AZ ORSZÁGGYŰLÉS
2014. MÁJUS 6-I (KEDDI)
ALAKULÓ ÜLÉSÉNEK NAPIRENDJE

2014. május 6-án 1045 órai állapot szerint
MÁJUS 6. (KEDD)
üléskezdés: 1000 óra
ülés befejezése: kb. 1400 óra, illetve a napirendi
pontok megtárgyalása
határozathozatalok:
első szünet:
második szünet:
harmadik szünet:

kb. 1130-tól
mandátumvizsgálat (kb. 20 perc)
titkos szavazás (kb. 40 perc)
a Házbizottság ülése (kb. 20 perc)

Megjegyzés:
Az alkalmazott jelölések, rövidítések:


Magyarország Alaptörvénye: Alaptörvény



Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény: Ogytv.



A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény: Ve.



Egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat: HHSZ



Egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény:
Eskütörvény

A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
MÁJUS 6. (KEDD)
A köztársasági elnök köszöntője.
A köztársasági elnök megnyitja az alakuló ülést.
A köztársasági elnök bejelentése a megbízólevelek átvételéről.
Himnusz
A köztársasági elnök beszéde. Javaslat a miniszterelnök személyére.
A korelnök felkérése.
A korelnök köszöntő beszéde és a korjegyzők felkérése.
Bejelentés képviselői összeférhetetlenségről.
Az alakuló ülés napirendjének elfogadása
Tárgyalási sorrend:
1.

B/1.

A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója
a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési
képviselők
2014.
évi
választásán
végzett
tevékenységéről
A napirendi pont előadója:
Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
Megjegyzés:
A HHSZ 11. § alapján az Országgyűlés a képviselők eskütétele
után vita nélkül határoz a választással kapcsolatos beszámolók
elfogadásáról.

2.

B/2.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a
2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselők
választásával
kapcsolatos
állami
feladatok
megszervezéséről és lebonyolításáról
A napirendi pont előadója:
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Megjegyzés:
A HHSZ 11. § alapján az Országgyűlés a képviselők eskütétele
után vita nélkül határoz a választással kapcsolatos beszámolók
elfogadásáról.
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Szünet: (kb.: 20 perc)
A szünetben: mandátumvizsgálat.
A névsor szerinti első öt képviselőből álló,
mandátumvizsgálatot végző testület jelentése a
korelnök és korjegyzők mandátumvizsgálatának
eredményéről.
A napirendi pont előadója:
A névsor szerinti első öt képviselőből álló testület előadója
Megjegyzés:
A mandátumvizsgálat eredményéről a jelentés szóban hangzik
el. A mandátumokat az Országgyűlés vita nélkül igazolja.
Az Országgyűlés korelnökéből és a korjegyzőkből álló
testület jelentése a mandátumvizsgálat eredményéről.
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés korelnöke
Megjegyzés:
A mandátumvizsgálat eredményéről a jelentés szóban hangzik
el. A mandátumokat az Országgyűlés vita nélkül igazolja.
Döntések, határozathozatalok:
Kb. 1130 órától határozatképesség szükséges!
Mandátumigazolás (határozathozatal)
Az igazolt képviselők és nemzetiségi szószólók névsorának ismertetése.
(Korjegyzők által)
Történelmi zászlók bevonulása. Fanfár.
A képviselők ünnepélyes eskütétele.
Megjegyzés:
A képviselő az eskü letételéig és az esküokmány aláírásáig
– az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt járó
feladatok elvégzésének kivételével – nem vehet részt az
Országgyűlés munkájában. [Ogytv. 28. § (3a)]
A nemzetiségi szószóló az Országgyűlés elnöke előtt tesz esküt.
[Eskütörvény 1. § (1) b)]

Bejelentés az új Országgyűlés megalakulásáról.
Történelmi zászlók kivonulása. Fanfár.
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3.

B/1.

A Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója
a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési
képviselők
2014.
évi
választásán
végzett
tevékenységéről
A napirendi pont előadója:
Dr. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke
A határozathozatal.
Megjegyzés:
A HHSZ 11. § alapján az Országgyűlés a képviselők eskütétele
után vita nélkül határoz a választással kapcsolatos beszámolók
elfogadásáról.

4.

B/2.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója a
2014. április 6-án megtartott országgyűlési képviselők
választásával
kapcsolatos
állami
feladatok
megszervezéséről és lebonyolításáról
A napirendi pont előadója:
Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke
A határozathozatal.
Megjegyzés:
A HHSZ 11. § alapján az Országgyűlés a képviselők eskütétele
után vita nélkül határoz a választással kapcsolatos beszámolók
elfogadásáról.

Bejelentés az Országgyűlés korelnökének a képviselőcsoportok megalakulásáról.
[HHSZ 12. § (1–2)]
Megjegyzés:
A bejelentésre írásban kerül sor. [HHSZ 12. § (3)]
A korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról.
[HHSZ 12. § (3)]
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5.

Személyi javaslat
S/3.

