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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1) bekezdése

és 102. § (1) bekezdése alapján az egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával

összefüggő módosításáról szóló, T/10593. számú törvényjavaslathoz (a továbbiakban :

törvényjavaslat) — kapcsolódva a T/10593/5 . sz. módosító javaslathoz — az alábbi

kapcsolódó módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 11 . §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki :

„(2) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI. törvény 23 .	 (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép :

„(3) Az Alkotmánybíróság hatásköre – az (U bekezdésben foglaltakat nem érintve – kiterjed
anemzetközi szerződés vagy annak valamely rendelkezése, valamint az Alaptörvény 5 . cikk (7)
bekezdése alapján elfogadott normatív határozat Alaptörvénnyel való összhangjának el őzetes
vizsgálatára.

(3) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011 . évi CLI . törvény 23. §-a a következ ő (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki :

„(S) AD) bekezdés szerinti normatív határozat elfogadására irányuló javaslat kezdeménye-
zője, a Kormány, valamint az Országgyűlés elnöke indítványára az Országgyűlés az Alaptörvény 6 .
cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint kérheti az Alkotmánybíróságtól a határoza t
Alaptörvénnyel való összhangjának el őzetes vizsgálatát . A (3) bekezdés szerinti normatív határoza t
vizsgálata során az eljárásra és a jog_következmén_yekre ajogszabályok felülvizsgálatára vonatkoz ó
szabályokat kell alkalmazni .

(6) Az Alkotmánybíróság az (5) bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legkésőbb
harminc napon belül határoz . Az Országgyűlés elnöke és jegyzői a (3) bekezdés szerinti normatí v



határozatot csak akkor írják alám ha az Alkotmánybíróság nem állapít meg alaptörvény -
ellenességet .""

Indokolá s

Az Alaptörvény 5 . cikk (7) bekezdése szerint az Országgyű lés a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazatával elfogadott házszabályi rendelkezésekben állapítja meg működésének
szabályait és tárgyalási rendjét .

Az Országgyűlés a házszabályi rendelkezéseket részben törvényben, részben normatív határozatban
állapítja meg .

A módosító javaslat azt a célt szolgálja, hogy az Alkotmánybíróság a házszabályi rendelkezése k
egészének előzetes normakontrollját elvégezhesse, függetlenül a jogforrás szintjét ől .

A törvényekben megállapított házszabályi rendelkezések el őzetes normakontrolljára a most
hatályos rendelkezések is lehetőséget biztosítanak, ezért indokolatlan a módosítást azokra i s
kiterjeszteni, mert ez esetben a törvényben megállapított házszabályi rendelkezések előzetes
alkotmányossági vizsgálatára két, egymástól eltérő jogalap lenne .

A kapcsolódó módosító javaslat ezért az el őzetes normakontroll lehetőségét kizárólag az eddig az
ebbe a körbe nem tarozó normatív határozatra indítványozza kiterjeszteni, kerülve, hogy az Abtv . a
házszabályi rendelkezések törvényi szintű szabályozásának normakontrolljára két jogcíme t
biztosítson .

A kapcsolódó módosító javaslat az indítványról történő határozathozatalra – a törvényekre
vonatkozó határid ővel azonos – határidő t javasol megállapítani .

A kapcsolódó módosító javaslat a fentiek mellett az Abtv . 23 . § (3) bekezdésének pontosításával
egyértelművé teszi, hogy az Alkotmánybíróságnak a nemzetközi szerz ődés előzetes
normakontrolljára vonatkozó hatásköre nem azonos az (1) bekezdésben meghatározott, a törvén y
(ideértve a nemzetközi szerződést kihirdető törvényt is) el őzetes normakontrolljára vonatkoz ó
hatáskörével . A nemzetközi szerződés előzetes vizsgálatára az Abtv. 23. § (4) bekezdésében
foglaltak az irányadók, de a nemzetközi szerz ődést kihirdető törvényt ettől függetlenül az (1 )
bekezdésben a törvényekre vonatkozóan meghatározott eljárásrendben is vizsgálhatja el őzetesen az
Alkotmánybíróság, e tekintetben tehát az (1) és a (4) bekezdés között átfedés lehetséges .

Budapest, 2013 . május 8 .

Gulyás Gergely
országgyű lési képviselő
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