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Az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése értelmében az Alaptörvény módosításához az országgyűlés i
képviselők kétharmadának szavazata szükséges .
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Az Alaptörvény hatodik módosítás a

1. cikk

Hatályát veszti az Alaptörvény 37 . cikk (4) és (5) bekezdése .

2. cikk

E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba .

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény értelmében az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve .

A rendszerváltáskor azért hozták létre a harmadik magyar köztársaság alkotmánybíróságát, hogy a
fenti szellemben gondoskodjék az Alkotmány védelméről és arról, hogy Magyarországon ne legyen
olyan jogszabályi rendelkezés, amely ellentétes az Alkotmánnyal mint a jogforrási hierarchia csúcsán

álló, legfőbb jogszabállyal, illetve az abból levezethető elvekkel.

Jogállamban az Alkotmánybíróság léte és háborítatlan, autonóm m űködése teszi lehetővé, hogy a
jogalkotó nem mehessen szembe a legfontosabb jogállami alapelvekkel, garanciákkal, jogokkal é s

kötelezettségekkel.

Csakhogy amíg az Alkotmánybíróság az alkotmány legfőbb védelmezője, ő maga korántsem
védtelen — az elmúlt négy évben többször is változatott az Országgy űlés az Alkotmánybíróságo t

érintő szabályozáson: már 2010 őszén módosította az Alkotmányt és korlátozta az
Alkotmánybíróság normakontrollra vonatkozó jogköreit, szembemenve a legfontosabb alapelvvel ,
vagyis azzal, hogy az Alkotmánybíróság a mindenkori alkotmány legfőbb ő re. Az Országgyű lé s
döntése rést ütött ezen a szabályon, amikor lehetővé tette, hogy napi aktuálpolitikai megfontoláso k
mentén zajló költségvetési és adópolitikai jogalkotást az Alkotmánybíróság ne vizsgálhass a

alkotmányossági szempontból .

Az Alkotmánybíróság eljelentéktelenítése tovább folytatódott a testület létszámának kib ővítésével

és azzal, hogy az új, valamint a megüresedő helyeket az Országgyűlés nem konszenzussal, hanem a
kétharmados többség kihasználásával töltötte fel.

Legfőbb ideje tehát, hogy Magyarország végre ismét a demokratikus jogállam felé tegyen egy lépést ,
és visszaállítsa az Alkotmánybíróság jogköreinek teljességét és egységét .



RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. cikkhez

A javaslat hatályon kívül helyezi azt a két alaptörvényi rendelkezést, ami nem teszi lehetővé az
Alkotmánybíróság számára a központi költségvetéstől, a központi költségvetés végrehajtásáról, a
központi adónemekrő l, az illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi
feltételeirő l szóló törvények Alaptörvénnyel való összhangjának érdemi vizsgálatát . Ezzel az
Alkotmánybíróság ismét teljeskörűen élhetne normakontroll-jogköreivel, ami az egyik legfontosab b
jogállami követelmény .

A 2 cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .
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