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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK HATODIK MÓDOSÍTÁSA

(az elfogadás dátuma)

1 . §

(1)Az Alaptörvény 15. cikk (8) bekezdése helyébe а következő rendelkezés lép :
„(8) А Kormány programját az Országgyűlés fogadja el. А Kormány а miniszterek
kinevezésével alakul meg.”

(2)Az Alaptörvény 15. cikke а következő (10) bekezdéssel egészül ki :

„(10) А kormányprogram elfogadásához az országgy űlési képviselők több minta felének
szavazata szцksеgеS .”

2. §

Az Alaptörvény jelen módosítása а kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOLÁS

а Magyarország Alaptörvényének Ьаtodik módosításáról szóló javaslatio n

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Nem csak а modern demokrácia alapjául szolgáló számonkérhetőséget, hanem а magyar

parlamentarizmus másfél évszázados hagyományait is а szemétre hányják а kormánypártok

akkor, amikor egy-két európai parlamenti képvisel ői mandátum reményében és persze а
következő négy év szabadabb improvizálásának megkönnyítése érdekében választási progra m
után még kormányprogramot sem kegyeskednének adnia választóknak .

Különösen felháborító, hogy mindezt az Alaptörvényre hivatkozva teszik, holott az, hogy а
kormányprogram elfogadásának szabályai nem kerültek át az Alkotmányból, ki bizonyosan
nem zárnák azt, hogy а következő kormánynak is legyen programja. Még tisztán emlékszünk
arra is, hogy négy évvel ezelő tt Orbán Viktor még fontosnak és hasznosnak minősítette а
kormányprogram vitáját.

Mindenképpen szeretnénk elkerülni, hogy а kormányfő jobb szándéka ellenére maradjon az
alaptörvényi szabályok fogja, ezért az LMP javaslatot tesz az Alaptörvény soron kívül i

kiegészítésére а kormányprogramra vonatkozó szabályokkal .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Аг 1 . §-hoz

А Javaslat az Alkotmányhoz hasonlóan – а kormányprogram elfogadását а kormányalakítási

folyamat részéve, а Kormány megalakulásának feltételévé teszi . Nem kívánjuk azonban

megakasztani vagy hátráltatnia folyamatban lévő kormányalakítást, ezért az Alkotmány
szabályaitól eltérően а miniszterelnök megválasztását és а kormányprogram elfogadását а
Javaslat nem köti össze, hanem lehetőséget ad arra is, hogy az utóbbira az el őbbit követően

kerüljön sor . Erre már csak azért is szükség van, mert id őt kívánunk hagyni arra, hogy а
miniszterelnök komolyan vehető programot terjesszen az Országgyűlés elé .

А 2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz .



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény S) cikk (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom а Magyarország

Alaptörvényének Ьatodik módosításáról szóló javaslatot.

Budapest, 2014 . május 6 .



Budapest, 2014. május 7 .
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Előteriesztőként való csatlakozás
képviselői önálló indítványhoz

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Bejelentem, hogy az Alaptörvény S) cikk (1) bekezdése alapján, az el őterjesztők
hozzájárulásával csatlakozni kívánok a Magyaiország Alaptörvényéne k
hatodik módosítása című , T/12. számú törvényjavaslathoz.
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