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Módosító iavaslat

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlésről szóló
2012. évi XXXVI . törvény és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
T/13254 . számú törvényjavaslathoz a kővetkező

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 92 . §-a a következők szerint módosuljon:

92.

[(1)] E[z a] törvény [- a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetésé t
kővető nyolcadik napon lép] hatálybalépésérő l	 külön törvény rendelkezik .

[(2)Az1-13.§,a15-17.§,a19.§,a21.és22.§, a 24-30.§, a 35-41.§, az 52.§, a 63.
§, a 66-68 . §, a 70. és 71. §, a 73. és 74. §, a 77-81. §, valamint a 83-88. § az országgyű lési
képviselők kővetkező általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló
űlésének napján lép hatályba.]

Indokolá s

Az Országgyűlés maga állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét .

A jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott házszabályi
rendelkezések megalkotása nem a leköszönő Országgyűlés dolga. Különösen nem egy olyan
országgyűlési tőbbségé, amelyik a jelenlegi házszabályt sorozatosan megsértve ,
tisztességtelenűl, visszaélésszerűen és oly sokszor pimaszul alkalmazta.

A Fidesz-KDNP parlamenti többségével működő Országgyűlés nem követhette volna el a
jogrendszer feldúlását, a rablógazdálkodás, a maffiaállami működés törvényi erőre emelését ,
ha abban a rendben végezte volna a tevékenységét, amelyiket most megalkotni készül .

A beterjesztett javaslatnak számos helyes, el őremutató rendelkezése van, bár sok helye n
korrekcióra, az ellentmondások feloldására, a kodifikációs színvonal jelentős javítására
szorulna. A konszolidált országgyűlési működést szolgáló megoldások ellenére az új
Házszabály elfogadása a hatalommal való pofátlan visszaélés azok részéről, akik a
felhatalmazásukat a parlamenti ciklus végére elveszítették .



Az új Házszabály elfogadását rá kell bízni a kővetkező , a 2014-es választások után
megalakuló Országgyűlésre, hiszen arra fog vonatkozni.

Budapest, 2013 . december 10 .
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