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A TÖRVÉNYALKOTÁSI ELJÁRÁS

1. Alkotmányjogi kontextus
-

A hatalommegosztás rendszerében:
o A törvényhozó hatalmi ág legjellemzőbb és legfontosabb közhatalmi hatásköre.

-

Az Országgyűlés és a Kormány jogalkotó hatásköre:
o A parlament jogalkotó hatásköre a Kormány irányába nyitott, azaz bármely életviszony
szabályozását magához vonhatja.
o Ha egy életviszonyról törvény szól, az csak törvényben módosítható.
o A jogrendszerben lévő törvények nagy száma egy jelentős törvényalkotási nyomást
generál. (Évente 200-250 törvény, amelyek nagy része módosító törvény.)

-

Jogállami elvárások a törvényalkotással kapcsolatban:
o Kiemelten fontos, hogy a törvényalkotási eljárás a nyilvánosságot és az érdemi vitát
garanciális eszközökkel biztosító szabályozás szerint folyjon.
o Biztosítani kell az ellenzéki jogok érvényesülését.
o A rendszernek ugyanakkor biztosítani kell annyi rugalmasságot, hogy indokolt esetben
felgyorsulhasson az eljárás (vö. „gyorsítósáv”)

2. A „normál” törvényhozási eljárás
-

A 2014 előtti és utáni rendszer összehasonlítása:
o 2014 előtt: 3 szakasz, lényeges mozzanatok a plenáris ülésen
 Általános vita
 Részletes vita (bizottságok közreműködésével)
 Záróvita
o 2014 után: új határozati Házszabály (HHSZ.), gyökeres átalakítás: 3 szakasz,
feladatmegosztás a plénum és a bizottságok között:
 Általános vita (plenáris ülésen)
 Részletes vita (bizottságok előtt!) + Törvényalkotási Bizottság (TAB) eljárása
 Zárószavazás (plenáris ülésen)

-

Törvénykezdeményezők köre: [AT 6. cikk (1) bekezdés]
o Államfő: nagyon erős jogosítvány, de a gyakorlatban nem élnek vele
o Kormány: testületként kezdeményez törvényt (valamely tagján keresztül)
 Bizonyos törvényjavaslatokat kizárólag a Kormány nyújthat be: nemzetközi
szerződés kihirdetése [Ogytv. 28. § (4) bekezdés]; központi költségvetés és
központi költségvetés végrehajtása [AT 36. cikk (1) bekezdés]
o Országgyűlési bizottság
o Országgyűlési képviselő: akár egyénileg, akár több képviselő által közösen jegyezve
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o
o

A törvényjavaslat tartalma: cím, szöveg, indokolás.
Különbség a törvénykezdeményezők között: tárgysorozat és sorrendiség

-

A tárgysorozat:
o „Parlamenti étlap”: csak a tárgysorozaton lévő javaslatokat veheti napirendre a
parlament, így csak ezekről lehet majd tárgyalni.
o A köztársasági elnök, a Kormány, és az országgyűlési bizottság törvényjavaslata a
benyújtásával, külön eljárás nélkül tárgysorozatra kerül.
o Az országgyűlési képviselők törvényjavaslatai esetén tárgysorozatba-vételi eljárást kell
lefolytatni.
o A tárgysorozatba-vételi eljárás:
 A törvényjavaslat beérkezésével a házelnök kijelöl egy állandó bizottságot a
tárgysorozatba-vételi eljárás lefolytatására. (Minden egyéb olyan javaslat
esetén is, ami nem kerül automatikusan tárgysorozatra.)  tárgysorozatba
vételre kijelölt bizottság
 A tárgysorozatba vételre kijelölt bizottság dönt a javaslat tárgysorozatba
vételéről.
 Ha tárgysorozatba veszi: tárgysorozatba kerül, így napirendre vehető. (Ezzel
automatikusan ez a bizottság válik kijelölt bizottsággá is, ld. lentebb.)
 Ha elutasítja a tárgysorozatba vételt: a javaslat lezártnak minősül és tovább
nem tárgyalható.
DE: a frakciók rendes ülésszakonként legfeljebb 6 alkalommal tárgysorozatba
vétel iránti kérelmet nyújthatnak be, amivel még egyszer megkísérlik az
elutasított javaslat tárgysorozatba vételét. Ebben az esetben a tárgysorozatba
vételről nem a bizottság, hanem a plénum fog szavazni; ha a plenáris
szavazáson pozitív döntés születik, a javaslat tárgysorozatba kerül. (vö. ellenzéki
jogok)

