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Bizottsági ajánlás
az Országgyű lés elnökének

HELYBEN

Bizottsági ajánlás általános vitához

Az Országgyű lés
Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügy i

bizottságának

ajánlás a

a T/9045. számon előterjesztett, A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgy ű lés !

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága a 2009 .
március 17-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2)
bekezdése alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be:

A bizottság meghallgatta az Elő terjesztő képviselőjének a benyújtott
törvényjavaslathoz fűzött szóbeli indokolását.

Az Elő terjesztő képviselője sajnálatát fejezte ki, hogy nem alakult ki konszenzu s
előzetesen az ötpárti egyeztet ő tárgyalásokon. Kiemelte, hogy a javaslat kizárólag olyan,
közvetlenül vagy közvetetten mások alapvető jogait védő rendelkezéseket kíván alkotmányi
szintre emelni, amelyek a Magyar Köztársaság által is elfogadott nemzetköz i
szerződésekben (Fajgyűlölet Elleni Egyezmény és Polgári és Politikai Jogok Nemzetköz i
Egyezségokmánya) is szerepelnek.

A bizottsági tagok részérő l kérdésként hangzott el, hogy mi a különbség a korábbi,
Ptk., Btk., és alkotmánymódosítási kísérletekhez képest a most beterjesztet t
törvényjavaslatban.

A többségi vélemény képviselői tudomásul vették az Előterjesztőnek a kérdésre
adott válaszát és a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartották .



Az Elő terjesztő képviselője válaszában elmondta, hogy kimerültek a korább i
lehetőségek az Alkotmánybírósági döntések alapján, és lényeges különbség a korábbiakhoz
képest, hogy ezúttal a Kormány az Országgy űléshez, mint alkotmánymódosító hatalomhoz
fordult az Alkotmány módosítása érdekében .

A bizottság a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta (9 i, 8 n, 0 t) .

A bizottság előadója az általános vitában : Donáth László (MSZP )

Budapest, 2009 . március 17 .
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