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Kövér Lúszló úrnak
az Orszúggyűlcs elnöke

lldvbe11

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény S. cikk ( 1) bekezdése alapján mellékelten benyújtom a Magyarország
Alaptörvényének kilencedik módosításáról szóló javaslatot.

Budapest. 2020. március 27.

Szél Bernadett

F1gycle111mcl arra. hogy az Alaptőrvény olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs
megoldásokat tartalmaz, amelyek szerkesztésére a Parl.exben alkalmazott informatikai
szabály nem nyújt lehetőséget, ezért a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló 4/20 l 8-2020.(VI. l .) HB állásfoglalásának 2.~ ( 1) bekezdése
szerint jelen önálló indítvány is papírlapon kerül benyújtásra.
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(az elfogadás dátuma)

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2)
bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők
szerint módosítja:

l. § 

Az Alaptörvény 53. cikke a következő (Ja) bekezdéssel egészül ki:

,,(3a) Az Országgyűlés elnöki: gondoskodik az Országgyűlés veszélyhelyzet ideje alatti
működéséhez és ülésezéséhez szükséges intézkedésekről. A határozatképességhez szükséges
jelenlét elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is biztosítható."

2.§ 

.\z Alaptörvény jelen rnodoxitása a kihirdetését követő napon lép hatályba.



INDOKOL\.S

A koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetben elsősorban arra tekintettel tartja
szükségesnek a Kormány a határozatlan időre szóló felhatalmazást, ha az Országgyűlés a
humánjárvánnyal összefüggő okból nem ülésezik, ide értve különösen. ha az Országgyűlés
határozatképesen ülésezni nem tud. továbbá ha határozatképes ülésének megtartása a járvány
terjedésének megfékezése érdekében nem észszcrű.
Miközben az ország a járványveszclyhclyzctre tekintettel digitális működésre állt út, joggal
merül fel a kérdés. miért nem kívánja a kormánytöbbség a határozatképességet bármely
biztonságos elektronikus kommunikációs eszköz igénybevétele útján biztosítani, amelyre
számos nemzetközi példa van.
Egy ilyen irányú változás nem tenne szükségessé korlátlan időre szóló, biankó előzetes
felhatalmazást, és az országgyűlési kcpvisclők nemhogy négyötödös többséggel, de
ellenszavazat nélkül segítenék a rendkívüli körülményekhez való hatékony alkalmazkodást.
A veszélyhelyzetben (különösen a jelenlegi járványűgyi veszélyhelyzetben) valóban előállhat
olyan helyzet, amikor nem lehetséges vagy nem észszerű az országgyűlési képviselők fizikai
jelenléte, az Alaptörvény rnódosírására irányuló javaslat ezért arra irányul, hogy az
Alaptörvényben az Országgyűlés határozatkcpesscgét biztosító jelenlétre vonatkozó feltételek
elektronikus kommunikációs eszköz igénybevétele útján is teljesíthetővé váljanak.