-

A sorrendiség:
o Az törvénykezdeményezők Alaptörvényben rögzített sorrendje egyben „erősorrend” is.
o Azonos tárgykörben, különböző kezdeményezőktől beérkezett, tárgysorozatban lévő
törvényjavaslatokat e sorrend szerint tárgyalja az Országgyűlés.
o Az erősorrend azonos szintjén lévő kezdeményezőktől származó, azonos tárgykörben
benyújtott törvényjavaslatok tárgyalása a benyújtás sorrendjében történik.
o A törvényjavaslat általános vitájának megkezdéséig érvényesül; ezt követően azonos
tárgykörben benyújtott törvényjavaslat nem releváns.

-

Az általános vita:
o Ha a tárgysorozatban lévő törvényjavaslatot napirendre veszik, megkezdődhet az
általános vita.
o Legkorábban a törvényjavaslat benyújtásától számított 6. napon kezdhető meg.
(„olvasási idő”)
o Célja: a törvényjavaslat (vagy egyes részei) szükségességének, a szabályozás elveinek és
koncepciójának megvitatása.
o A plenáris ülésen zajlik.
o Először a törvénykezdeményező szólalhat fel (nyitóbeszéd), majd (ha nem ő a
törvénykezdeményező) a Kormány, 30-30 percben.
o Részletesen szabályozott felszólalási rend, amely kétféle lehet:
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-



1) Vezérszónoki rendszer
 A frakciók vezérszónokot állítanak, akik ismertetik a frakció
álláspontját.
 Kormánypárti – ellenzéki képviselőcsoportok váltakozása.
 Az első kör után az elsőként jelentkező független képviselő, majd a
nemzetiségeket képviselő bizottság szószólója kaphat szót (ha releváns
a javaslat szempontjából).
 Ezt követően a felszólalásra jelentkező képviselők kapnak szót, ameddig
már nincs több felszólalás. Az általános vita az előterjesztő zárszavával
fejeződik be.
 A vita lezárása – az obstrukció megakadályozása:
o A törvénykezdeményező, vagy
o legalább 5 képviselő javasolhatja,
o ha már a frakciók, a nemzetiségeket képviselő bizottság és az
első független képviselő is kapott szót.
o Ha a parlament dönt a vita lezárásáról, még egy kör felszólalás
után az általános vita véget ér.
o Időkeretes tárgyalási rend esetén nincs lehetőség a vita
lezárására.



2) Időkeretes tárgyalási rend
 A Házbizottság javaslatára dönt róla a plénum.
 Időkeretet határoznak meg, amit a frakciók között felosztanak. (Az
előterjesztő nyitó- és zárszava nem számít bele.)
 Kormánypártok és ellenzék között az időkeret felét egyenlően, a másik
felét a képviselőcsoportok számaránya szerint kell felosztani
 Ha frakcióvezető, vagy 5 független képviselő indítványozza, bizonyos
javaslatoknál a HHSZ minimum-időkeretet határoz meg, pl.
o Alaptörvény; konstruktív bizalmatlansági indítvány – 10 óra
o Központi költségvetés – 30 óra
 Nincs lehetőség a vita lezárására, ameddig az időkeret le nem jár, vagy
már nincs több felszólalás.

A módosító javaslatok:
o (Nem önálló irományok, mert egy törvényjavaslathoz kapcsolódnak.)
o Ki nyújthatja be?
 Országgyűlési képviselő,
 Tárgyaló bizottság,
 TAB
 A törvény kezdeményezője csak nagyon szűk körben!
o A benyújtó a törvényjavaslatot tárgyaló bizottságok közül megjelöl egyet, amely a
módosító javaslatot a részletes vita során meg fogja tárgyalni. (A részletes vitára kijelölt
bizottság bármely módosító javaslatról tárgyalhat.)
o Túlterjeszkedő módosító javaslatok:
 A módosító javaslat főszabály szerint nem lehet túlterjeszkedő, vagyis:
 nem terjedhet ki az eredeti törvényjavaslat által nem érintett (= „meg
nem nyitott”) másik törvény rendelkezéseire,
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-

ha az eredeti törvényjavaslat érint másik törvényt, akkor a módosító
javaslat csak ennek az eredeti törvényjavaslat által is érintett részeire
terjedhet ki
Kivéve, ha a jogrendszer koherenciájának [HHSZ. 44. § (1) bekezdés] megőrzése
miatt szükséges.
Alkotmányjogi probléma: gyakorlatilag új törvénymódosításról van szó.
Az Országgyűlés dönt arról, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat
szabályszerű és nyilvánvalóan szükséges-e.
Ha igen  az általános vita a túlterjeszkedő módosító javaslatra újra megnyílik
(mintha egy új eljárás lenne)
TAB kiemelt szerepe

