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2006. évi.... törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XXX törvény módosításáról

1 . §

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény 19. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép :

„19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az
Országgyűlés .
(2) Az Országgyűlés a 71 . § (3) bekezdése szerinti törvény alapján megválasztott,
legfeljebb kétszáz képviselőből áll .
(3) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom
alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit .
(4) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát ;
b) törvényeket alkot;
c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét ;
d) megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak
végrehajtását;
e) dönt a Kormány program] áról ;
fi megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú
nemzetközi szerződéseket ;
g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről ;
h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús
veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre ;
i) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló
fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos
cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt :
szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki ;
j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a Magyar Honvédség országon
belüli vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország
területéről kiinduló alkalmazásáról, a Magyar Honvédség békefenntartásban való
részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről,



valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi
állomásozásáról ;
k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az
országgyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb
Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt ;
l) a Kormánynak - az Alkotmánybíróság véleményének kikérése után előterjesztett -
javaslatára feloszlatja azt a helyi képviselőtestületet, amelynek működése az Alkotmánnyal
ellentétes; dönt a megyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei jogú várossá
nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról ;
m) közkegyelmet gyakorol ;
n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése
érdekében meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet,
és felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések megtételére .
(5) A (4) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési
képviselők kétharmadának a szavazata szükséges .
(6) A (4) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának a szavazata szükséges ."

A Kormány 2007. április 30-ig gondoskodjon az e törvény végrehajtásához szükséges
törvényjavaslat Országgyűlés elé terjesztéséről .

Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba .

2.§

3.§



Budapest, 2006 . június „ "

INDOKOLÁS

A rendszerváltás óta eltelt évek demokratikus parlamenti működésének elemzése folyamatosan
napirendjén tartotta egy hatékonyabb és egyben kisebb létszámú Országgyűlés létrehozását . A
jelenlegi képviselői létszám rontja a képviselői munka hatékonyságát, lassítja és drágítja a
törvényhozást, továbbá aránytalanul magas más országokhoz képest is. A Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség évek óta következetesen javasolta a képviselői létszám nagyarányú csökkentését .
Ennek megfelelően már a polgári kormány programjának is részét képezte egy kisebb létszámú
parlament mielőbbi megvalósítása.

Elviekben valamennyi parlamenti párt egyetért a képviselői létszám csökkentésével, az eddig
folytatott tárgyalásokon azonban nem sikerült egyezségre jutni. A Javaslat az Alkotmányban
kívánja korlátozni a képviselők létszámát, amelynek alapján sor kerülhet az ennek megfelelő új
választójogi törvény kidolgozására . Annak érdekében, hogy a következő parlamenti választásokat
már e törvény alapján lehessen lebonyolítani - tekintetbe véve a választási eljárás szereplőinek
felkészítéséhez, felkészüléséhez szükséges időt is - a Javaslat a jövő év április 30-ig biztosít
határidőt a pártoknak, hogy a megállapodjanak és ennek alapján az Országgyűlés elé kerülhessen
az új választójogi törvényjavaslat . E határidő elmulasztása esetén az Országgyűlés mulasztásos
alkotmánysértést követne el, amelynek elkerülése a mihamarabbi megegyezés irányába terelheti a
tárgyalásokat .

A fenti időpont választását az is indokolja, hogy az Alkotmánybíróság 2007 . június 30-ig
biztosított határidőt az Országgyűlés számára, hogy gondoskodjon a választókerületek választójog
egyenlőségének megfelelő kialakításáról .

D~. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr . Rubovszky Gyö

	

Dr. f,falamon László
Kereszténydemokr a Néppárt



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin,
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Budapest, 2006 . június „ "

Tisztelt Elnök Asszony!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX . 30.) OGY. határozat 85 . §-a alapján, „a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény módosításáról" a
következő törvényjavaslatot kívánjuk benydjtani .

Dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr.
árt
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