdéshez (a továbbiakban: EUMSz), illetve az Európai
Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerzõdéshez csatolt 2. jegyzõkönyvben (a továbbiakban: Jegyzõkönyv)
meghatározottak szerint megvizsgálhatja az európai uniós jogalkotási aktusok tervezetei esetében a szubszidiaritás
elvének érvényesülését.
(2) Ha az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint az európai uniós jogalkotási aktus tervezete
sérti a szubszidiaritás elvét, a Jegyzõkönyv szerinti indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról jelentést
nyújt be.
(3) A jelentést az indokolt vélemény megküldésére vonatkozó, a Jegyzõkönyvben meghatározott határidõre
figyelemmel kell benyújtani. A jelentés elfogadásáról az Országgyûlés tizenöt napon belül dönt.
(4) Az indokolt vélemény elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadását követõen az indokolt
véleményt a házelnök haladéktalanul továbbítja az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottság
elnökének, és egyidejûleg errõl a Kormányt is tájékoztatja.”

63. §

A H. IV. rész 5. fejezete a következõ 134/E. §-sal egészül ki:
„134/E. § (1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság a szubszidiaritás elvének érvényesülése szempontjából
megvizsgálhatja az elfogadott európai uniós jogalkotási aktusokat.
(2) Ha az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint az elfogadott európai uniós jogalkotási aktus
sérti a szubszidiaritás elvét, a törvényben meghatározottak szerint kezdeményezi, hogy a Kormány nyújtson be
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keresetet az Európai Unió Bíróságához. A kezdeményezéssel egyidejûleg, annak megtételérõl az európai uniós
ügyekkel foglalkozó bizottság tájékoztatja a házelnököt.
(3) Ha a Kormány a kezdeményezésben foglaltakról a törvény szerinti egyeztetést kezdeményez, a Kormánnyal
az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság folytatja le az egyeztetést.”
64. §

A H. az V. részt megelõzõen a következõ alcímmel és 134/F. §-sal egészül ki:

„Az Országgyûlés kifogása
134/F. § (1) Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Tanácsnak az EUSz 48. cikk (7) bekezdése szerinti
kezdeményezését, valamint a Bizottságnak az EUMSz 81. cikk (3) bekezdése szerinti javaslatát megvizsgálja.
(2) Ha az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság álláspontja szerint a kezdeményezéssel, illetve a javaslattal
szemben indokolt az EUSz 48. cikk (7) bekezdése, illetve az EUMSz 81. cikk (3) bekezdése szerinti kifogás megtétele,
a kifogás megtétele feltételeinek fennállásáról jelentést nyújt be.
(3) A jelentést a kifogás megtételére vonatkozó, az EUSz-ban, illetve az EUMSz-ben meghatározott határidõre
figyelemmel kell benyújtani. A jelentés elfogadásáról az Országgyûlés tizenöt napon belül dönt.
(4) A kifogás megtétele feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadását követõen a kifogást a házelnök
haladéktalanul továbbítja az Európai Tanács elnökének, illetve a Tanácsnak, és egyidejûleg errõl a Kormányt is
tájékoztatja.”
65. §

A H. az V. részt megelõzõen a következõ alcímmel és a következõ 134/G. §-sal egészül ki:

„Az Országgyûlés és az Európai Bizottság közötti politikai párbeszéd
134/G. § Az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság az Európai Bizottságnak megküldött, a bizottsági
konzultációs dokumentumokról és jogalkotási aktus tervezetekrõl a politikai párbeszéd keretében kialakított
véleményérõl tájékoztatja a házelnököt.”
66. §

A H. 137. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A határidõket órákban vagy napokban kell számítani, kivéve, amikor a házszabályi rendelkezések ülésnapot
említenek.”