A részletesvita-szakasz:
o Ha érkezik a törvényjavaslathoz módosító javaslat, részletes vitát kell lefolytatni.
o A részletes vita lefolytatása a tárgyaló bizottság(ok)ban zajlik. Tárgyaló bizottság
összefoglalóan: [HHSZ. 32. § (2) bekezdés]
 Kijelölt bizottság – a házelnök által, a részletes vita lefolytatására.
 Vitához kapcsolódó bizottság – egyéb állandó bizottság, amely bejelentette,
hogy a törvényjavaslat valamely, feladatkörébe tartozó részével kapcsolatban
részletes vitát folytat le.
o A részletes vita lebonyolításáért a kijelölt bizottság a felelős, itt tehát biztosan lesz
részletes vita a törvényjavaslatról. Ha van részletes vitához kapcsolódó bizottság, ez is
lefolytat részletes vitát.
o A tárgyaló bizottság
 A) állást foglal a törvényjavaslatnak (ill. az általa tárgyalt részének) a
HHSZ. 44. § (1) bekezdésében foglalt jogállami követelményekkel való
kapcsolatáról:
o Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek
való megfelelés,
o jogrendszer egységébe való illeszkedés,
o nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő
kötelezettségeknek való megfelelés,
o jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelés.
 B) egyenként értékeli a törvényjavaslathoz benyújtott módosító
javaslatokat, és saját módosító javaslatot is megfogalmazhat. E körben
o a módosító javaslatot támogatja,
o a módosító javaslatot nem támogatja,
o a módosító javaslatot nem támogatja, de az általa
szükségesnek vélt változtatásokkal fenntartja,
o önálló módosító javaslatot fogalmaz meg.
o A részletes vita kimenetele:
 A tárgyaló bizottság az általa támogatott (vagy változtatásokkal fenntartott)
módosító javaslatokat és a saját javaslatait részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatba foglalja. Ezzel a tárgyaló bizottság az általa támogatott
módosító javaslatok a bizottság saját javaslataként élnek tovább.
 A részletes vita a tárgyaló bizottság részletes vitát lezáró döntésével ér véget.
 A részletes vita lezárását követően a tárgyaló bizottság részletes vitáról szóló
bizottsági jelentést nyújt be – tartalma: a fenti A) és B) pontokban tett
megállapítások összefoglalása.
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o

A részletes vita lezárásának joghatása:
 A törvénykezdeményező eddig a pontig vonhatja vissza önállóan a
törvényjavaslatát. Ezt követően az Országgyűlés hozzájárulása szükséges.
 Ha van részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat, akkor az a TAB-hoz
kerül az eljárás következő szakaszára.

-

A Törvényalkotási Bizottság eljárása:
o Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában főszabály szerint kimarad
 kivétel: előterjesztő vagy a Kormány kezdeményezésére mégis eljár a TAB
o A TAB értékeli a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat, azokról állást
foglal, saját módosító javaslatot fogalmazhat meg.
o A tárgyalás befejezéséről és az állásfoglalásairól összegző jelentést készít.
o Az általa támogatott módosításokat (ha vannak) összegző módosító javaslatba foglalja.
A nem támogatott módosító javaslatok itt megrekednek.
o  az összegző módosító javaslat az előterjesztőhöz kerül, aki egybeszerkeszti az eredeti
törvényjavaslattal  egységes javaslattervezet
 Vélelem: amelyik módosító javaslatot a TAB támogatta, azt a plénum is
támogatni fogja.
o Az egységes javaslattervezetet benyújtja a TAB elnökének.
o A TAB elnöke megvizsgálja az egységes javaslattervezetet (tartalmazza-e az összegző
módosító javaslat minden elemét)
  ha hibás, akkor saját hatáskörben kijavítja
 A vizsgálat után a TAB elnöke benyújtja a plénum elé (egységes javaslat)

