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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A határozati javaslat 46. §-a a H. 131/A. § (2) bekezdését érintően a következők szerint
módosuljon :

/A H. 131/A-131/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az Országgyűlés elnöke/

[b) a az bűntett miatti jogerős elítélésről vagy állammal szemben fennálló köztartozásró l
szóló jogerős ítéletről vagy jogerős határozatról szóló tájékoztatást(a továbbiakban :
méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás) , ]
/. . .
haladéktalanul átadja megvizsgálásra a Mentelmi bizottságnak, és err ől — a (3) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével — az Országgyűlést, valamint az eljárásban érintett képviselőt
tájékoztatja. Ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés elnöke dönt arról, hogy az
összeférhetetlenségi ügy elbírálása céljából szükség van-e rendkívüli ülésszak vagy rendkívüli ülés
összehívására./

2. A határozati javaslat 46. §-a a H. 131/A. (4) bekezdését érintően a következ ők szerint
módosuljon :

/A H. 131/A-131/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/

[(4) Méltatlansági összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatás esetén a Mentelmi bizottsá g
elnöke határozati javaslat benyújtásával kezdeményezi, és haladéktalanul elrendeli a z
összeférhetetlenségi eljárás megindítását. A határozati javaslatnak tartalmaznia kell, hogy a z
összeférhetetlenség kimondásával egyidej űleg a képviselői megbízatás megszűnik. A
határozati javaslat visszavonására a Mentelmi bizottság hozzájárulásával kerülhet sor .]
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INDOKOLÁS

Az elhagyni javasolt rendelkezések ellentétesek az Alaptörvénynek a választójogra vonatkozó
szabályaival .
Ha a bíróság a megválasztását megel őzően mentesíti a büntetett el őélethez fűződő hátrányok alól az
utólag képviselőnek választott személyt (s ezért ő immáron büntetlen el őéletű), az az ő
választhatóságát nem befolyásolja. Ha viszont a megválasztott képviselőt jogerősen elítélik, e
körülmény az Országgyűlésrő l szóló T/6391 . számú törvényjavaslat 91 . §-a alapján az esetleges
bírói mentesítéstő l függetlenül összeférhetetlenségi ok .
Megítélésünk szerint ez a választójog burkolt korlátozását jelenti .

Budapest, 2012 . március

Dr. Lamperth Mónika
MSZPMSZP
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