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aHvő tata

országgyű lési képviselő

Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Országgyű lésének
Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló H/6392 . számú
határozati javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t
terjesztem elő :

A határozati javaslat 36 . §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„A H. 109. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

[„109 . § Az Országgyű lés elnöke az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását ö t
napon belül írja alá és küldi meg a köztársasági elnöknek.”

„111. Ha a köztársasági elnök az Alkotmánybíróság által az Alaptörvénnyel
ellentétesnek nyilvánított rendelkezés miatt visszaküldi a törvényt az Országgy ű lésnek,
vagy ha az Alkotmánybíróság az Országgyű lés határozata alapján lefolytatott vizsgálat
során alaptörvényellenességet állapított meg, az Országgy űlés elnöke felhívja az
Alkotmányügyi Bizottságot és a kijelölt bizottságot az Alkotmánybíróság határozatána k
megfelel ő módosító javaslat el őterjesztésére. Az eljárásra ezt követően a 107. (2) és (4)
bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni .” ]

„(1) Az Országgyűlés által elfogadott, de a köztársasági elnök által még alá nem ír t
törvényjavaslat	 népszavazással 	 történő 	 megerősítését	 legkésőbb	 a	 zárószavazás
befejezésekor, legalább tíz országgyűlési képviselő kérheti írásban . Az Országgyűlésa
zárószavazást követő ülésen a határozati javaslat tárgyalására vonatkozó rendelkezése k
(112. §) szerint határoz a népszavazásra bocsátásról .
(2) Ha az Országgyűlés elrendelte a törvény népszavazásra bocsátását, a törvényt akkor kel l
a köztársasági elnökhöz aláírásra megküldeni, ha azt a népszavazás meger ősítette .”



Indokolá s

Indokoltnak tartjuk a képvisel ők által kezdeményezhető megerősítő népszavazás intézményét
továbbra is fenntartani, amelyet az előterjesztés teljesen megszüntetne. Egyben azt a
kodifikációs hibát is kijavítja jelen módosítás, amely szerint a 36 . - felvezető szövege
szerint - a Házszabály 109 §-át módosítaná, mégis többségében a 111 . rendelkezéseiről szól
a tételes szabály .

Budapest, 2012 . március 26.
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