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A Házszabály 94 . § (1) bekezdése valamint a 102 . (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
Házszabály 94. (3) bekezdésére, a Magyar Köztársaság Országgy űlésének Házszabályáról szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról szóló H/6392 . számú határozati javaslathoz az
alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1 . A határozati javaslat 28 . §-a a következők szerint módosul :

„28 . §

[A H. 84. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki :

[Önálló indítványhoz kapcsolódóan benyújtható indítványok (a továbbiakban : nem önálló
indítványok) :)

„e) előzetes normakontrollt kezdeményez ő javaslat.”]

(1) A H. 84 .	 -a helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„84. § (1) Az Országgy űlés tárgysorozatába önálló napirendi pontként felvehet ő indítványok (a
továbbiakban : önálló indítványok) :

a) Alaptörvény-módosító _javaslat,

b) a törvényjavaslat.,

c) a határozati javaslat,

d) a politikai nyilatkozat-tervezet,

e) a jelentése

fl az interpelláció n

g) a kérdés .”



(2) Önálló indítványhoz kapcsolódóan benyújtható indítványok (a továbbiakban : nem önálló
indítványok) :

a) a sürgősségi javaslat,

b) a kivételességi javaslata

c) a módosító javaslata

d) a bizottsági ajánlás

e) előzetes normakontrollt kezdeményez ő javaslat ."

(2) A H. a következő 84/A. §-al egészül ki :

„Az Alaptörvény-módosító javaslat

84/A.	 az Alaptörvény-módosító javaslat benyújtására és tárgyalására a törvényjavaslatra irányadó
szabályokat kell alkalmazni az Alaptörvény S) cikk-ében foglalt eltérésekkel . Ahol házszabályi
rendelkezés törvényjavaslatot említ, azon Alaptörvény módosító javaslatot is érteni kell .”

2. A határozati javaslat 32 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„A H. a 95 . §-t követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az előzetes normakontrollt kezdeményezőjavaslat

95/A .	 (1) Az előzetes normakontrollt kezdeményező javaslat arra irányul, hogy a benne foglal t
szövegszerű indítvány alapján az Országgyűlés az Alkotmánybíróságnál előzetes normakontrol l
eljárást kezdeményezzen .

(2) Az előzetes normakontrollt kezdeményező javaslatban foglalt szövegszerű indítványnak az
Alkotmánybíróságról szóló törvénynek megfelelően határozott kérelmet kell tartalmaznia, meg kell
felelnie továbbá a törvényben el ő írt követelményeknek . ”

(3) Alaptörvény-módosító javaslatra vonatkozóan előzetes normakontrollt kezdeményező javaslatot
benyújtani nem lehet . ”

3. A határozati javaslat az alábbi új 44 . §-al egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 44 . § és azt a
követő §-ok számozása értelemszerűen változik :

„44.§

„A H. 128/A § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) Az Alaptörvény és a sarkalatos törvények módosítására, valamint a megalkotásukra irányul ó
javaslat tárgyalásánál kivételes sürgős eljárás nem kérhet ő .”



Indokolás

Az Alaptörvény elfogadását követően kialakított új jogforrási rendszerben az Alaptörvény nem
minősül jogszabálynak, illetve nem mind ősül törvénynek - elnevezése ellenére . Az Alaptörvény C)
cikk (3) bekezdése szerint ugyanis :

„Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam
jogosult. ”

Az Alaptörvény R) cikk (2) bekezdése szerint :

„ (2) AzAlaptörvény és a jogszabályok mindenkire kötelezőek. "

Az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése meghatározza, mi a jogszabály :

„Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a
Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezet őjének rendelete és az
önkormányzati rendelet . "

Az Alaptörvény tehát önálló entitás, elnevezése egyben jogforrási jellegét is tükrözi . Az
Alaptörvény módosításait az Alaptörvény S) cikke alapján nem törvénybe kell foglalni, hiszen
amellett, hogy az Alaptörvény módosítása nem is felel meg a törvényre irányadó formai vag y
tartalmi követelményeknek, az Alaptörvény felhatalmazást sem ad saját módosításáva l
összefüggésben törvényjavaslat el ő terjesztésére.

Az S) cikk (3) bekezdése szerint :

„Az Alaptörvény módosításának kihirdetés során történő megjelölése a címet, a módosítás
sorszámát és a kihirdetés napját foglalja magában . "

Fentiekre tekintettel az Alaptörvény-módosító javaslatot külön önálló indítványként szüksége s
nevesíteni a Házszabályban .

Az Országgyűlés jelenlegi gyakorlata - amely szerint törvényjavaslatként tárgyalják az Alaptörvén y
módosítására irányuló önálló indítványokat - bizonytalan jöv őbeni kilátásokkal rendelkez ő ,
részben szokásjogi, részben egy korábbi, Alaptörvény-ellenes házszabályi rendelkezésre alapítot t
jogalkalmazás, amelyet indokolt a szabályozás egyértelm űsítésével megszüntetni .

Tekintettel arra, hogy az Alaptörvény módosítása tekintetében értelmezhetetlen az
alkotmánybírósági normakontrollra irányuló javaslat, ezért az Alaptörvény módosítását célszer ű
ebből a körbő l kizárni .

Bár jelen módosító javaslat részben az előterjesztés által módosításra meg nem nyitott
rendelkezéseket érint, az el őterjesztés preambulumában foglalt, Alaptörvény végrehajtására
vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében - jelent módosítás tartalmára figyelemmel -
nyilvánvalóan szükséges a túlterjeszkedés .

Novák Előd

Budapest, 2012 . március 27.

Farkas Gergely Dr.	 ar'ffi-Nagy Tamás
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