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Módosító iavaslat

Dr. Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése, illetve a 102. §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényéről szóló T/2627. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

Az Állam 1 . cikk (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgy űlés . A Képviselőház,a
népképviseleti elv szerint, általános, egyenlő , titkos és közvetlen választójog alapján négy
évre választott testület, a Felsőház a társadalmi szervezetek, a társadalmi munkamegosztá s
kénviselő i, a megyék küldöttei és foglalkozási (hivatásrendi) érdekképviseletek az egyházak
és a határon kívül élő magyarság, a nemzeti és etnikai kisebbségek küldöttei és a szellemi élet
kiválóságainak, hivatal és választás útfán öt évre kijelölt testülete . A Képviselőháztól ésa
mellette szervezett Felsőház szervezetéről ésj.ogkörérő l sarkalatos törvény rendelkezik . ”

INDOKOLÁS

A Jobbik már a választási programjában az alkotmányosság helyreállításának egyik közjog i
lépcsője, a közjogi hagyományaink keretébe illeszked ő kétkamarás országgyű lés létesítése
mellett foglalt állást.

A kétkamarás országgyűlés létrehozása érdekében az alsóház (képviselőház) mellett meg kell
szervezni a fels őházat .

A Képviselőház a népképvisel ők háza, a Felsőház a nemzet háza . Ez utóbbiban foglalnak



helyet a társadalmi munkamegosztás képvisel ői, a megyék küldöttei és foglalkozás i
(hivatásrendi) érdekképviseletek, az egyházak és az anyaország határain kívül él ő magyarság,
a nemzeti és etnikai kisebbségek küldöttei és a szellemi élet kiválóságai . A törvénytervezetek
két szinten történő megvitatása biztosítja azok alapos vizsgálatát.

A második kamara régi, történelmi magyar közjogi intézmény, amelyet fels őtábla néven
ismertek a XVII. század elejétől, majd a XIX. század második felében főrendiházként
szabályozták hatáskörét. 1920-1926. között nem működött, majd 1926-tól 1945-ig megint
létezett felsőházként. A mai Európában, sőt világszerte túlnyomó többségben vannak a
kétkamarás parlamentek .

Mind a közjogi hagyomány, a jogfolytonosság, mind a külföldi példa és tapasztalat, mind a
magyarországi közjogi- társadalmi- politikai viszonyok a felsőház visszaállítása mellett
szólnak. A második kamara a szakmai szűrő , a társadalmi érdekek többoldalúsága által
indokolt érdekképviselet fóruma lehet, szóhoz juttatva a szakmai, érdekképviseleti ,
önkormányzati, egyházi képvisel őket, az értelmiségi-szellemi élet független szereplőit, az
országban képviseletre jogosan igényt tartó határon túli magyar népcsoportokat é s
magyarországi nemzeti kisebbségeket .

A Felsőház elsősorban szakmai szűrő szerepét töltné be, ugyanakkor törvénykezdeményezési
jog is megilletné. A Képviselőházi 4 éves mandátumot meghaladó Fels őházi 5 éves
mandátum képletesen is a rövidtávú pártpolitikai érdekérvényesítésen túli, nemzetben,
fenntartható fejlődésben társadalompolitikai stratégiaalkotásban stb . gondolkodó közjogi
biztosítékot szemlélteti . Figyelemmel egy olyan intézmény ismételt létrehozására, amely 6 7
éve nem létezett a magyar közjogban, a Felsőház szervezetére és jogkörére vonatkozó
szabályozást sarkalatos törvényben lehet szakmailag vállalhatóan biztosítani .

Budapest, 2011 . március 25.

di-Naamás
Jobbik


	page 1
	page 2

