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Országgyű lési képviselő
Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A Tervezet Záró rendelkezések 2 . pontja szerinti rendelkezése helyébe, a következő
rendelkezés lép :

„[Az Alaptörvényt az Országgyű lés az 1949 . évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontja
és 24. (3) bekezdése alapján fogadja el.]	 Az Alaptörvény hatálybalépéséhez ügydöntő
országos népszavazás szükséges .”

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása helyesen az 1949 . évi XX. törvény érvénytelenségét
kinyílvánítja. Nem mellőzhető az Alaptörvény legalitásának talaja sem, hiszen az
érvénytelennek tekintett „alkotmány” alapján került sor az elmúlt húsz évben az
országgyűlési választásokra, így kapott az Országgy űlés törvények alkotására
felhatalmazást. Az Alaptörvény elfogadása – a Nemzeti Hitvallásban is kinyilvánított
történeti alkotmányunk felfüggesztésének el nem ismerése következtében – ne m
helyezkedhet az 1949. évi XX. törvény rendelkezéseire, ezért szükséges az Alaptörvén y
elfogadásáról külön jogszabályt alkotni még az Alaptörvény elfogadása előtt . Ebben a
körben irányadó lehet a történeti alkotmányunk részét képez ő 1790/91 évi X. törvénycikk,
az ún. „függetlenségi” törvény rendelkezéseire, amely szerint „Magyarországot tulajdon
törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó é s
kormányozandó ország.” . Ezzel egyértelmű lenne, hogy Magyarország Alaptörvénye saját ,
történeti alkotmányunk törvényein kell is, hogy alapuljon, nem pedig egy egyértelműen
érvénytelennek tekintett kommunista alkotmányt ránk oktrojáló, gyarmati tartományként
kezelő idegen hatalom közjogi befolyásolására született alkotmányon .



Az új Alaptörvény hatályba lépését a közvetlen hatalomgyakorlás követelményéne k
megfelelően sikeres támogató ügydöntő országos népszavazáshoz szükséges kötni .

Budapest, 2011 . március 28

Tagy Tamás

	

dr. Kiss Sán
obbik

	

Jobbik


	page 1
	page 2