67. §

A H. 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ahol a házszabályi rendelkezések a mulasztás igazolására lehetõséget adnak, ott az igazolást annál a személynél
kell benyújtani, akinél az elmulasztott cselekményt teljesíteni kell. Ha a cselekményt az Országgyûlésnél kell teljesíteni,
az igazolást a házelnöknél kell benyújtani.”

68. §

A H. 140. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A határozati házszabályi rendelkezésektõl való eltérés
140. § (1) Kivételesen, a Házbizottság javaslatára az Országgyûlés a jelen levõ képviselõk négyötödének szavazatával
– képviselõcsoportonként legfeljebb egy felszólaló, illetve a szólásra elsõként jelentkezõ független képviselõ
meghallgatását követõen – úgy határozhat, hogy valamely ügy tárgyalása során a határozati házszabályi
rendelkezésektõl eltér. Az e bekezdésben foglalt felszólalások nem haladhatják meg az öt percet.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az az Alaptörvénybe vagy törvénybe ütközik, valamint
az Alaptörvény és a házszabályi rendelkezések tárgyalása során.”
69. §

A H. 141. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az országos érdek-képviseleti és civil szervezetek jegyzékbe vétele
141. § (1) Az Országgyûlés Hivatala jegyzéket vezet azokról a bejegyzett országos érdek-képviseleti és civil
szervezetekrõl, amelyek kérik jegyzékbe vételüket.
(2) A jegyzékbe vételi kérelemhez csatolni kell az érdek-képviseleti és civil szervezet bejegyzését igazoló bírósági
végzés, valamint a szervezet alapszabályának másolatát, továbbá a kérelemben meg kell jelölni az érdek-képviseleti
és civil szervezet
a) nevét, székhelyét, címét,
b) mûködési területét, célját,
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c) ügyintézõ és képviseleti szervét, és
d) képviseletére jogosult személyeket, ezek címét.
(3) A jegyzékbe vett érdek-képviseleti és civil szervezetek listáját az Országgyûlés honlapján közzé kell tenni.”
70. §

A H. 143. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a házszabályi rendelkezések értelmezéséért felelõs bizottság állásfoglalásával kapcsolatban az Országgyûlés
döntését kérik, a plenáris ülésen való tárgyalás során elõször az Országgyûlés döntését indítványozó
képviselõcsoporthoz tartozó képviselõ, illetve független képviselõ szólal fel. Ezt követõen a házszabályi rendelkezések
értelmezéséért felelõs bizottság elõadója ismerteti a bizottság állásfoglalását és annak indokait. A képviselõcsoportok
álláspontját képviselõcsoportonként egy képviselõ fejtheti ki, és véleményt nyilváníthat az elsõként szólásra
jelentkezõ független képviselõ is. Az e bekezdésben foglalt felszólalások nem haladhatják meg az öt percet.”

71. §

A H. 144. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Országgyûlésnek, illetve az Országgyûlést érintõen a házelnöknek címzett indítványokat és más irományokat
az Országgyûlés honlapján, illetve a képviselõk számára az elektronikus futárposta útján is haladéktalanul
hozzáférhetõvé kell tenni.
(4) A (3) bekezdés szerinti indítványokról és más irományokról bármely képviselõ vagy országgyûlési bizottság
kérésére az Országgyûlés Hivatala másolatot készít.”

72. §

A H. 145. § (1) bekezdés k) és l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hivatal az Országgyûlés ülésszakai, ülései, továbbá a bizottsági ülések elõkészítése és lefolytatása keretében:]
„k) gondoskodik az elfogadott és az elõterjesztõ kézjegyével ellátott törvények, országgyûlési határozatok és egyéb
döntések parlamenti információs rendszerben történõ hozzáférhetõségérõl;
l) felügyel arra, hogy az Országgyûlés és a bizottságok tanácskozásain illetéktelenek ne tartózkodjanak;”

