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1.cikk

Magyarország Alaptörvénye 8 . cikk (3) bekezdés d) pontja helyébe a következ ő rendelkezés
lép :

[(3) Nem lehet országos népszavazást tartani]

„d) nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségrő l, kivéve, ha a népszavazás Magyarorszá g
bevándorlási politikáját érintené vagy olyan döntéssel kapcsolatos, amely erre érdemi
kihatással van ;”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Indokolás

Általános indokolá s

Az Alaptörvény 8 . cikk (3) bekezdése foglalkozik azokkal a korlátozásokkal, amelye k
fennállása esetén nem lehet országos népszavazást tartani. A bekezdés d) pontja szerint nem
lehet országos népszavazást tartani nemzetközi szerződésbő l eredő kötelezettségről .

A nemzetközi szerződések kötelező hatályának elismerése kapcsán az Országgyűlés
meghatározó szereppel bír . Ebből következően célunk, hogy bár nem lehet bármely
nemzetközi szerz ődésből eredő kötelezettségről népszavazást tartani, azonban a lehetőség
fenntartása indokolt egy olyan szegmensre nézve, amely Magyarország bevándorlási
politikáját érinti vagy olyan döntéssel kapcsolatos, amely erre érdemi kihatással van .

Bár a bevándorlás az európai kontinens új keletű problémája, mégis évtizedekre, vagy aká r
100 évre is kihatással lehet hazánk jövőjére, így a kérdésnek az alaptörvényi szinten val ó
rendezése indokolt és szükséges . Annak ellenére, hogy az Alaptörvénytől merőben idegen
szóhasználat az illegális bevándorlás, és a téma kell ően újnak tűnik alaptörvényi idő léptékben
számolva, mégis olyan kihatása van a demokratikus berendezkedésre az állam jövője
szempontjából, amelyet ezáltal meg kell benne jeleníteni . Éppen ezért egy komoly és a jövőre
nézve is meghatározó jelenség miatt szükséges a jogforrási hierarchia csúcsán lév ő
Alaptörvényünk módosítása .

A módosítás elfogadásának eredményeképpen lehetőség nyílna a migrációs kvótáról szóló
uniós döntéssel kapcsolatos választópolgári véleménynyilvánításra, hogy a migránsok E U
általi Magyarországra történő oktrojálását megakadályozhassuk .

A fentiekre tekintettel a szabályozás mielőbbi módosítása indokolt .

Részletes indokolás

Az 1. cikkhez

A d) pont módosításával lehetőség nyílna az országos népszavazás általános szabályai szerin t
népszavazást elrendelni nemzetközi szerz ődések kapcsán, amennyiben a vitatandó dönté s
Hazánk bevándorlási politikáját érinti.

A 2 . cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés.



országgyű lési képviselő

	Képviselői önálló indítvány

Kövér Lászlónak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2016 . február 22 .

Tisztelettel ,

Vona Gábo r
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