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Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága - első helyen kijelölt bizottságként -, 
Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) valamint a 
Külügyi bizottsága megvitatta az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés 
megerősítéséről szóló, H/12631. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott H/12631/4-7. számú módosító javaslatokat. 
 
 Megjegyzés: A határozati javaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a határozati javaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek 
számozására, vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen 
megváltoznak a határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás 
nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.  
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 Módosításra irányuló határozati javaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § 
(3) bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény határozati javaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással  tesszük közzé. 
 
 

1.  Körömi Attila képviselő a határozati javaslat helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "[Az Országgyűlés 
 
felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve 
egy közös jövő megteremtésére törekednek, 
megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai 
Unióhoz, 
kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és 
demokratikusabb Európai Unióban élhessenek, 
tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés aláírására, 
figyelemmel az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésére 
a következı határozatot hozza: 
 
Az Országgyűlés a Kormány elıterjesztése alapján 
a) megerősíti az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést,  
b) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és 

pecsétjével ellátva adja ki, 
c) felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjon a megerősítő okiratnak 

az Olasz Köztársaság Kormányánál történő letétbe helyezéséről.] 
 
 Az Országgyűlés felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással 
együttműködve egy közös jövő megteremtésére törekednek, és kinyilvánítva akaratát, hogy a 
Magyar Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és demokratikusabb Európai 
Unióban élhessenek, a következő határozatot hozza: 
 
Az Országgyűlés 
 
a) az európai alkotmány létrehozásáról szóló, Rómában 2004. október 29-én aláírt szerződés 
megerősítése érdekében 2005. május 31-ei határidővel országos ügydöntő népszavazást ír ki, 
 
b) felhívja a Kormányt, hogy gondoskodjon a népszavazás lebonyolításához szükséges 
feltételek megteremtéséről, a további döntések előkészítéséről és az Országgyűlés elé 
terjesztéséről." 
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Indokolás: Lásd a H/12631/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz. egyharmada sem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. egyharmada sem támogatja
- a Külügyi biz. egyharmada sem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

2.  Dr. Bagó Zoltán, Balla Mihály, dr. Braun Márton, dr. Gógl Árpád, Farkas 
Flórián, dr. Gruber Attila, dr. Hörcsik Richárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Ivanics Ferenc, 
Németh Zsolt, Manninger Jenő, Potápi Árpád, Nógrádi Zoltán, Rockenbauer Zoltán, 
Szabó István, dr. Kelemen András, Herényi Károly, Sisák Imre János, dr. Csapody 
Miklós, Pichler Imre László, Karsai Péter, dr. Csáky András, Szászfalvi László, Németh 
Zsolt, Fülöp István, Püski András, Balogh László, Ékes József, Font Sándor, dr. Vastagh 
Pál és Kocsi László képviselők a határozati javaslatot új 2. ponttal kiegészíteni javasolják (a 
módosító javaslat elfogadása esetén a határozati javaslat eddig rendelkező része az 1. pont 
jelölést kapja): 
 
 "Az Országgyűlés 
 
felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy 
közös jövő megteremtésére törekednek, 
megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, 
kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és 
demokratikusabb Európai Unióban élhessenek, 
tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés aláírására, 
figyelemmel az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésére 
a következı határozatot hozza: 
 
1. Az Országgyűlés a Kormány elıterjesztése alapján 
a) megerősíti az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést,  
b) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével 

ellátva adja ki, 
c) felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjon a megerősítő okiratnak az Olasz 

Köztársaság Kormányánál történő letétbe helyezéséről. 
 
2. Tekintettel arra, hogy az Alkotmányos Szerződés I-2. Cikke az Unió értékei között említi a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait, erre vonatkozóan az Országgyűlés a következőket 
tekinti irányadónak: 
 
Az Alkotmányos Szerződés I-2. cikke által a nemzeti és etnikai kisebbségek védelme az Unió 
alkotmányos alapelvévé vált. A Magyar Országgyűlés szerint a cikk vonatkozik a nemzeti és 
etnikai kisebbségekhez tartozó személyek jogainak közös gyakorlására is. 
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A Magyar Országgyűlés szerint a teljes egyenlőség és diszkriminációmentesség 
alkalmazásának elve nem áll szemben a nemzeti és etnikai kisebbségek hátrányos helyzetbe 
kerülése megelőzésére vagy kiküszöbölésére vonatkozó intézkedések jogszerűségével. 
 
A Magyar Országgyűlés álláspontja, hogy az Alkotmányos Szerződés kirekesztést tiltó 
szabályai tükrözik az alapelvek lényegét, és kizárnak mindennemű bizonytalanságot. A 
diszkrimináció tilalmán alapuló felsorolás, mely az Alkotmányos Szerződés II-81. cikkében 
található, kizárja a megkülönböztetést a III-117. és III-122. cikkekben szereplő területeken is. 
 
A Magyar Országgyűlés támogatja, hogy a Szerződés III-124. cikke értelmében induljon meg 
a nemzeti és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés leküzdéséhez szükséges 
közösségi jogalkotás, e közösségek hátrányos megkülönböztetése leküzdéséhez szükséges 
intézkedések elősegítése céljából. A Magyar Országgyűlés hisz abban, hogy a közösségi 
jogalkotás elősegíti majd a közös alapelvek és értékek lefektetését, illetve érvényre juttatását." 
 