73. §

A H.
1. 19. §-át megelõzõ alcímében, 79. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 90. § (4) bekezdésében, 95. §
(4) bekezdésében, 97. § (3) bekezdésében az „Az Országgyûlés elnöke” szövegrész helyébe az „A házelnök”
szöveg,
2. 48. § (2) bekezdésében, 51. § (1)–(2) bekezdésében az „Az elnök” szövegrészek helyébe az „A házelnök” szöveg,
3. 27. § (2) bekezdés c) pontjában, 130. § (5) bekezdés a) pontjában, 145. § (3) bekezdés c) pontjában az
„az Országgyûlés elnökének” szövegrész helyébe az „a házelnöknek” szöveg,
4. 27. § (3) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 66. § (5) bekezdésében, 66/A. § (5) bekezdésében, 66/B. §
(3) bekezdésében, 66/D. §-ában, 95. § (1) bekezdésében, 96. § (1) és (3) bekezdésében, 97. § (4) bekezdésében,
98. § (4) bekezdésében, 110. § (2) bekezdésében, 125. § (3) bekezdésében, 128/B. § (4) bekezdésében, 136. §
(1) bekezdésében, 139. § (3) bekezdésében, 142. § 10. pontjában, 145. § (1) bekezdés h) pontjában, 145. §
(3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Országgyûlés elnöke” szövegrész helyébe az „a házelnök” szöveg,
5. 39. § (4) bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározottak” szövegrész helyébe az „a rendkívüli ülés
kezdeményezésére jogosultak” szöveg,
6. 43. § (2) bekezdésében, 56. §-ában, 64. § (3) bekezdésében az „elnök” szövegrészek helyébe az „ülést vezetõ
elnök” szöveg,
7. 43. § (3) bekezdésében az „50. § (7) bekezdése és az 51. § (6)–(7) bekezdései” szövegrész helyébe az „50. §
(9) bekezdése és az 51. § (6) bekezdése” szöveg,
8. 46. § (1) bekezdésében, 47. § (4) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50. § (2), (3), (6), (7) és (9) bekezdésében,
51. § (6) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 60. § (3) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdésében, 64. § (6) bekezdésében, 98. § (2) bekezdésében, 104. § (2) bekezdésében, 106. §
(5) bekezdésében, 107. § (5) bekezdésében, 116. § (3) bekezdésében, 118. § (2) bekezdésében, 119. §
(6) bekezdésében az „elnök” szövegrész helyébe az „ülést vezetõ elnök” szöveg,
9. 46. § (2) bekezdésében a „héten” szövegrész helyébe az „ülésen” szöveg,
10. 50. § (4) bekezdésében az „a 26. § (3) bekezdés szerinti eljárása során” szövegrész helyébe az „egyhangú döntés
hiányában” szöveg,
11. 50. § (4) bekezdésében, 102. § (2) és (4) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében az „az elnök” szövegrészek
helyébe az „a házelnök” szöveg,
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51. § (1)–(3) bekezdésében az „az elnöknek” szövegrész helyébe az „a házelnöknek” szöveg,
53. § (5) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében az „elnöknek” szövegrész helyébe az „ülést vezetõ elnöknek” szöveg,
64. § (3) bekezdésében az „elnököt” szövegrész helyébe az „ülést vezetõ elnököt” szöveg,
66. § (3) bekezdésében a „jegyzõkönyvének hitelesítését és” szövegrész helyébe a „hiteles jegyzõkönyvének” szöveg,
66. § (4) bekezdésében az „a Legfelsõbb Bíróság elnökének, a legfõbb ügyésznek, az országgyûlési biztosoknak,”
szövegrész helyébe az „a Kúria elnökének, a legfõbb ügyésznek, az alapvetõ jogok biztosának,” szöveg,
66/C. § (1) bekezdésében az „az Országgyûlés elnökének” szövegrész helyébe az „a házelnök” szöveg,
78/A. § (4) és (6) bekezdésében a „vallomást tevõ személy” szövegrészek helyébe az „együttmûködésre kötelezett
személy” szöveg,
78/H. §-ában az „az Országgyûlés elnökét” szövegrész helyébe az „a házelnököt” szöveg,
79. § (1) bekezdésében és 94. § (1) bekezdésében a „Házszabályban” szövegrész helyébe a „házszabályi
rendelkezésekben” szöveg,
84. § (3) bekezdésében, 142. § nyitó szövegrészében, a 143. §-t megelõzõ alcím megjelölésében a „Házszabály”
