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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a nemzeti és etnika i
kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló
H/11393. számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A határozati javaslat preambuluma az alábbiak szerint módosuljon :

„A Magyar Köztársaság Országgyűlése kifejezve a nemzeti és etnikai kisebbsége k
országgyűlési képviselete iránti felelősségérzetét és elkötelezettségét : a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló[,] 1949. évi ,XX . [tv.]törvény 68. §-Ában megfogalmazottak alapján a
következő határozatot hozza:”

2. A határozati javaslat I . pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„1 . Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy dolgozza ki a nemzeti és etnikai kisebbsége k
országgyűlési képviseletérő l szóló.törvényjavaslatot és azt 2012. december 31-ig terjessze az
Országgyűlés elé . A törvény[javaslatnak]nek [2014-ig] úgy kell hatályba [kell] lépnie, hogy
garantál[v]j.a a kisebbségek képviseletének [gyakorlati] megvalósulását [már] a 2014. évi
országgyűlési választások[on]at	 követően megalakuló OrszágRyíílésben . A törvényjavaslat
megalkotása során [vegye figyelembe] a következő elveket	 kell figyelembe venni :

a) a nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti képviselete teljes jogú képviselet ,

b) olyan mértékű alkotmányos, szükséges és elégséges kedvezmény biztosítása, amely az
országgyűlési képviselet elnyerésének reális esélyét nyújtja valamennyi kisebbség számára ,

[c) a megszerezhető mandátumszám a mindenkori országgyűlési képviselő i létszámon
belül értendő,]
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[d]c) a mandátumszerzés módja : választás, vagy delegálás, névjegyzékkel vagy más
technikával ,

[e]) amennyiben több, jogilag, szakmailag és az érdekképviseletek [szempontjából] által is
elfogadott [egyenértékűnek tekinthető], konszenzusos megoldás kerül kidolgozásra, úg y
azok közül [rangsorolva,] legfeljebb két változatot	 tartalmazzon az Országgy ű léshez
benyújtandó törvényjavaslat [kerüljön a parlament elé] ."

3.A határozati javaslat 4. pontja maradjon el :

„[4. A Kormánynak az 1 . pont szerinti tv. javaslatot ne kelljen benyújtania, ha a fenti
határidőig olyan más – pl. új Alkotmány előterjesztése – jogszabályalkotás kerül
plenáris vitára, amely alapvetően befolyásolja a kisebbségi és etnikai parlament i
képviselet megvalósulását .]”

4. A határozati javaslat 5 . pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„[5.) 4. Ez a határozata közzétételének napján lép hatályba . ”

INDOKOLÁS

1.Szövegpontosításra irányuló javaslat.

2. A szövegpontosításokon és stilisztikai javításokon túl a javaslat – a jogalkotó i
szuverenitásra való tekintettel – az Országgyűlés elé terjesztendő konszenzusos változatok
közötti rangsorolás mellőzését indítványozza.

3. Ha a határozati javaslat 1 . pontjában megjelölt határidő ig olyan más jogszabály-alkotásr a
kerül sor, amely alapvetően befolyásolja a kisebbségi és etnikai parlamenti képviselet
megvalósulását, értelemszerűen szükségtelen annak szövegszerű kimondása, hogy
törvényjavaslat benyújtására ne kerüljön sor .

4. Szövegpontosításra irányuló javaslat.

Budapest, 2009 . december 14.
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