-

Az összegző módosító javaslat sorsa:
o A plénum előtt vita a jelentésekről és az összegző módosító javaslatról
o Az összegző módosító javaslat még mindig csak javaslat  döntés szükséges róla
 a plénum jogosult dönteni
o A zárószavazásra akkor kerülhet sor, ha döntés született az összegző módosító
javaslatról.
o Főszabály szerint egyetlen szavazás az összegző módosító javaslatról
 ha elfogadják, akkor a korábban már elkészített egységes javaslatról
(eredeti
törvényjavaslat
+
összegző
módosító
javaslat
egybeszerkesztve) zárószavazás
o

Kivételek, amikor több szavazás lesz: 1) módosító javaslat fenntartása; 2) külön
szavazás kérése
 A frakcióvezetők és az előterjesztő kérhetik,
 összesen és együtt legfeljebb 3 alkalommal.
 1) Módosító javaslat fenntartása
 Arra irányul, hogy valamely, a korábbi szakaszokban már kirostált
(tehát az összegző módosító javaslatban nem szereplő) módosító
javaslat mégis kerüljön bele az összegző módosító javaslatba.
 Szavaz róla a plénum.
 A fenntartás joghatása: az összegző módosító javaslat (és az ez alapján
elkészített egységes javaslat) „megdől”, mert ki kell egészíteni a
fenntartott korábbi módosító javaslattal  nem lehet róla szavazni!
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 a TAB második összegző módosító javaslatot (és jelentést)
nyújt be = eredeti összegző módosító javaslat + fenntartott
módosító javaslat szövege, egybeszerkesztve
 az előterjesztő elkészíti a második egységes
javaslattervezetet, ezt ismét megvizsgálja a TAB elnöke 
második egységes javaslat
 ha van fenntartott módosító javaslat, akkor külön szavazást
(2) csak a második összegző módosító javaslat pontjairól lehet
tartani.
2) Külön szavazás:
 A jogosult kérésére az összegző módosító javaslat valamely pontjáról
külön dönt a plénum.
 Ha (a külön szavazásokkal együtt) a teljes összegző módosító javaslatot
elfogadja, akkor sor kerülhet a zárószavazásra.
 Az el nem fogadott külön szavazás joghatása: ha az összegző módosító
javaslat valamelyik külön szavazásra kért pontját az Országgyűlés nem
szavazza meg, akkor az összegző módosító javaslat (és az ez alapján
elkészített egységes javaslat) „megdől”, mert még tartalmazza az
érintett pontot.
 az előterjesztő vagy a Kormány javasolhatja a zárószavazás
elhalasztását
 a zárószavazás elhalasztása esetén az előterjesztő elkészíti
az átdolgozott egységes javaslatot (egységes javaslat–az
összegző módosító javaslat külön szavazás során el nem
fogadott pontjai), erről lehet majd zárószavazást tartani.

-

A zárószavazás elhalasztása:
o A törvényalkotási eljárás kivételes fázisa.
o Alkotmányjogi funkció: az „utolsó pillanatban” észlelt szabályozási inkoherencia,
kodifikációs hibák kiküszöbölése.
o Indítványozhatja: törvénykezdeményező, Kormány,
o a zárószavazás megkezdése előtt.
o Törvényjavaslatonként legfeljebb 1 alkalommal halasztható el.
o Az Országgyűlés vita nélkül határoz az elhalasztásról (egyszerű többség).
o Ha az Országgyűlés döntött  előterjesztő, Kormány zárószavazást előkészítő
módosító javaslatot nyújthat be, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogállami garanciák,
vagy a jogrendszer koherenciája [HHSZ. 44. § (1) bekezdés] sérülnének.
o A zárószavazást előkészítő módosító javaslatot a TAB megvitatja, ahhoz saját
módosítást is megfogalmazhat  zárószavazás előtti módosító javaslat (+ jelentés)
o A zárószavazás előtti módosító javaslatot a plénum megvitatja, majd dönt róla.
o  ha a zárószavazás előtti módosító javaslatot elfogadják, akkor zárószavazás tartható
a törvényjavaslatnak az elfogadott zárószavazás előtti módosító javaslattal is
kiegészített szövegéről (ha nem fogadják el, akkor a törvényjavaslat enélküli
szövegéről).