szövegrészek helyébe a „házszabályi rendelkezések” szöveg,
84. § (3) bekezdésében az „a 143. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 61. § (5) bekezdésében” szöveg,
85. § (1) bekezdésében az „az Országgyûlés hatáskörébe tartozó jogszabály” szövegrész helyébe a „törvény”
szöveg,
86. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 85. § (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény 6. cikk
(1) bekezdésében meghatározott” szöveg,
90. § (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben”
szöveg,
90. § (4) bekezdésében a „tájékoztatja” szövegrész helyébe a „tájékoztatni kell” szöveg,
94. § (3) bekezdésében a „benyújtott törvényjavaslat” szövegrész helyébe a „törvényjavaslat” szöveg,
95. § (3) bekezdésében a „törvényjavaslat részletes” szövegrész helyébe a „törvényjavaslat vagy határozati
javaslat részletes” szöveg, 95. § (3) bekezdés a) pontjában az „Alkotmánnyal, továbbá más törvénnyel” szövegrész
helyébe az „Alaptörvénnyel, továbbá törvénnyel” szöveg,
96. § (2) bekezdés a) pontjában a „költségvetésre” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvény
és annak módosítása tárgyalására” szöveg,
96. § (2) bekezdés b) pontjában a „költségvetés” szövegrész helyébe a „központi költségvetés” szöveg, az
„illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
96. § (4) bekezdésében a „Költségvetési, illetõleg” szövegrész helyébe a „Költségvetési bizottságra és” szöveg,
98. § (1) bekezdésében, 115. § (2) bekezdésében az „az Országgyûlés elnökénél” szövegrész helyébe az
„a házelnöknél” szöveg,
98. § (6) bekezdésében az „a 15. § (1) bekezdésben meghatározott számú” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
106. § (2) és (4) bekezdésében, 128/A. § (3) bekezdésében, 145. § (3) bekezdés a) pontjában az „az Országgyûlés
elnökéhez” szövegrész helyébe az „a házelnökhöz” szöveg,
107. § (4) bekezdésében az „elnöki” szövegrész helyébe a „házelnöki” szöveg,
119. § (1) bekezdésében az „idõpontban hetente” szövegrész helyébe az „idõpontban” szöveg,
136. § (1) bekezdésében az „intézkedésre” szövegrész helyébe az „intézkedésre, vagy azokat a feladat- és
hatáskörrel rendelkezõ szervhez továbbítja” szöveg,
139. § (1) bekezdésében az „államtitok vagy szolgálati titok” szövegrész helyébe a „minõsített adat” szöveg,
143. § (7) bekezdésében a „Házszabály-értelmezésért” szövegrész helyébe a „házszabályi rendelkezések
értelmezéséért” szöveg,
143. § (8) bekezdésében az „a (5)–(7) bekezdések” szövegrész helyébe az „az (5)–(7) bekezdés” szöveg,
145. § (1) bekezdés e) pontjában az „az elnöknek, illetve az alelnöknek” szövegrész helyébe az „a házelnöknek,
illetve az ülést vezetõ elnöknek” szöveg,
145. § (1) bekezdés g) pontjában az „és” szövegrész helyébe a „, valamint szerkeszti és közzétételre elõkészíti”
szöveg,
145. § (2) bekezdés a), b) és h) pontjában az „az Országgyûlés Hivatala” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,
145. § (2) bekezdés i) pontjában az „az Országgyûlés Hivatalával” szövegrész helyébe az „a Hivatallal” szöveg,
145. § (3) bekezdés c) pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg,
146/A. §-ában a „gazdasági fõigazgató” szövegrész helyébe a „fõigazgató” szöveg,
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47. 147. § (1) bekezdésében az „integrációs” szövegrész helyébe az „uniós” szöveg, 147. § (1) és (2) bekezdésében
az „Országgyûlési Könyvtár” szövegrész helyébe az „Országgyûlés Hivatala könyvtári tevékenységet ellátó hivatali
szerve” szöveg,
48. 2. mellékletében a „Házszabály” szövegrészek helyébe a „határozati házszabályi rendelkezések” szöveg,
49. 14. § (1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdés a) pontjában a „tizenkét” szövegrész helyébe az „öt” szöveg
lép.
74. §

