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(2015	 )

1 . cikk

Magyarország Alaptörvénye 53 . cikke helyébe a következő rendelkezés lép :

„A veszélyhelyzet

53. cikk
(1) A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari
szerencsétlenség, továbbá humanitárius katasztrófa esetén, ezek bekövetkezésének ,
következményeinek a megelőzése, illetve az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki ,
és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be .
(2) A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel — sarkalatos törvénybe n
meghatározottak szerint — egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvény i
rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat .
(3) A humanitárius katasztrófával fenyegető helyzet megelőzése, illetve elhárítása érdekében
Magyarország határainak katonai védelme — bizonyos személyeknek az országba történ ő
bejutása megakadályozása céljából — a határok Magyar Honvédség általi részben vag y
egészben történő lezárásával és folyamatos őrzésével is biztosítható .
(4) A Kormány (2) bekezdés szerinti rendelete tizenöt napig marad hatályban, kivéve, ha a
Kormány — az Országgyűlés felhatalmazása alapján — a rendelet hatályát meghosszabbítja .
(5) A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti . ”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba .



Indokolás

Általános indokolá s

A veszélyhelyzet egyik formája az úgynevezett humanitárius okból kihirdethet ő
veszélyhelyzet, amely bevezetésének jelenlegi indoka a migráns tömegek hazánk területér e
történő , elképesztő létszámban való érkezése .
Az elmúlt hónapokban fokozódott a nyomás mind a hivatalos szervekre, mind a magya r
lakosságra azzal, hogy a kormány által eddig tett intézkedések nem váltották be a hozzáju k
fűzött reményeket, mivel az emberáradat megállítására képtelenek voltak . Sajnálatos módon —
mint az helyszíni vizsgálódásaink során nyilvánvalóvá vált — a határszakaszra vezényelt
rendőrök nem képesek megállítani a beáramlást, amelynek mértéke az elmúlt hetekben mé g
jelentősen fokozódott is .
A valódi megoldás immár elodázhatatlan, ennek érdekében nyújt be a Jobbi k
Képviselőcsoportja egy több javaslatból álló megoldáscsomagot, amelynek els ő és
legfontosabb eleme, egyben alapja hazánk Alaptörvényének módosítása .
A jelen módosítás szerint a veszélyhelyzet ilyen okból történő kihirdetése esetén (amelyne k
megfelelő jogalapja lehet már a várható veszélyhelyzet miel őbbi megelőzésének felmerülés e
is) Magyarország határainak fokozott katonai védelme szükséges, annak keretében a hatá r
lezárása és őrzése alkotmányos felhatalmazásának megteremtése indokolt .
A határ lezárása és őrzése kapcsán alkalmazásra kerül ő kényszerítő eszközökkel kapcsolato s
részletes szabályokat már hatályos törvényi rendelkezés határozza meg . A honvédelemrő l
szóló törvény alapján a honvédség kényszerít ő eszközöket alkalmazhat . Tekintettel arra, hog y
a törvény értelmében a fegyveres szolgálatot teljesítő katona jogosult és köteles fegyvert
használni az általa őrzött, védett létesítmények biztonságát veszélyeztet ő , bárki részéről
elkövetett támadás vagy az őrzött objektumba, lezárt területre történő jogellenes behatolás
megakadályozására az élete vagy testi épsége ellen irányuló, az őrzött létesítménye k
biztonságát veszélyeztető, vagy az őrzött objektumba, lezárt, védett és biztosított területr e
való jogellenes behatolás esetén, a fegyverhasználat sarkalatos törvényi alapjai már korábba n
biztosításra kerültek.

Részletes indokolás

Az 1 . cikkhez

A humanitárius okból történő veszélyhelyzettel kapcsolatos részletes szabályok az államhatár
védelmének megteremtése érdekében .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér Lászlónak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvényének S) cikke alapján — benyújtjuk a
„Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról” szóló elő terjesztést .

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2015 . augusztus 27 .

Tisztelettel :

Vona Gábor
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Z. Kárpát Dániel

országgyű lési képviselő
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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