
Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának (továbbiak-
ban : Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, továbbá Emberi jogi,
kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság) és
Honvédelmi és rendészeti bizottsága (továbbiakban : Honvédelmi bizottság) megvitatta „a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XY törvény módosításáról " szóló,
T/2915 . számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T1291513 . számú
módosító javaslatot.

A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 24 . § (3) bekezdése alapján valamennyi
országgyűlési képviselő kétharmadának „igen" szavazata szükséges.

T/2915/4 .

Az Országgyűlés

Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottságának

Emberi jogi, kisebbségi,

	

Honvédelmi és rendészeti
civil- és vallásügyi bizottságának

	

bizottságának

ajánlása

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról
szóló T12915. számú törvényjavaslathoz
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Megjegyzés : A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget 1 1 zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel .

Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta .

Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.

Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94 . § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges .

Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ . 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.

1. Dr. Horváth János képviselő a törvényjavaslatot a következő új 1. §-sal javasolja
kiegészíteni :

"1 . § A Magvar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény címe helyébe
a következő cím lép :

„A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló törvény""
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Indokolás: Lásd a T12915/3. számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslat az Alkotmányügyi biz . - mint első helyen kijelölt bizottság -
döntése szerint a Házszabály 94. § (3) bekezdésére tekintettel
nem házszabályszerű .

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogifőosztálya

Dr. Avarkeszi Dezső s.k.
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Balog Zoltán s.k.,

	

Dr. Lázár János s.k.,
az Emberi jogi, kisebbségi,

	

a Honvédelmi és rendészeti
civil- és vallásügyi bizottság elnöke

	

bizottság elnöke
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