-

A zárószavazás:
o A törvényalkotási eljárás utolsó érdemi fázisa
o A plénum szavaz a teljes törvényjavaslatról.
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o
o

o

Követelmény: az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben, már a végleges,
zárószavazásra bocsátott szövegről tudjanak dönteni a képviselők.
Az eredeti törvényjavaslatról szavaznak, ha
 nem volt módosító javaslat,
 volt módosító javaslat, de nem volt összegző módosító javaslat,
 volt összegző módosító javaslat, de az összegző módosító javaslatot
nem fogadta el az Országgyűlés.
Ha van elfogadott módosító javaslat: szavazás a módosító javaslatok elfogadása után
kialakult „végső”, minden elfogadott módosítást tartalmazó, egységes szerkezetű
törvényjavaslatról.
 Ha van a javaslatban minősített többséget igénylő rendelkezés, akkor először
erről szavaznak.

3. A „normáltól” eltérő, különleges törvényhozási eljárások
-

Sürgős tárgyalás:
o parlamenti jogi „gyorsítósáv”.
o Alkotmányjogi funkció: olyan esetek (törvényhozási igények) kezelése, amikor a normál
törvényalkotási eljárás túl lassúnak bizonyul.
o Formai követelmények: törvényjavaslat előterjesztője indítványoz, írásban,
indokolással, legalább 25 képviselő támogató aláírásával
o A normál törvényalkotási eljárás struktúrája megmarad, de az egyes szakaszokra
vonatkozó határidők lerövidülnek (6 nap alatt törvény alkotható)
o Félévente legfeljebb 6 alkalommal
o Elrendelés: jelenlévők kétharmada

-

Kivételes eljárás:
o parlamenti jogi „gyorsítósáv”.
o Alkotmányjogi funkció: olyan esetek (törvényhozási igények) kezelése, amikor a normál
törvényalkotási eljárás túl lassúnak bizonyul.
o Formai követelmények: törvényjavaslat előterjesztője indítványoz, írásban,
indokolással, legalább a képviselők egyötödének támogató aláírásával.
o Félévente legfeljebb 4 alkalommal.
o Elrendelés: abszolút többség (képviselők több mint fele)
o A normál törvényalkotási eljárás struktúrája is megváltozik:
 nincs a plénum előtt általános vita,
 a részletes vitát a TAB folytatja le  összegző módosító javaslat
 ezt követően a plénum összevont vitát folytat, dönt az összegző módosító
javaslatról, majd zárószavazást tart (akár már a kivételes eljárás elrendelését
követő napon)
 zárószavazás elhalasztása az általános szabályok szerint
o Nem kérhető kivételes eljárás a következő javaslatokra (garanciális kivételek):
 Alaptörvény elfogadása/módosítása
 EU-s csatlakozási szerződés elfogadása/módosítása
 sarkalatos rendelkezés elfogadása/módosítása
 központi költségvetés elfogadása/főösszegének módosítása
 zárszámadás elfogadása
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-

Határozati Házszabálytól való eltérés
o Alkotmányjogi funkció: a HHSZ rugalmasságát biztosítja, ha politikai konszenzus van
róla.
o Elrendelés: kivételesen, Házbizottság javaslatára (vagyis egyhangú döntés után), jelen
lévő képviselők 4/5-e
o Nem lehet eltérni, ha:
 Alaptörvénybe, törvénybe ütközik,
 Alaptörvény elfogadására/módosítására irányul,
 EU-s csatlakozási szerződés elfogadására/módosítására irányul,
 HHSZ rendelkezéseinek elfogadására/módosítására irányul.

-

Egyelemű törvényalkotási eljárás:
o Az előterjesztő indítványoz, Országgyűlés határoz róla.
o Egyelemű, mert csak általános vitája van (atipikus).
o Ha az általános vita megkezdéséig nem érkezett módosító javaslat (ha érkezett,
általános szabályok szerint tárgyalják).

-

Tárgyalás két fordulóban:
o Országgyűlés dönthet róla
o Első forduló („olvasat”): a tervezett törvény elvei, koncepciója
 erről határozatot fogad el az Országgyűlés.
o Második forduló: a határozat alapján a törvényjavaslat kidolgozott szövegéről, a normál
eljárási szabályok szerint.

