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A közvetlen demokrácia erősítése érdekében az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom
Magyarország Alaptörvénye 1 . cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott
hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja :

1. cikk

Az Alaptörvény XXIII . cikkének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Magyarországon bevándoroltként vagy letelepedettként elismert, legalább öt év e
Magyarországon tartózkodó és Magyarországon állandó lakcímmel rendelkez ő személynek
joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, valamint a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Magyarországon menekültként
elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzat i
képviselők és polgármesterek választásán választó legyen . ”

2. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása 2016 . január 1 . napján lép hatályba .

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgy ű lés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .

(2015. . . .)



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A javaslat a migránsok azon meghatározott csoportjának biztosít politikai részvételi jogoka t
az általános választójog megadásával, akik életvitelszerűen hazánkban élnek, adót fizetnek, a
társadalom tagjai . Az alkotmánymódosítás célja, hogy a hazájukból üldöztetés vagy
fenyegetettség miatt távozni kényszerült, Magyarországon új otthont találó, a közösségbe má r
beilleszkedett személyek (akik pl . megélhetéssel, lakhatással és egészségbiztosítássa l
rendelkeznek) kötelezettségeik mellett (pl . adófizetés) részvételi és beleszólási jogokat i s
élvezzenek. A javaslat értelmében ők nem csak választókká, hanem választhatóvá is válnak .

Magyarországon az EU többi tagállamához hasonlóan csak az kaphat tartózkodási vag y
letelepedési engedélyt, akinek megélhetése biztosított, azaz munkája és jövedelme van,
lakhatása megoldott, egészségbiztosítása rendezett . Ez nem csak a tartózkodási jogosultság
megszerzéséhez kell, hanem a megtartásához is : még a letelepedési engedély is
visszavonható, ha megszerzésétől számított öt éven belül jelentősen romlanak az itt élő
külföldi anyagi körülményei . Nem csoda tehát, hogy a statisztikák szerint a Magyarországo n
élő külföldi népességen belül jóval nagyobb a fiatal, munkaképes korú, foglalkoztatott é s
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező személyek aránya, mint a magyar állampolgárok
között .

A politikai részvételi jogok biztosítása, a közügyek alakításába történ ő bevonásuk segít i
beilleszkedésüket és befogadásukat, erősíti a Magyarország iránti köt ődésüket é s
elkötelezettségüket, hozzájárul az új haza érzetének kialakulásához . A javaslat épp ezért segít i
azt a kormányzati szándékot, hogy 2018-ig egymillió új magyar állampolgár legyen. A
politikai részvétel lehetővé tételét az anyaországon kívüli magyaroknak biztosított szavazat i
jog is indokolja . Hiszen ha az országhatárokon kívül élő honfitársaink beleszólhatna k
Magyarország ügyeibe, akkor ez a jog megilleti a huzamosabb ideje itt élő, a döntések
következményeit visel ő személyeket is . Bár ma még számos oka lehet annak, hogy eg y
tartósan Magyarországon él ő külföldi annak ellenére sem folyamodik magyar
állampolgárságért, hogy életvitelszerűen hazánkban él, adót fizet és a társadalom tagja (pl .
szülőhazája nem ismeri el a kett ős állampolgárságot, családja továbbra is külföldön él), a
részvételi jogok biztosítása az állampolgárrá válás folyamatának fontos lépése lehet .

Magyarországnak történelme okán minden körülmények között ki kell állnia az üldöztetés t
szenvedő és a szabadságukért küzdő személyek mellett, és feléjük kell nyújtania segítő kezét .
Legyenek a segítséget kérők bármely ország polgárai, bármely vallási felekezet tagjai ,
tartozzanak bármely kisebbséghez is . Ahogy a magyar nemzet örökké hálás marad azon
országoknak, akik üldözött honfitársaink ezreit fogadták be történelmünk vérzivataro s
éveiben, úgy nekünk is segítenünk kell a szükségben szenved őknek. A bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert, három éve itt élő , Magyarországot már hazájuknak tekintő , a
politikai döntések következményeit visel ő személyeket ezért is megilleti a politikai részvéte l
joga .



RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . cikkhez

A javaslat kiegészíti a szabályozást azzal, hogy a legalább három éve Magyarországon él ő , é s
ugyanennyi idő óta az országban állandó lakcímmel rendelkező bevándoroltként vagy
letelepedettként elismert személyek is választójoggal rendelkezzenek az országgy ű lés i
választásokon, és ott választhatóak legyenek, valamint a helyi önkormányzatok é s
polgármesterek választásán ne csak választók legyenek, hanem választhatóak is egyben .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezések .

Budapest, 2015 . június 01 .

dr. Fodor Gábor
független



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány
Alaptörvény módosítására irányuló iavasla t

Dr. Kövér László
az Országgyű lés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény S) cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint mellékelten benyújto m
Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról szóló javaslatot .

Az Alaptörvény S) cikke (2) bekezdésében foglaltak szerint a tervezet elfogadásához a z
országgyű lési képviselők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2015 . június 01 .

dr. Fodor Gábo r
független
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