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Az Országgyű lés
. . ./2009. (. . .) OGY HATÁROZATA

az Országgyű lés feloszlásáról

Az Országgyű lés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény 28 . § (2)
bekezdésében biztosított jogkörében elj árv a

2009. március 8. napjával

kimondja feloszlását .

Indokolá s

A Gyurcsány-kormány kormányzati politikája az elmúlt két évben teljes egészébe n
elveszítette hitelességét a magyar társadalom előtt, 2008. május 1-jétől pedig már az
Országgyűlésben sem rendelkezik politikai többséggel . A kisebbségi kormány eddigi kilenc
hónapja alatt személyes alkuk sorával ugyan biztosítani tudta túlélését, de politika i
legitimációját végképp elvesztette a választópolgárokkal szemben .

A politikai ámokfutást csak tetézték a gazdasági világválság kihívásaira szánt szakszer űtlen,
hibás, csak a brutális megszorítás módszerét ismerő gazdaságpolitikai válaszok, valamint a
válság kialakulásáért való felelősség elmosásának, áthárításának próbálkozásai .

Magyarország, a magyar nemzet alapvető érdeke, hogy mielőbb hiteles, az egész társadalom
valós legitimációjával bíró és számon kérhető Országgyűlés és kormány irányítsa az országot .
E kívánalom a jelenlegi politikai helyzetben nem teljesíthet ő másként, minthogy az
Országgyű lés kimondja saját feloszlását, és lehetőséget biztosít a választópolgároknak, hogy
demokratikus módon, választások útján döntsenek egy új Országgyű lés összetételérő l.

Annak érdekében, hogy a választás – a költségeket kímélendő – a 2009. júniusi európai
parlamenti választással egyidőben megtartható legyen, szükséges, hogy az Országgy ű lés
2009. március 8-i hatállyal oszlassa fel magát .

Tr i r. Semjén Zsolt
Kereszténydemokrata Néppárt
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Dr. Szili Katalin Asszon y
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 87. §-a alapján,
„az Országgyűlés feloszlásáról” címmel a következ ő országgyű lési határozati javaslato t
kívánjuk benyújtani .

Budapest, 2009 . január 27 .
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