4. Az elfogadott törvény sorsa
-

Tipikus eset:
o a törvényt a házelnök megküldi a köztársasági elnöknek, aki gondoskodik a
kihirdetéséről.
o Kivételek: előzetes normakontroll-indítvány a parlament által; a köztársasági elnök
alkotmányossági vagy politikai vétója

-

Parlament által kért előzetes normakontroll:
o Az Országgyűlés maga dönt úgy, hogy az elfogadott törvényt vizsgálja meg az
Alkotmánybíróság a kihirdetés előtt. [Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdés]
o A zárószavazás előtt indítványozhatja:
 Törvénykezdeményező,
 Kormány,
 Házelnök.
o Az indítvány tartalmáról a TAB vitát folytat.
o A plénum a zárószavazás után dönt róla (ha elfogadták az érintett törvényjavaslatot),
egyszerű többséggel – egy konkrét alkotmánybírósági indítvány.
o Az AB döntéséig nem kerülhet a köztársasági elnökhöz a törvény.

-

A köztársasági elnök alkotmányossági vagy politikai vétója:
o ld. a köztársasági elnökről szóló előadást.

Az Alkotmányjogi Tanszék előadásvázlatai
Forrás: www.alkjog.elte.hu

A PARLAMENTI ELLENŐRZÉS

1. Alkotmányjogi kontextus
-

A hatalommegosztás rendszerében:
o A törvényhozó hatalmi ág közvetlen demokratikus legitimációval rendelkezik.
o Részt vesz a többi hatalmi ág kialakításában.
o A végrehajtó hatalom (mint politikai hatalmi ág) politikai felelősséggel tartozik a
parlament felé – bizalom kérdése.
o A parlament ellenőrzi a végrehajtó hatalom tevékenységét.

-

Az ellenőrzés megvalósításának szervezeti keretei:
o Az Országgyűlés plénuma előtt (szabályok: Ogytv., HHSZ.)
o Az Országgyűlés bizottságai által (szabályok: Ogytv., HHSZ.)
o Az Országgyűlés által létrehozott, külön szakosított szervek által – Állami Számvevőszék
és Alapvető jogok biztosa (szabályok: sarkalatos törvények)

2. Ellenőrzés az Országgyűlés plénuma előtt
-

Interpelláció:
o Az egyik legerősebb ellenőrzési eszköz, mert a végén áll(hat) parlamenti döntés.
o Bármely képviselő élhet vele, írásban kell beadni.
o Címzettje lehet (Alaptörvény alapján): Kormány, Kormány tagja.
o Szerkezete: 3 elemű folyamat
 interpelláció
 válasz
 interpelláló értékelése és nyilatkozata a válasz elfogadásáról – ha nem fogadja
el, az Országgyűlés dönt (egyszerű többség)
o Az interpellált köteles a plenáris ülésen, személyesen (kivételesen helyettes útján),
szóban válaszolni.
o Lehetőség írásbeli válaszadásra (interpellált indokolt kérése; OGY. döntése egyszerű
többséggel; 30 napon belül)
 a szerkezet ettől még nem változik meg, azaz a plenáris ülésen az interpelláló
nyilatkozik, szükség esetén az Országgyűlés dönt
o Ha az Országgyűlés nem fogadja el a választ
 a feladatkörrel rendelkező bizottság tárgyalni fogja az interpellációt (az
interpellált írásban kiegészítheti a válaszát) és állást foglal róla
 ezt követően újra a plénum tárgyalja és dönt
 utólag helyesnek ítéli
 az interpellált kiegészítéseivel elfogadja
 nem fogadja el és a bizottságot intézkedési javaslat
kidolgozására kéri fel
o

-

Az (ismételt) elutasításnak nincsen közvetlen közjogi következménye (pl. az interpellált
megbízatására nézve).

