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Módosító iavaslat

Kövér László Urnak ,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )
bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosításáról szóló T/992 9
számú javaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A javaslat 12 . cikk (2) bekezdése a következők szerint módosul :

„(2) Az Alaptörvény 24 . cikk (2) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek

(Az Alkotmánybíróság)

„e) a Kormány, az országgyű lési képviselők [egynegyede], a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész
vagy az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak a z
Alaptörvénnyel való összhangját ;
f) a fővárosi és megyei kormányhivatal kezdeményezésére felülvizsgálja az önkormányzat i
rendeleteknek az Alaptörvénnyel való összhangját ;
g) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerz ődésbe ütközését ; "

A javaslat 12 . cikk (4) bekezdése a következők szerint módosul :

(4) Az Alaptörvény 24 . cikk (4) és (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :

„(4) Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban a z
esetben vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabály i
rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben áll
(5) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a
megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelménye k
tekintetében vizsgálhatja felül E vizsgálato t
a) az elfogadott, de még ki nem hirdetett Alaptörvény és Alaptörvény-módosítás tekintetébe n



a köztársasági elnök,
b) a kihirdetéstő l számított harminc napon belül a Kormány, az országgy űlési képviselők
[egynegyede), a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész vagy az alapvető jogok biztosa
kezdeményezheti .

Indokolás

Az Alkotmánybíróság legalapvetőbb funkciója, hogy az Országgyűlés által elfogadott
törvényeket az Alaptörvényhez méri alkotmányossági szempontból, és amennyiben
megállapítja egy törvény alkotmányellenes voltát, megsemmisíti azt . Ennek okán szokás
nevezni az Alkotmánybíróságot „negatív jogalkotónak” is . Törvény megalkotására bármely
országgyű lési képviselő javaslatot tehet. Nem indokolt az a megszorítás, hogy bár
törvénykezdeményezési joga minden képviselőnek van, de az alkotmányossági normakontroll
kezdeményezésére már csak a képvisel ők egy nagyobb csoportja jogosult.
Különösen nem indokolt ez a megszorítás annak fényében, hogy nem olyan rég a
normakontroll AB előtti kezdeményezés joga actio popularis keretében mindenki előtt nyitva
állt .

Budapest, 2013 . február Á 9

dr.G

dr. Staudt Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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