
T/11431/12. 

 
   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának  
Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

 
 

Honvédelmi bizottságának  Foglalkoztatási és munkaügyi 
 bizottságának 

 
 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
módosítására benyújtott T/11431. számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/11431/10. sz. ajánlással.) 

 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Honvédelmi bizottsága valamint 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság) 
megvitatta a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a 
továbbiakban: Alkotmány) módosításáról szóló, T/11431. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/11431/11. számú bizottsági módosító 
javaslatot. 
 
A törvényjavaslat elfogadásához az Alkotmány 24. § (3) bekezdése alapján az országgyűlési 
képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. 
 
 

1.  A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 6. §-ának az elhagyását javasolja (a 
javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat §-ainak számozása értelemszerűen változik): 
 
 "[6. § (1) Az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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 „(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.”]" 
 

Indokolás: Lásd a T/11431/11/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 

2.  A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 7. § (3) bekezdése a) pontjának a 
következő módosítását javasolja: 
 
 "(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
 
 a) az Alkotmány [40/B. § (3) bekezdésének második mondata] 70/H. § (2) 
bekezdése;" 
 

Indokolás: Lásd a T/11431/11/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslattal: - Az Előterjesztő képviselője egyetért
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 Budapest, 2004. október 2. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k., 
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke  

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 
 
 

Keleti György s.k., 
a Honvédelmi bizottság elnöke  

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 
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