Az Országgyűlés elnökének megválasztása
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés korelnöke
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (2), Ogytv. 1. § HHSZ. 13. § (1)]
Az Országgyűlés elnökét az Országgyűlés a képviselőcsoportok
vezetőinek indítványára, a korelnök javaslata alapján titkos
szavazással választja meg, aki a megválasztása napján az
Országgyűlés előtt esküt tesz.
[Ogytv. 6. § (1) és 9. §]

Szünet kb. 40 perc
(Kb. 1150-1230 óráig)
A szünetben titkos szavazás. kb. 20 perc (Kb. 1150-1210 óráig) [Ogytv. 6. § (1)]
kb. 1230 órától
Az Országgyűlés elnökének megválasztására irányuló
titkos szavazás eredményhirdetése
Eredményes választás esetén:
Az Országgyűlés elnökének eskütétele
Megjegyzés:
A házelnök a megválasztása napján az Országgyűlés előtt esküt
tesz. [Ogytv. 9. §]
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6.

Személyi javaslat
S/3.

Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért
felelős alelnök megválasztása
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés korelnöke
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (2), Ogytv. 1. § HHSZ 13. § (1)]
Az Országgyűlés alelnökeit az Országgyűlés a képviselőcsoportok
vezetőinek indítványára, a korelnök javaslata alapján nyílt
szavazással választja meg.
[Ogytv. 6. § (1)]
Az Országgyűlés az alelnökök sorában törvényalkotásért felelős
alelnököt is választ.
[Ogytv. 3. § (5)]
A törvényalkotásért felelős alelnök megválasztásának tényével
és időpontjában a törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé
válik.
[Ogytv. 6. § (1)]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
A tisztségviselőkről az Országgyűlés személyenként, vita nélkül
határoz.
[Ogytv. 6. § (4)]
Az Országgyűlés alelnökeinek, a törvényalkotásért
felelős alelnök választásának eredményhirdetése

7.

Személyi javaslat
S/3.

Az Országgyűlés jegyzőinek megválasztása
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés korelnöke
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (2), Ogytv. 1. § HHSZ 13. § (1)]
Az Országgyűlés jegyzőit az Országgyűlés a képviselőcsoportok
vezetőinek indítványára, a korelnök javaslata alapján nyílt
szavazással választja meg.
[Ogytv. 6. § (1)]
A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani.
A tisztségviselőkről az Országgyűlés személyenként, vita nélkül
határoz.
[Ogytv. 6. § (4)]
Az Országgyűlés jegyzői választásának
eredményhirdetése
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A korelnök tájékoztatója a Házbizottság
megalakulásáról és tagjairól
[HHSZ 13. § (2)]
Megjegyzés:
A
Házbizottság
a
képviselőcsoport-vezetők
bejelentésével, valamint a házelnök és az
megválasztásával alakul meg. [Ogytv. 12. § (2)]

nevének
alelnökök

(Az elnöklést az Országgyűlés megválasztott elnöke veszi át, a megválasztott jegyzők
közül egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselő elfoglalja helyét a pulpituson.)
HHSZ 7. § (1), 13. § (3)
Az Országgyűlés elnökének köszöntője.
Javaslat a háznagy személyére.
Megjegyzés:
Az Országgyűlés az alakuló ülésén – a házelnök javaslatára – nyílt szavazással
megválasztja a háznagyot.
(Ogytv. 7. §)
A Házbizottság alakuló ülésének összehívása.
Szünet kb. 20 perc
A szünetben a Házbizottság ülése (Kb. 1310-1330 óráig)
(A háznagyjelölt meghallgatása) [Ogytv. 11. § (1) g)]
kb. 1330 órától
8.

Személyi javaslat
S/….

Az Országgyűlés háznagyának
megválasztása
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés elnöke
Megjegyzés:
[Ogytv. 1. §, HHSZ 13. § (1)]
Az Országgyűlés az alakuló ülésén – a házelnök javaslatára –
nyílt szavazással megválasztja a háznagyot.
(Ogytv. 7. §)
Az Országgyűlés háznagya választásának
eredményhirdetése
Eredményes választás esetén:
Az Országgyűlés háznagyának eskütétele
(Amennyiben nem képviselő.)
Megjegyzés:
A megválasztását követően a nem képviselői megbízatású
háznagy az Országgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat tesz.
[Eskütörvény 1. § (1) a)]
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Bejelentés a Kormány megbízatásának megszűnéséről
[Alaptörvény 20. cikk (1)]
9.

H/…..

Az
Országgyűlés
bizottságainak
létrehozásáról,
tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
A napirendi pont előadója:
az Országgyűlés elnöke
A határozathozatal.
Megjegyzés:
[Alaptörvény 5. cikk (3), Ogytv. 16. § (1)]
Az állandó bizottságokra vonatkozó, illetve
javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz.
[Ogytv. 18. § (4)]

a

személyi

Az Országgyűlés a megalakulását követően köteles létrehozni a
törvényalkotási bizottságot. Az Országgyűlés a törvényalkotási
bizottság alelnökének és tagjainak személyéről az állandó
bizottságok
létrehozásával
egyidejűleg
határoz.
A
törvényalkotási
bizottság
elnökének
személyéről
az
Országgyűlés külön határoz.
[Ogytv. 21/A. § (2)]

Az alakuló ülés berekesztése.
Szózat.
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