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KÉPVISEL ŐI ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNY

2010 . évi . . . törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvény módosításáró l

Az Országgy űlés mint alkotmánymódosító hatalom a Magyar Köztársaság Alkotmányáró l
szóló 1949. évi XX . törvény (a továbbiakban : Alkotmány) 19 . § (3) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva a következ ő törvényt alkotja:

1. §

Az Alkotmány 32/A . § (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja . Az Alkotmánybíróság
tagjaira az országgy űlési képviselőkből álló nyolc tagú jelöl ő bizottság tesz javaslatot. Az
Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges .”
2. §
(1) E törvény a kihirdetése napján lép hatályba .
(2) Hatályát veszti az Alkotmány 24 . § (5) bekezdése .

Indokolás

Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Ahhoz, hogy funkcióját
maradéktalanul elláthassa, biztosítani kell az önállóságát, függetlenségét és folyamato s
működőképességének jogi feltételeit .

Az Alkotmány 32/A . § (4) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tizenegy tagját a z
Országgyűlés választja . Az Alkotmánybíróságról szóló 1989 . évi XXXII . törvény (a
továbbiakban: Abtv .) 4 . § (1) bekezdése szerint az Alkotmánybíróság tizenegy tagból —
köztük az elnökb ő l és helyettes elnökből — álló testület.

Az Alkotmánybíróság jelenleg csupán kilenc tagból áll, amely adott esetben veszélyeztetheti a
testület teljes ülésének határozatképességét, amely az Abtv . 30 . § (3) bekezdése értelmében
legalább nyolc tag, köztük az elnök vagy akadályoztatása esetén a helyettes elnök jelenlété t
követeli meg.

Az elmúlt húsz év tapasztalatai azt mutatják, hogy a hatályos jelölési szabályok ne m
biztosítják a testület folyamatos és zavartalan m űködését, ezért szükséges azo k
felülvizsgálata.

A Javaslat szerint az Alkotmánybíróság tagjaira az országgy űlési képviselőkből álló nyolc
tagú jelöl ő bizottság tesz javaslatot. A jelölő bizottság összetétele, igazodva

a

választópolgárok akaratából létrejött parlamenti arányokhoz, biztosítja a politikai
egyeztetések lefolytatásának megfelel ő kereteit .

Budapest, 2010 . június 7.

Dr. Lázár János
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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Dr. Schmitt Pál
az Országgyűlés Elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY. határozat 85. §-a alapján, „a
Magyar Köztársaság AIkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról” a
következ ő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani .
Budapest, 2010 . június 7.
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