Hatályát veszti a H.
1. 1. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
2. 2. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
3. 3. §-a,
4. 5. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
5. 6. §-át megelõzõ alcím megjelölése,
6. 8. §-át megelõzõ alcím megjelölése,
7. 8. § (2) bekezdése,
8. 9. §-át megelõzõ alcím megjelölése,
9. 10. § (2)–(6) bekezdése,
10. 11. §-a,
11. 12. § (1) bekezdése,
12. 19. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése,
13. 20. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
14. 21. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
15. 22. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
16. 23. §-a,
17. 24. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
18. 25. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
19. 26. § (1)–(3) bekezdése,
20. 28. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
21. 29. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
22. 30. §-a,
23. 31. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
24. 32. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
25. 33. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
26. 34. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
27. 35. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
28. 36. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
29. 37. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdése,
30. 38. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
31. 39. § (1) és (2) bekezdése,
32. 41. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
33. 41/A. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
34. 42. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
35. 43. § (1) bekezdése,
36. 44. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
37. 45. § (1)–(5) bekezdése,
38. 48. § (3) bekezdése,
39. 54. § (1)–(6) bekezdése és (7) bekezdés b) pontja,
40. 55. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
41. 57. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
42. 66/A. § (3) bekezdése,
43. 66/C. § (2) bekezdése,
44. 68. § (1)–(2) és (4) bekezdése,
45. 69. §-a,
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71. §-a,
73. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
78. § (3) bekezdése,
78/A. § (3) bekezdése,
78/D. § (3) és (4) bekezdése,
85. § (2) és (3) bekezdése,
87. § (2) és (3) bekezdése,
99. § (2) bekezdése,
115. § (1) és (4) bekezdése,
119. § (4) és (5) bekezdése,
131/B. § (3) bekezdése,
131/E. §-a,
132. §-a és az azt megelõzõ alcím megjelölése,
139. § (1) bekezdése,
V. rész 1. fejezete,
143. § (1)–(4) és (9) bekezdése,
144. § (2) bekezdése,
145. § (2) bekezdés f) pontja,
146. §-a,
147. §-át megelõzõ alcím megjelölése,
148. § (3) bekezdése,
1. melléklete, valamint
3–4. melléklete.

(1) E határozat – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az Országgyûlésrõl szóló 2012. évi XXXVI. törvény
hatálybalépése napján lép hatályba.
(2) A 73. § 46. pontja és a 74. § 64. pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 73. § 36. és 49. pontja az országgyûlési képviselõk következõ általános választását követõen megalakuló
Országgyûlés alakuló ülésének napján lép hatályba.
(4) E határozat rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. E határozat rendelkezései nem érintik
az Országgyûlés e határozat hatálybalépésekor hivatalban lévõ tisztségviselõi, a bizottsági tisztségviselõk,
a megválasztott és kinevezett személyek, valamint az országgyûlési képviselõk megbízatását, az Országgyûlés
megalakult bizottságainak és mûködõ képviselõcsoportjainak fennállását, rendelkezéseit azonban a hivatalban levõ
Országgyûlés tekintetében is alkalmazni kell.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke,
az Országgyûlés elnökének feladatait ellátva

Földesi Gyula s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

