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Módosító javaslat

'v'ataE a
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének
megalapozásáról szóló T/2141 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő , egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgyű lés
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

A törvényjavaslat 406. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

E törvény
1. 10. § (2) bekezdése az Alaptörvény 44 . cikk (5) bekezdése alapján,
2. 4. §–5 . §-a t 10. § (3) bekezdése és 11 . § (3) bekezdése az Alaptörvény 40 . cikke

alapján ,
3. 110. §-a, 111 . §-a és 112. § (2) bekezdése az Alaptörvény 31 . cikk (3) bekezdés e

alapján ,
4. 115 . §-a, 120 . § (3) bekezdése és 352 . §-a az Alaptörvény 38 . cikk (1) és (2 )

bekezdése alapján ,
5. 316. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI . cikk (3) bekezdése, 45 .

cikk (5) bekezdése és 54 . cikk (4) bekezdése ,
6. 322 . §-a és 326. §-a az Alaptörvény 25 . cikk (8) bekezdése és 26 . cikk (1) és (2)

bekezdése alapján ,
7. 327. §–331 . §-a az Alaptörvény 29 . cikk (7) bekezdése alapján,
8. 336. §–339. §-a az Alaptörvény XXIX . cikk (3) bekezdése alapján,
9. 391 . §–394. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minősül .

Indokolás

A T/2141 . számú törvényjavaslat kodifikációs szempontból is pontatlanul el őkészített
törvényjavaslat, különös tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat sarkalato s
rendelkezéseket felsoroló rendelkezései nem teljesek.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény 53 . §-a rögzíti
azokat törvényen belüli a rendelkezéseket, amelyek sarkalatosnak minősülnek, így a
megváltoztatásuk is sarkalatos szabálynak min ősül . E rendelkezés – illetve a jelen
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törvényjavaslattal tervezett módosítás — alapján sarkalatosnak min ősülnek különösen az
V. fejezetén belül a 8/A . alcíme alá tartozó rendelkezések. Ezen alcímen belül található k
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011 . évi CXCIV. törvény 28-38/A. §-
ának rendelkezései .

Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslat 4 . és 5 . §-a ezen alcímbe tartozó §-okat érint ően
tartalmaz módosításokat, ezen módosítások az Alaptörvény 40 . cikke alapján
sarkalatosnak minősülnek .

Mindezek alapján szükséges a törvényjavaslat sarkalatos szabálymódosításoka t
tartalmazó rendelkezéseinek kiegészítése a fentiek szerint .

Budapest, 2014 . december 1 .
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