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Az Országgyűlés

. . . ./2014 . (	 ) OGY

határozat a

(javaslat)

az Alkotmánybíróság tagjait jelöl ő eseti bizottság létrehozásáról

1. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 7. §-ára

figyelemmel, az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében –

az Országgyű lésről szóló 2012 . évi =VI. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja és 23 . §-a

alapján –eseti bizottságot (a továbbiakban : bizottság) hoz létre .

2. А bizottság neve : az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság .

3. А bizottság feladata: az Alkotmánybíróság tagjainak jelölése az Alaptörvény 24 . cikk (8)

bekezdésében meghatározott testületi létszám biztosítása érdekében .

4. А bizottság kilenc tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők.

А tagokat az országgyű lési képviselőcsoportok jelölik az alábbiak szerint :

а Fidesz öt ,
а KDNP egy ,
az MSZP egy,

а Jobbik egy,

az LMP egy

tagot ajánlhat .

5. А bizottság elnökére és egy alelnökére а kormánypárti, másik két alelnökére а mandátumok

arányát tekintve а két legnagyobb ellenzéki képviselőcsoport, а bizottsági tagságra jelöltek

körébő l terjeszt elő javaslatot.

6. А bizottság elnökének, három alelnökének és tagjainak megválasztására а képviselőcsopor-

tok vezető inek javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyű -

lésnek, amelyrő l аz vita nélkül határoz . А bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képvi-

selőcsoport nem vesz részt а jelölésben. А bizottság megalakulása során tagot nem jelöl ő
képviselőcsoport а bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak

megfelelően választ meg az Országgyű lés .

7. Az Alkotmánybíróság tagjának jelöltjévé az válik, aki legalább öt bizottsági tag „igen” sza-
vazatát megkapta .

8. А bizottság ügyrendjét – е határozatban foglaltak figyelembevételével – az egyes házszabá-

lyi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) ООУ határozat vonatkozó rendelkezései alapján
maga állapítja meg .



9. А bizottság működésének költségeir ől az Országgyűlés Hivatalának költségvetésén belü l

kell gondoskodni .

10. А bizottság megbízatása а bizottsági tagok megválasztásáról rendelkez ő országgyűlési

határozat hatálybalépésének napján kezd ődik, és а 2014-ben megválasztott Országgyűlés

megbízatásának megszűnéséig tart.

11 . Ez а határozata közzététele napján lép hatályba.

Indokolás

Az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése kimondja, hogy az Alkotmánybíróság tizenöt tagbó l
áll . Dr. Bragyova András és dr . Kovács Péter alkotmánybírák megbízatása 2014 . szeptember

26-án megszűnik . А Testület zavartalan, teljes létszámban való működésének biztosítása ér-

dekében szükséges az új alkotmánybírák megválasztása .

Az Alaptörvény 24 . cikk (8) bekezdése azt is megállapítja, hogy а Testület tagjait az Ország-

gyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja .

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 7 . § (1) bekezdése értelmében az Al-

kotmánybíróság tagjaira az Országgyűlésben képviselettel rendelkez ő pártok képviselőcso-

portjai által jelölt legalább kilenc és legfeljebb tizenöt képvisel őbő l álló jelölő bizottság tesz
javaslatot .

Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság tagjait jelöl ő bizottságot jelen határozatával létrehoz-

za. Az eseti bizottság kilenc fővel alakul meg, feladata, hogy az Alkotmánybíróságról szóló

2011 . évi CLI. törvény 6 . §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő jelölteket javasoljon,

akiket az Országgyűlés az Igazságügyi bizottság véleményének figyelembevételével választ
meg .

Budapest, 2014. július 3 .

Kövér László
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