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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 .

§ (1) bekezdése alapján

a Magyar Köztársaság

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló, T/l1431 .
számon benyújtott törvényjavaslathoz az alábbi, egymással összefüggő
módosító javaslatokat
terjesztjük elő :
1 . A törvényjavaslat 6 . §-a elmarad, egyben a 7 . § számozása 6 . §-ra változik :
„[6. § (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 . A törvényjavaslat 7 . § (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul :
(E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti)
„a) az Alkotmány [40/B . § (3) bekezdésének második mondata] 70/H. & (2)
bekezdése;"

INDOKOLÁS

A törvényjavaslat országgyűlési vitája során a képviselőcsoportok között csak a
sorkötelezettség eltörléséről alakult ki politikai konszenzus ; ennek megfelelően
- az Alkotmánynak a honvédelmi kötelezettséget deklaráló 70/H . § (1)
bekezdésének érintetlenül hagyása mellett - indokolt a hadkötelezettség egyes
részkötelezettségeit felsoroló alkotmányi rendelkezés hatályon kívül helyezése .
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