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Indítványt benyújtók köre
Alaptörvény 6. cikk (1)

HHSZ. 98.§ (4)
Ha a kijelölt bizottság a
tárgysorozatba-vételt elutasítja
azt a jegyző a legközelebbi
plenáris ülésen bejelenti.

köztársasági elnök, kormány, országgyűlési bizottság
vagy országgyűlési képviselő

HHSZ. 98.§ (4)
Ha a képviselő a benyújtó, akkor
a kijelölt bizottság 30 napon
belül –sürgősséggel 8 napon belül határoz a tárgysorozatba
vételről.

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló OGY.
határozat (továbbiakban: HHSZ.)
HHSZ. 98.§

HHSZ. 98.§ (5) (6)
Ha a képviselőcsoport vezetője
vagy független képviselő 10
képviselő támogatásával kéri rendes ülésszakonként 6 alkalommal
- az Országgyűlés határoz a

tárgysorozatba vételről.

A házelnök kiadja az illetékes bizottság(ok)nak.

HHSZ. 95.§ (2)
A bizottság dönt az általános
vitára való alkalmasságról.

HHSZ. 101.§
Általános vita
(módosító javaslatokat lehet benyújtani az általános vita
lezárásáig - HHSZ 102.§ (1)

HHSZ. 104.§ (1)
Az Országgyűlés dönt a részletes vitára bocsátásról.
Alaptörvény 6. cikk (2)

HHSZ. 102.§ (3)
A bizottság értékeli és állást
foglal a támogatott módosító
javaslatokról részletes vitát
előkészítő ajánlásában. A
bizottság még nyújthat be
módosító javaslatot.

Az OGY – a törvény
kezdeményezője, a Kormány, illetve
az OGY. elnöke zárószavazás előtt -

az elfogadott törvényt az
Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatára
megküldheti az
Alkotmánybíróságnak.

HHSZ. 102.§ (4)

HHSZ. 105.§
Részletes vita
(kapcsolódó módosító javaslatokat a részletes vita
lezárásáig lehet benyújtani - HHSZ. 102.§ (1)

A bizottság véleményezi a
kapcsolódó és a bizottsági
módosító javaslatokat
kiegészítő ajánlásában.
Maga is nyújthat be módosító
javaslatot.

HHSZ. 106.§
Alaptörvény 6. cikk (5)
HHSZ.110.§
Ha a köztársasági elnök a
törvénnyel vagy annak
valamely rendelkezésével nem
ért egyet – és az Alaptörvény 6.
cikk (4 )bekezdés szerinti jogával
nem élt - a törvényt aláírás előtt

észrevételeinek közlésével 1
alkalommal megfontolásra
visszaküldheti az
Országgyűlésnek.

Szavazás a módosító javaslatokról

Egységes javaslat

HHSZ. 107.§ (4), (5); 106.§ (8)
Záróvita - (érvényes zárószavazás előtti módosító javaslat esetén)
Zárószavazás

Alaptörvény 6. cikk (3), HHSZ. 108.§ (1)
Alaptörvény 6. cikk (4)
Ha a köztársasági elnök a
törvényt vagy annak valamely
rendelkezését az
Alaptörvénnyel ellentétesnek
tartja – és az OGY. az

HHSZ. 107.§ (1), (2)
A zárószavazás megkezdése
előtt írásban - legkésőbb annak
az ülésnapnak a megnyitása előtt
24 órával, amely ülésnap
napirendjén szerepel az adott
törvényjavaslat zárószavazása módosító javaslatot nyújthat be.
A zárószavazás előtti módosító
javaslatot az elnök az
Alkotmányügyi bizottságnak
adja ki.

Az Országgyűlés elnöke aláírja öt napon belül.

Alaptörvény 6. cikk (3)
A köztársasági elnök aláírja öt napon belül.

Alaptörvény 6. cikk (2) szerinti
jogával nem élt -, a törvényt az

Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatára
az Alkotmánybíróságnak
megküldi.

Alaptörvény 6. cikk (3)
A Magyar Közlönyben kihirdeti.

Ha a törvény valamely rendelkezése alaptörvény-ellentétesnek nyilvánított a házelnök felhívja az Alkotmányügyi bizottságot és a kijelölt bizottságot módosító javaslat előterjesztésére (HHSZ. 111. §)

