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Tisztelt Elnök Úr!

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése alapján a Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítás a

című T/11545. számú alaptörvény-módosító javaslathoz az alább i

módosító	 javaslato t

terjesztjük elő :

1. Az alaptörvény-módosító javaslat 1. cikke a következők szerint módosuljon:

„1 . cikk

Az Alaptörvény 37. cikk (4) és([6]5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az Alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága.vau más, Magyarország által

elismert joghatósággal rendelkező szerv döntéséből az állam által teijesítendő fizetés i

kötelezettség fakad; a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében új közteher elő írására sem

hozzájárulás, sem más fizetési kötelezettség formájában nem kerülhet sor . ”

([6]5) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36 . cikkben és

az (l)-(3) bekezdésben foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza meg .''

22. Az alaptörvény-módosító javaslat 3. cikke a következő (3) és (4) bekezdéssel egészüljön ki,

ajelenlegi (3) bekezdés jelölése értelemszerűen változik:
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„(3) Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontfa helyébe akövetkező rendelkezés lép:

/(2) Az Alkotmánybíróság/

„e} felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való összhangfát ;”

(4) Az Alaptörvény 24 . cikke a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki :

„(10) Alaptörvény módosítására irányuló javaslat az Alkotmánybíróság által alaptörvény -

ellenessé nyilvánított jogszabályi rendelkezés változatlan tartalommal történ ő alaptörvényi

szabályozására a megsemmisítésről szóló alkotmánybírósági határozat közzétételét követ ő öt

éven belül nem terjeszthető elő .

(11) E cikk (2) és (3), valamint (10) bekezdésének módosításához az országgyűlési képviselők

négyötödének a szavazata szükséges.”"

3. Az alaptörvény-módosító javaslat 4. cikk (2) bekezdése a következők szerint módosuljon :

„(2) Hatályát veszti az Alaptörvény 37 . cikk (6) és (7) bekezdése . ”

INDOKOLÁS

Az Alaptörvény hatályos szövege lehetőséget adna arra, hogy a jogalkotó (például az

Országgyűlés, a Kormány, a kormány tagja) az általa hozott jogszabály bukása esetén a z

állam által fizetendő kártérítési kötelezettséget különadók vagy más jogcímen kiszabot t

közteher formájában átterhelje a lakosságra . A módosító javaslat rendelkezése garanciáli s

szabály arra, hogy a jogalkotás hibájából keletkezett fizetési kötelezettség terhét az állam

közvetlenül ne háríthassa át .

Az alkotmányos viták nemzetközi kötelezettségeinkkel összhangban történ ő lezárásával

párhuzamosan indokolt, hogy végre az alkotmányvédelmet korlátozó kormányzati törekvések
is nyugvópontra jussanak. A javaslat mindezért a korlátozott hatalom eszméjének er ősítése
érdekében újra lehetővé teszi a bárki által kezdeményezhető utólagos absztrakt

normakontrollt, visszaállítja az Alkotmánybíróság hatásköreit a közteher-ügyekben, tovább á

gátat szab az alkotmányozó hatalomnak a kölcsönös fékek és ellensúlyok elve alapján

működő hatalommegosztás rendszerébe történő olyan beavatkozással szemben, amellyel az

alkotmányozó egy az Alkotmánybíróság által megsemmisített törvényszöveget úgy kíván
ismét elfogadtatni, hogy azt beemeli az Alaptörvénybe, kivonva ezzel annak felülvizsgálatá t
az Alkotmánybíróság hatásköréb ő l .
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A javaslat – nem látván más megoldást a jelenlegi kétharmados kormánytöbbség

legcsekélyebb alkotmányos önmérsékletet sem tanúsító, hirtelen felindulásból elkövetet t

hatáskör-korlátozó gyakorlatának feltartóztatására, valamint az alkotmánybírósági döntések

erga omnes hatálya semmibevételének megakadályozására – a fentieken túl a z

Alkotmánybíróság alaptörvényi szinten rögzített hatáskörei, valamint a

„felülalkotmányozásra” vonatkozó fenti szabály módosítása elé a négyötödös többség

követelményét emeli, kivonva ezzel azokat a kétharmad játékszereinek köréb ő l .

Budapest, 2013 . június 17 .

chiű~er Mind
ggetlen képviselő (LMP)
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