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

1. cikk

Az Alaptörvény L . cikkének (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint két ember között, önkénte s
elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemze t
fennmaradásának alapját . A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szül ő-gyermek
viszony .”

2. cikk

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

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁ S

Egy demokratikus jogállamban az állam a vallási elvektől függetlenül kell, hogy működjön .
Az egyes felekezetek eldönthetik, hogy milyen párkapcsolatokat részesítenek el őnyben, de
ezen elveiket nem kényszeríthetik az egész társadalomra . A hagyomány önmagában szintén
nem érv politikai kérdések eldöntésében, ezen az alapon a n őknek még ma sem lenne
választójoguk. Alkotmányos demokráciákban a többségi elv és az alapvet ő emberi jogok csak
összhangban érvényesülhetnek, a többségnek sincs joga az alapvet ő jogokat korlátozni .
Ráadásul számos országban ma már többségben vannak az azonos neműek házasságának
támogatói . Az azonos neműek házasságkötése nem venne el semmit a heteroszexuálisoktól ,
attól, hogy a melegek és leszbikusok is házasságot köthetnek, nem csökkenne a házasságo k
száma, sőt, az új lehetséges házasságok miatt még nőne is . Az, hogy egy kapcsolatból nem
születhet gyerek, a heteroszexuálisok esetében sem jelenti a házasság akadályát, hiszen medd ő
és idős emberek is házasságot köthetnek. Az azonos nem ű párok ráadásul ugyanúgy
nevelhetnek gyereket, a népesség számának alakulása iránt aggódó embereknek inkább a
melegek és leszbikusok gyermekvállalásának megkönnyítése, az örökbefogadás, a közö s
felügyelet és a mesterséges megtermékenyítés támogatása lenne a feladatuk . Az, hogy nem
minden homoszexuális kötne házasságot, még nem érv amellett, hogy azok se köthessenek ,
akik viszont szeretnének . Az azonos neműek házasságának törvényes elismerése ráadásul a
homoszexuálisok körében is felértékelné a hosszú távú és monogám párkapcsola t
jelentőségét . Az azonos neműek házasságában semmi olyan nincs, ami különösen alkalmass á
tenné a visszaélésekre, aki ilyen célból kötne házasságot, azt különböz ő nemű személlyel
kötött házasság keretében is megteheti . Az azonos neműek házasságának tilalma ráadásul
súlyos, törvények szintjén létező diszkrimináció, amely ellentmond mind a hátrányo s
megkülönböztetés tilalmának, mind az egyenlő emberi méltóság alkotmányos alapelvének .
Számos szakmai szervezet és maga az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága az
azonos neműek házasságát támogató álláspontra helyezkedett .



RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. cikkhe z

A javaslat törli az Alaptörvény szövegéb ő l azt a rendelkezést, mely szerint a házasság csak n ő
és férfi között köthető , ezzel elhárítva az akadályt az azonos neműek házassága elől .

A 2 . cikkhez

Hatályba léptet ő rendelkezések.

Budapest, 2015. június 29 .

dr. Fodor Gábor
független



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Képviselő i önálló indítvány
Alaptörvény módosítására irányuló javasla t

Dr. Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére
Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény S) cikke (1) bekezdésében foglaltak szerint mellékelten benyújtom
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 29 .

dr. Fodor Gábor
független
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