Indokolás: Lásd a H/12631/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz. támogatja

- az Alkotmányügyi biz. támogatja
- a Külügyi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

3.  Dr. Bagó Zoltán, Balla Mihály, dr. Braun Márton, dr. Gógl Árpád, Farkas 
Flórián, dr. Gruber Attila, dr. Hörcsik Richárd, dr. Nagy Gábor Tamás, Ivanics Ferenc, 
Németh Zsolt, Manninger Jenő, Potápi Árpád, Nógrádi Zoltán, Rockenbauer Zoltán, 
Szabó István, dr. Kelemen András, Becsó Zsolt, Deák András, dr. Horváth János, 
Ivanics István, Kuzma László, dr. Latorcai János, dr. Rubovszky György, dr. Semjén 
Zsolt, Soltész Miklós, dr. Hargitai János, Harrach Péter, Pichler Imre László, dr. Csáky 
András, Herényi Károly, dr. Csapody Miklós, Karsai Péter, Szászfalvi László, Németh 
Zsolt, Fülöp István, Püski András, Balogh László, Ékes József és Font Sándor képviselők 
a határozati javaslatot új 2. ponttal kiegészíteni javasolják (a módosító javaslat elfogadása 
esetén a határozati javaslat eddig rendelkező része az 1. pont jelölést kapja): 
 
 "Az Országgyűlés 
 
felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy 
közös jövő megteremtésére törekednek, 
megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, 
kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és 
demokratikusabb Európai Unióban élhessenek, 
tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés aláírására, 
figyelemmel az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésére 
a következı határozatot hozza: 
 
1. Az Országgyűlés a Kormány elıterjesztése alapján 

http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=b039
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=b008
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=b018
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g006
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=f015
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=f015
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=g025
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h275
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n006
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=i003
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n322
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=m014
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p009
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n017
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=r309
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=s022
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k119
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=b013
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=d013
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h019
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=i226
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k050
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=l001
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=r315
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=s323
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=s323
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=s051
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h006
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h007
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=c004
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=c004
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=h013
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=c272
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=k219
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=s013
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n004
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=n004
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=f016
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=p025
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=b024
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=e002
http://oracle.mkogy.hu/plsql/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=f010


 -  5  - 

a) megerősíti az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződést,  
b) felkéri a köztársasági elnököt, hogy a megerősítő okiratot aláírásával és pecsétjével 

ellátva adja ki, 
c) felhívja a külügyminisztert, hogy gondoskodjon a megerősítő okiratnak az Olasz 

Köztársaság Kormányánál történő letétbe helyezéséről. 
 
2. Tekintettel arra, hogy az Európai Alkotmány preambuluma tartalmaz hivatkozást Európa 
vallási örökségére, az Országgyűlés a következőket tekinti irányadónak: 
 
Az Alkotmányos Szerződés tartalmaz utalást Európa kulturális, vallási és humanista 
örökségére, amelyből az ember sérthetetlen és elidegenítetlen jogai, a szabadság, a 
demokrácia, az egyenlőség, valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoztak. Az 
Országgyűlés szerint a preambulum ezen része Európa közös keresztény gyökereire is utal. 
 
Az Országgyűlés szerint Európa közös vallási hagyományában kiemelt szerepe van a 
kereszténységnek. Az Országgyűlés hisz abban, hogy e közös gyökerekre való utalásnak 
helye van Európa e jelentős dokumentumában. 
 
Az Országgyűlést az a meggyőződés vezeti, hogy az Európa közös keresztény gyökereire 
történő hivatkozás történelmi tényt rögzít, amely nem érinti más vallások megítélését, az 
állam és az egyház viszonyát és az Alkotmányos Szerződésben is rögzített vallásszabadság 
elvét." 
 

Indokolás: Lásd a H/12631/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

4.  Lezsák Sándor képviselő a határozati javaslat preambulumának a következő 
módosítását javasolja: 
 
 "Az Országgyűlés 
 
felidézve Európa népeinek elhatározását, hogy egymással mind szorosabb egységre lépve egy 
közös jövő megteremtésére törekednek, 
megemlékezve arról, hogy Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, 
kinyilvánítva akaratát, hogy a Köztársaság polgárai egy átláthatóbb, hatékonyabb és 
demokratikusabb Európai Unióban élhessenek, 
bízva abban, hogy a keresztény értékrenden alapuló európai kultúra egy bővülő Európai 
Unióban is megőrizheti szellemiségét, 
tekintettel arra, hogy Rómában 2004. október 29-én sor került az európai alkotmány 
létrehozásáról szóló szerződés aláírására, 
figyelemmel az Alkotmány 2/A. § (2) bekezdésére 
a következő határozatot hozza:" 
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Indokolás: Lásd a H/12631/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Európai ügyek biz. nem támogatja

- az Alkotmányügyi biz. nem támogatja
- a Külügyi biz. nem támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
Budapest, 2004. december 6. 
 
 
 

Dr. Eörsi Mátyás s.k., 
az Európai ügyek 
bizottság elnöke  

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

 
 
 

Németh Zsolt s.k., 
a Külügyi bizottság elnöke 

 
 


