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Mellékelten - a Házszabály 85. § (2) bekezdése alapján - benyújtjuk az

Országgyűlés épülete elkerítésének szabályairól szóló törvényjavaslatot .

A törvényjavaslatot és a társadalmi-gazdasági és szakmai körülményeit

bemutató indokolást mellékelten csatoljuk .
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	 törvény
az Országgyűlés épülete elkerítésének szabályairól

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Országgyűlésének biztonsága, valamint
az Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejű biztosítása
érdekében a következő törvényt alkotja :

1 . §

Az Országgyűlés épületének, valamint a Képviselői Irodaház közvetlen
környékén területet elzárni kizárólag az Országgyűlés határozatával lehetséges .

2. §

(1) Amennyiben az elzárás oka a sürgősséget indokolja, vagy az Országgyűlés
nem ülésezik, úgy a Köztársasági Elnök egyidejű értesítése mellett az
Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is megadhatja a terület elzárására az
engedélyt .

(2) Az előző bekezdésben biztosított jogkörben meghozott döntést az
Országgyűlés a következő ülésnapján határozatban megváltoztathatja .

3.§

E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
a folyamatban lévő ügyekben is szükséges alkalmazni .

Indokolás

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Országgyűlésének biztonsága, valamint az
Alkotmányban biztosított alapjogok érvényesülésének egyidejű biztosítása
érdekében köteles meghatározni azokat a törvényben biztosított feltételeket,
amelyek lehetőséget biztosítanak az Országgyűlés elkerítésére .

A jelenleg hatályos szabályozás ugyanezt a jogkört nem törvényi szinten határozza
meg, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy joghézagokat kihasználva a Kormány
tagjának alárendeltségébe tartozó személy határozza el - akár határozatlan
időtartamra is - a körülzárást . E megoldással sérül a jogbiztonság, valamint sérülnek
az Alkotmányban biztosított alapjogok is .

E törvény biztosítaná a jelenleg is tapasztalható jogsérelmek elmaradását, továbbá
garantálná egyidejűleg az Országgyűlés biztonságát, valamint az Alkotmányos
alapjogokat is .
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