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(10) Amennyiben a felszólaló a tárgytól eltér, erre az elnök figyelmeztetheti. Másodszori 

figyelmeztetést követően az elnök az adott személytől megvonhatja a szót. Amennyiben a vita 

elhúzódik az elnök, illetve a jelenlévők egyharmada indítványozhatja a vita lezárását. Erről a 

KT vita nélkül határoz. 

 

(11) Az ülés rendjének megzavarása esetén az elnök a hallgatóság tagjait az ülésteremből 

kiutasíthatja. Ha a felhívottak a felszólításnak nem tesznek eleget, az elnök az ülést 

felfüggesztheti vagy általa meghatározott időpontra – legkésőbb 8 napon belülre – az ülés 

folytatását elhalaszthatja. 

 

(12) Ha további felszólaló hozzászólással, kérdéssel, észrevétellel nem jelentkezett, az elnök a  

vitát lezárja és elrendeli a szavazást. 

 

Tárgyalás 

21. § 

 

(1) A KT tagjai jogosultak az elnökhöz napirenden kívüli ügyekben is kérdéseket intézni. A 

kérdésekre a kérdezőnek az ülésen szóban vagy - ha az valamely okból nyomban nem 

lehetséges, 15 napon belül - írásban kell választ kapnia. 

 

(2)  A KT szavazati jogú tagjai az ülésen sürgősséggel is kezdeményezhetnek napirendre  

vételt, ennek elfogadásához a jelenlévő tagok kétharmadának támogató szavazat szükséges. 

 

(3) Módosító vagy kiegészítő javaslatot kizárólag írásban, az ülés kezdetéig lehet  

beterjeszteni, amelyet a szükséges példányszámban kell átadni az előterjesztő és a titkár  

részére. 

 

(4) Amennyiben az eredeti indítványhoz képest módosító indítvány érkezik, először az eredeti 

indítványt kell szavazásra bocsátani. Több módosító indítvány esetén a módosító indítványok 

feletti szavazás sorrendjét az elnök határozza meg. 

 

(5) Amennyiben az eredeti indítvány a szükséges többséget megkapta, a módosító indítványt 

nem kell szavazásra bocsátani. Több módosító indítvány esetén a szavazást addig kell  

folytatni, amíg valamelyik a szükséges többséget meg nem kapta, vagy valamennyi módosító 

indítványról nem szavaztak. 

 

(6) Bármely szavazást igénylő kérdésben a KT jelenlévő tagjai egyharmadának indítványára  

az elnök köteles legalább tíz, legfeljebb harmincperces tanácskozási szünetet elrendelni. 

 

(7) Indokolt esetben az előterjesztő vagy az elnök javasolhatja a napirendi pont elnapolását is. 

Erről a KT vita nélkül határoz. 

 
 

 












