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Módosító iavasla t

Kövér László úrnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság
Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat módosításáró l
szóló, H/6392 . számú határozati javaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A határozati javaslat 33 . § (1) bekezdése a következ ők szerint módosuljon :

(1) A H. 107. (1) bekezdése [a) pontja] helyébe a következő rendelkezés lép :

„[(]A zárószavazás megkezdése el őtt írásban - legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt

huszonnégy órával, amely ülésnap napirendjén szerepel az adott törvényjavaslat zárószavazása -

módosító javaslatot [nyújthat be)] lehet benyújtani [„a) bizottság, illetve országgyű lési

képviselő] bármely korábban megszavazott rendelkezéshez kapcsolódóan, ha a megszavazott

rendelkezés nincs összhangban az Alaptörvénnyel, törvénnyel, a törvényjavaslat már megszavazot t

rendelkezésével, vagy a törvényjavaslat módosítással nem érintett valamely rendelkezésével, illetve

ha az egységes javaslat nem felel meg a jogszabályszerkesztés vagy a nyelvhelyesség

követelményeinek[, valamint]_ "

2. A határozati javaslat 33 . §-a egészüljön ki új (3) bekezdéssel :

(3) A H. 107 .	 (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A törvényjavaslat záró vitája az (1D bekezdés szerinti módosító javaslatok megtárgyalásából áll .

A tárgyalásra, a vitára és a szavazásra a 105-106. $ rendelkezéseit kell megfelel ően alkalmazni

azzal, hogy amennyiben nem a Kormány az előterjesztő , akkor nyilatkoznia kell, hogy egyetért-ea

törvényjavaslat elfogadásával . A zárószavazást megel őzően benyújtott módosító javaslat eseténa

zárószavazást csak a törvényjavaslat záró vitája után lehet megtartani .”
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Az Eötvös Károly Intézet jogászai fiktív alkotmánybírósági beadványt fogalmaztak meg, melybe n
kifejtik a tavaly decemberben elfogadott Házszabály-módosítás alkotmányellenességéve l
kapcsolatos érveiket.
Egyebek mellett a következ őket írják:

„Az Alkotmánybíróság 2011 végén arra figyelemmel állapította meg az egyháztörvény
alkotmányellenességét, hogy az Országgyűlés nem koherenciazavar kiküszöbölésére irányul ó
zárómódosító indítványok alapján fogadta el a törvényjavaslat olyan megváltoztatását, amely a vita
végén született egységes javaslathoz képest koncepcionális jelent őségű volt. A testület e
határozatában úgy érvelt, hogy "a zárószavazás el őtti módosító javaslat benyújtási lehetőségének a
koherenciazavarra korlátozása a törvényhozási eljárás ésszerűsége szempontjából azért is jelentős
szabály, mert enélkül — illetve figyelmen kívül hagyása esetén
— a törvényhozási eljárás legvégső szakaszában is sor kerülhet a törvényjavaslat koncepcionális ,
átfogó módosítására, amely gyakorlat a törvényhozási eljárás ezt megel őző szakaszainak részét
képező, a megfontolt és minőségi törvényalkotást szolgáló biztosítékainak kiüresedését
eredményezheti ." [164/2011 . (XII. 20.) AB határozat]
A Házszabály tavaly decemberi módosítása lehet őséget teremt arra, hogy zárószavazás el őtti
módosító indítványok nyomán a kormánytöbbség a nyilvános érdemi vitát követ ően korlátlanul, íg y
tehát koncepcionális, átfogó jelleggel is megváltoztathassa a törvényjavaslatot . Az ilyen, érdemi
jelentőségű módosító javaslatok esetében már érdemben nincs mód arra, hogy azokat a képvisel ők
megismerjék, arról megalapozott véleményt alakítsanak ki, és azt a nyilvánosság el őtt kifejtsék . ”

Az Intézet álláspontja szerint ez a szabály annak lehet őségét teremti meg, hogy akár a
törvényjavaslat előterjesztője, jellemzően a Kormány vagy kormánypárti képviselők — formálisan
jogszerűen — megkerüljék a Házszabálynak a törvényjavaslatok megvitatására előírt általános
szabályait ; a törvényjavaslat végső elfogadásra szánt szövegérő l ne folyjon nyilvános érdemi vita ,
csupán egy szűk időkeret közé kényszerített vita, amely pontosan a sz űk (frakciónként 5 perces)
időkeret miatt nem lehet érdemi . E szabály alkalmazásával a kormánytöbbség kiüresíti a
törvényalkotási eljárás garanciális jelentőségű szabályait, amelyek a demokrácia és a
hatalommegosztás alkotmányos alapkövetelményének érvényesülését szolgálják . Minderre
tekintettel a zárószavazás előtti módosító javaslatok tartalmi korlátozás nélküli benyújtását lehetővé
tevő szabály alkotmányellenes .
Ebből következik az is, hogy az a törvény, amelyet a zárószavazás el őtti módosító indítvány
nyomán érdemben módosítanak, bár Házszabályszerű lesz, de nem elégíti ki a demokráci a
alkotmányos alapkövetelményét, ezért alkotmányellenesnek minősül .
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INDOKOLÁS

Módosító javaslatunkban a zárószavazás elő tti módosító javaslat benyújtására 2011 . december 31-ig
vonatkozó szabályokat állítjuk vissza .
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