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Az Alkotmányügyi,  igazságügyi  és ügyrendi bizottság – mint Házszabály értelmezésért 
felelős  bizottság,  az  MDF képviselőcsoportjának  megkeresésére  –  a  Házszabály  143.  §  (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, az alábbi általános érvényű állásfoglalást hozza:

A Házszabály 15. § (5) bekezdésében foglalt 6 hónapos csatlakozási moratórium csak 
a  kilépéssel  vagy  kizárással  függetlenné  vált  képviselőre  vonatkozik,  nem  vonatkozik 
viszont a más módon függetlenné vált képviselőre. 

A Házszabály 14. § (3) bekezdés c) pontja alapján az „ugyanazon párthoz tartozó 
országgyűlési képviselők” fogalmi körébe tartozónak kell tekinteni azt a független, illetve 
függetlenné vált képviselőt is, akinek csatlakozását a képviselőcsoport elfogadta. A kilépett 
vagy kizárt képviselők esetében figyelembe kell venni, hogy a 14. § (3) bekezdésének c) 
pontja  ugyanazt  a  kifejezést  használja,  mint  a  15.  §  (5)  bekezdése.  Mindkét  joghely  a 
független képviselő csatlakozását említi. Ezért a kilépett vagy kizárt képviselőnek mind a 
már  meglévő  képviselőcsoporthoz  való  csatlakozására,  mind  a  megalakulásban  való 
részvételére csak a korábbi frakciójából való távozását követő hat hónap elteltével kerülhet 
sor.

A  Bizottság  úgy  ítéli  meg,  hogy  a  Házszabálynak  -  az  103/2007.  (XII.  6.)  OGY 
határozat 1. és 2. §-aival megállapított – 15. § (1) és (2) bekezdése, a 17. § (2) bekezdése 
mindenben megfelel a 27/2007. (VI. 16.) AB határozatba foglaltaknak, amely a rendelkező 
részében megállapítja: mindaddig, amíg a jelenlegi választási rendszer érvényesül, az olyan 
párthoz  tartozó  országgyűlési  képviselőket,  amelynek  pártlistája  a  valamennyi  területi 
pártlistára leadott és országosan összesített  érvényes szavazatok több mint öt százalékát 
megkapta, akkor is megilleti a képviselőcsoport létrehozásának joga, ha az Országgyűlés 
egyébként a képviselőcsoport alakításához magasabb létszámot határoz meg. Az ilyen párt 
képviselőcsoportjának  létrehozásához  és  működéséhez  szükséges  létszám  a  párt 
képviselőinek az Országgyűlés alakuló ülésekor meglévő száma. Nem lehet a hivatkozott 
AB határozatnak olyan értelmezést  tulajdonítani,  amely végső soron azt  eredményezné, 
hogy a 15. § (2) bekezdése alapján alakult képviselőcsoport az alakuláskori létszám alatti 
létszámmal (ad absurdum két fővel) is fenntartható.

Dr. Csiha Judit
a bizottság elnöke

* A  Házszabály  143.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  Házszabály  értelmezéséért  felelős  bizottság  általános  érvényű  
állásfoglalását az Országgyűlés elnöke ismerteti. A 143. § (4) bekezdése értelmében az elnöki ismertetéstől számított 15 
napon belül bármely képviselőcsoport kérheti az Országgyűlés döntését.


