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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. (1) bekezdése, illetve a 102. §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényérő l szóló T/2627 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az állam Országos népszavazás c . fejezet 8. cikk (3) bekezdés a), c), d), i) és j) pontja törlésre
kerül, ezzel egyidej űleg a többi pont jelölése értelemszerűen változik :

„(3) Nem lehet országos népszavazást tartani
[a) az Alaptörvény módosítására irányuló kérdésrő l; ]
[b)] al a központi költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, központi adónemről ,
illetékről, járulékról, vámról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvény
tartalmáról ;
[c) az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint az európai parlamenti képvisel ők választásáról szóló törvények tartalmáról ;
d) nemzetközi szerz ődésből eredő kötelezettségről ; . . .
i) a katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos kérdésr ő l ;
j) közkegyelem gyakorlásáról] .

Indokolás

Az a) pontban foglalt tilalom törlése indokolt, mivel semmiféle alapja nincs annak a
korlátozásnak, hogy az Alaptörvény módosításába az állampolgároknak nem lehet
beleszólásuk.
A c) pontban jelzett fenti korlátozás elfogadhatatlan mértékű, mivel a képviseleti
demokráciában a választási eljárással kapcsolatos jogi szabályozás alakításába a
választópolgároknak is kell, hogy legyen beleszólásuk .



A d) pont tekintetében a nemzetközi szerződések megkötésére az Országgyűlés jogosult, az a
népképviseleti szerv, amelybe a képvisel őket a választópolgárok választották meg . Mivel az
Országgyűlés által elfogadott törvényekrő l is lehet népszavazást tartani, így érthetetlen, miér t
ne lehetne egy törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés kapcsán e jogot gyakorolni.
Az i) pontban foglaltak törlése indokolt, mivel a magyar honvédség bevetése külföldön a
magyar állam polgárainak döntésén kellene, hogy alapuljon, tekintve, hogy a honvédség f ő
feladata nevéből adódóan is a haza védelme.
A j) pontban feltüntetett közkegyelem megadása tekintetében is indokolt a néprészvétel
engedélyezése.

Budapest, 2011 . március 23 .
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