
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

Oruám Hivotalo

4n~n~rr- l44 ~~> 1 ]C,

OKT 0 4

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. XX. törvény módosításáról szóló T/11431 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 6 . §-ának következő módosítását javasoljuk :

6.§

Módosító javaslat

(1) Az Alkotmány 70/H . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
[„(2) Rendkívüli állapot idején, vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az
Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat -
törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti
meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot
teljesít."

(2) Az Alkotmány 70/H . §-a a következő új (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki, egyben az
eredeti (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik :
„(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot
idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő .
(4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek .,,]

(2) Az állampolgároknak a haza védelmével kapcsolatos kötelezettségeit-a honvédelmi
kötelezettségeket-(3) bekezdésben említett törvény tartalmazza . A sorkatonai szolgálat csak
akkor rendelhető el, ha az ország védelme és biztonsága ezt indokolttá teszi, amelyről a
Kormány dönt.
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Indokolás

A Kormány törvényjavaslata az országot érintő bármilyen veszély esetén növelné a biztonsági
kockázatot, ugyanakkor a professzionális haderőre történő áttérés megkívánja, hogy az
Alkotmányt és a honvédelemmel összefüggő más törvényeket hozzáigazítsuk a politikai
szándékokhoz . A társadalom elvárásait a törvényhozó hatalom úgy elégítheti ki
maradéktalanul, ha az Országgyűlés az Alkotmány által az államra rótt kötelezettségek
teljesítésének feltételrendszerét eközben megőrzi. Ezek közül kitüntetett felelősség terheli az
államot az ország biztonságának, területi épségének, az emberi élet, és az anyagi javak
megvédésében .

A történelem, és jelen korunk tapasztalata szerint, a társadalmat érintő veszélyek gyakorta
viharos gyorsasággal válnak valósággá, amelyek elleni védekezés gyors és hatékony
intézkedéseket kíván meg. Ebben a végrehajtó hatalomnak, a Kormánynak van elsődleges
feladata, és felelőssége. Ezért az alkotmányozó hatalom olyan jogi feltételrendszert alakít ki,
amely a Kormány cselekvőképességét nem gátolja, és egyben igazodik a NATO és az EU
tagországok gyakorlatához .

Jelen Alkotmány-módosítási indítvány lehetővé teszi, hogy a sorkatonai szolgálat törvényes
keretek között szűnjön meg, ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a Kormány gyors és hatékony
intézkedéseket hozzon bármilyen, az országot érintő veszély estén .
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