Kérdés:
o Bármely képviselő élhet vele, írásban kell beadni.
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o
o

o

Címzettje lehet (Alaptörvény alapján): Kormány, Kormány tagja, alapvető jogok biztosa,
ÁSZ elnöke, legfőbb ügyész, MNB elnöke.
Szerkezete: 2 elemű folyamat
 kérdés
 válasz
(nincs viszonválasz, nincs parlamenti döntés)
A válasz a kérdező kérése szerint:
 szóban (plenáris ülésen), vagy
 írásban (11 munkanapon belül)

-

Azonnali kérdés:
o A kérdés speciális fajtája ( ugyanaz a kezdeményezői és lehetséges címzetti kör).
o Mindenképpen a plénum előtt zajlik (azonnali kérdések és válaszok órája).
o Csak az azonnali kérdés címzettjét és a kérdés címét kell előre megjelölni.
o A válaszadásra kötelezettek (kivételesen helyetteseik) jelen vannak a plenáris ülésen,
személyesen kell válaszolniuk.
 Ha helyettes útján válaszolnak, a kérdező személyes válaszadást kérhet.
o Szerkezete: 4 elemű folyamat
 kérdés
 válasz
 viszonválasz (kérdező)
 viszonválasz (válaszadó)

-

Beszámolók:
o Számos alkotmányos és egyéb közjogi jogalany kötelezett arra, hogy tevékenységéről
rendszeresen (általában évente) beszámoljon az Országgyűlés előtt.
o A beszámolókról az Országgyűlés általános, és a bizottságok részletes vitát is tartanak.
o Főszabály szerint plenáris döntés a beszámolókról (határozati formában).

-

Politikai vita:
o Átfogó politikai témakörben,
o csak rendes ülésszakban.
o Kezdeményezők: Kormány, vagy képviselők egyötöde
 egy képviselő egy rendes ülésszakban legfeljebb 2 indítványt támogathat
o Időkeretes tárgyalási rend; legalább 4 óra időkeret.

3. Ellenőrzés a bizottságok előtt
-

Interpellációs válasz megtárgyalása: (ld. fentebb)

-

Beszámoló (jelentés, tájékoztató) megvitatása:
o Részletes vita
o A Házbizottság javaslatára az Országgyűlés a bizottságra delegálhatja a beszámolóról
való határozathozatalt is (kivételek vannak).

-

Meghallgatások:
o A miniszterek kinevezésének előfeltétele, hogy a javasolt személyt az Országgyűlés
bizottsága meghallgassa. A kinevezés támogatásáról a bizottság szavaz (de ez nem köti
a köztársasági elnököt).
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o
o

A minisztert a feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottság évente meghallgatja.
Egyéb közjogi tisztségviselők megválasztása vagy kinevezése előtt is feltétel lehet a
bizottsági meghallgatás, véleményezés.

-

Az állandó bizottságok vizsgálati tevékenysége:
o Az országgyűlési bizottságok saját elhatározásuk alapján vizsgálatot folytathatnak a
feladatkörükbe tartozó olyan ügyekben, amelyekre vizsgálóbizottságot is ki lehetne
küldeni.
o Erre a vizsgálati tevékenységre alkalmazni kell a vizsgálóbizottságok szabályait.

-

A vizsgálóbizottság:
o Ideiglenes bizottság.
o Kiküldésének feltételei az alkotmányos funkciójához igazodnak:
 általános korlát – tiszteletben kell tartani a hatalommegosztást
 az Országgyűlés ellenőrzési feladatkörében felmerülő,
közérdekű ügy
 az ügy súlyára vonatkozó korlát – interpellációval, kérdéssel nem rendezhető
ügyek
 nevesített korlátozások – nem hozható létre bizonyos ügytípusokra (vö.
általános korlát) Ogytv. 24. § (1) bekezdés
o Létrehozás kezdeményezője: képviselők 1/5-e – OGY egyszerű többséggel dönt
o Tagsága:
 csak képviselők;
 paritásos bizottság;
 ha a Kormány vagy hozzá tartozó szervek tevékenységével függ össze a
vizsgálat, akkor ellenzéki elnök
o Tevékenysége:
 Együttműködésre (adatszolgáltatás, megjelenés, nyilatkozattétel) kötelezheti
azt, aki a vizsgálat tárgyával kapcsolatos irattal, adattal, információval
rendelkezik
 ha nem működik együtt, tájékoztatják erről a nyilvánosságot
 A vizsgálatról jelentést készít a plénum számára
o A vizsgálat eredményéről (a vizsgálóbizottság által benyújtott jelentésről) az
Országgyűlés dönt.

4. Ellenőrzés az Országgyűlés szakosított szervein keresztül
-

Állami Számvevőszék, Alapvető jogok biztosa
o ld. külön előadások

5. Ajánlott irodalom
-
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Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2010.
Smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban. Gondolat, Budapest, 2008.
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