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Módosító javaslat

Dr. Kövér Lászl ó

az Országgyűlés Elnöke részére

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a Magyarország Alkotmányának szabályozási elveir ő l szóló,
H/2057. számú határozati javaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A határozati javaslat címe az alábbiak szerint módosul :
„[Magyarország Alkotmányának szabályozási elveirő l] Az új Alkotmány elfogadásának el őkészítésérő l”

2. A határozati javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint módosul :
„[Az Országgyűlés Magyarország Alkotmányának szabályozási elveit a határozat melléklete szerin t
elfogadja .] Az Országgyűlés megállapítja, hogy a 47/2010 . (VI. 29.) OGY határozattal létrehozott
Alkotmányel őkészítő eseti bizottság feladatát elvégezte . Az Országgyűlés megköszöni mindazoknaka
közreműködését, akik javaslataikkal segítették az eseti bizottságot feladatának teljesítésében . ”

3. A határozati javaslat 2 . pontja az alábbiak szerint módosul :

„Az Országgyűlés felkéri a képviselőcsoportok tagjait, valamint a független képviselőket [Kormányt], hogy
az új Alkotmány[ról szóló törvényjavaslatot] szabályozási elveiről szóló határozati javaslataikat [az
elfogadott szabályozási elveknek] az	 Alkotmányel őkészítő 	 eseti	 bizottság	 javaslatának
figyelembevételével, vagy attól függetlenül [megfelelő tartalommal készítse elő, és] 2011 . március 15-ig
nyújts[a]ák be az Országgyűléshez . Az Országgyűlés az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság javaslatáta
képviselők alkotmányozó munkája támogatásának tekinti . ”

4. A határozati javaslat a következő új 3-7. pontokkal egészül ki, a korábbi 3 . pont számozása 9. pontra
módosul :

„3 . Az Országgyűlés az új Alkotmány szabályozási elveirő l szóló valamennyi, a 2 . pontban meghatározott
határidőig benyújtott országgyűlési határozati javaslatot napirendre veszi . Az Országgy űlés — külön
eljárásban — módosítja a Házszabályát annak érdekében, hogy a javaslatok mindegyike egyidej űleg
tárgyalható legyen .
4. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a második pontban meghatározott határozati javaslato k
bármel 'kének 2011 . 'únius 30-i1 történő elfo • adása esetén 2011 . sze .tember 1- 'éi 1 n 'tsa be az ú '
Alkotmány megalkotására vonatkozó, az elfogadott szabályozási elveknek megfelel ő alkotmányjavaslatot .
5. A 4. ontnak me _ felelően előte esztett alkotmán 'avaslat elfo adásáról az Orszá

	

"lés 2011 .évi őszi
rendes ülésszakán határoz .
6. Az Országgyűlés az új alkotmány szabályozási elveinek vitáját megelőzően törvényt fogad el az országo s
és a helyi népszavazási kampányokban a kormányzati kampány tilalmáról, valamint az állásponto k
nyilvánosság elő tti megjelenítése tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának biztosítékairól .



7 . Az Országgyűlés az új alkotmány szabályozási elveinek vitáját megel őzően
a) helyreállítja	 az Alkotmánybíróság	 2010 . november 19-én hatályos jogköreit, 	 biztosítva az
Alkotmánybíróság általi megsemmisítés fogkörét minden alkotmányellenes törvény esetében ,
b) az Alkotmánybíróság hatáskörére vonatkozó szabályok védelme érdekében a hatályos Alkotmányt kiegészítv e
az Alkotmán . írósá hatáskörére és el'árásának kezdemén ezésére o osultakat me álla . ító törvén
rendelkezések elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők négyötödének szavazatát írja elő .
8 . Az Országgyűlés az új alkotmánynak a kihirdetését ahhoz a feltételhez köti, hogy
a) azt 2012. január 1 . és június 30 . között népszavazás, vagy
b) az országgyűlési képviselők következő általános választásán megválasztott Országgyű lés országgyűlési
képviselő inek kétharmada
megerősíti ."

INDOKOLÁS

A Lehet Más a Politika (LMP) 2010 októberében azért vonult ki az alkotmány el őkészítésének folyamatából,
mert az Alkotmánybíróság jogköreinek megnyirbálásával a Fidesz-KDNP pártszövetség hadat üzent az
alkotmányosságnak . Időközben az is világossá vált, hogy a Fidesz az alkotmányozás kapcsán nem akarj a
biztosítani a valódi társadalmi párbeszéd lehetőségét, az ehhez szükséges időt, és nem törekszik arra sem, hogy
valódi társadalmi konszenzus alakuljon ki az új alaptörvényrő l. Egy ilyen alkotmányozási folyamat az LMP
számára teljes mértékben elfogadhatatlan, hiszen – tartalmától függetlenül – egy ilyen alaptörvény nem válha t
legitimmé; nem egységesítené, hanem megosztaná az országot .

Az LMP álláspontja szerint a felel ős alkotmányozás elengedhetetlen feltétele, hogy az alkotmányszöveg
előterjesztése és megvitatása áttekinthető rendben történjen, az elfogadott alkotmányszöveg minőségét pedig ne
ronthassa le – a semmilyen küls ő körülmény által nem indokolható – kapkodás . Ma, két hónappal az új
Alkotmány elfogadásának a kormánypárti frakciók által javasolt időpontját megelőzően hivatalos
szövegtervezetek nem hozzáférhetők, egy, a Kormány által lebonyolított választói konzultációs folyamat mé g
csak most veszi kezdetét, ráadásul a frakciók alkotmányjavaslatainak március 15-ét ő l kezdődő , a Fidesz-KDNP
által javasolt párhuzamos tárgyalása még abból az egy hónapból is jelentős időt vesz el, amit az alkotmányszöveg
megvitatására lehetne szánni. Meg vagyunk győződve arról, hogy ilyen körülmények közt maradandó ,
megfelelően kidolgozott és megvitatott alaptörvényt nem lehet alkotni .

Ennek megfelelően – a kormánypártok szándékait méltányolva – szintén gyors, de a kodifikációs munka reáli s
időigényével számoló ütemezést javaslunk, amely a koncepciók párhuzamos tárgyalását teszi lehetővé az
alkotmányjavaslatok helyett, és az elfogadásra a párhuzamos tárgyalás mellett is tartható június végi határid őt
irányoz elő . Az elfogadott (minden valószínűség szerint kormánypárti) koncepció alapján a Kormány kapna
felkérést az alkotmányszöveg kidolgozására, hiszen egy minden részletben koherens alapszöveg kidolgozásáho z
szükséges apparátussal a közjogi szereplők közül csak a Kormány rendelkezik. Így az őszi ülésszak során az új
alaptörvényt úgy lehet megalkotni, hogy annak minden elemét érint ően tere és fóképp ideje marad a társadalmi
és a szakmai vitának .

Az LMP javasolja továbbá, hogy az új alkotmány elfogadásához valódi választói legitimáció párosuljon . A
szöveg ismeretében nyilváníthassanak a választópolgárok véleményt népszavazás, vagy az új Országgyű lés
megválasztása során. A népszavazási előírással párhuzamosan meg kell teremteni a népszavazási kampán y
tárgyilagosságát és kiegyensúlyozottságát biztosító törvényi garanciákat .



Végül az LMP javasolja, hogy az Országgyűlés az alkotmányos alapértékek mellett tegyen hitet a z
Alkotmánybíróság 2010. november 19-én hatályos jogköreinek helyreállításával és védelmével .

Budapest, 2011 . február 15 .

Mile Lajo s
LMP

dr chiffer Andrá s
LMP
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