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Dr. Szili Katalinnak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Házszabály 85 . § (2) bekezdése alapján az alábbi, a Magyar Köztársaság
Alkotmányának módosítására irányuló törvényjavaslatot nyújtom be .

2005. évi . . . törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX . törvény módosításáról

1 .§

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX . törvény 76 . § (1) bekezdése
helyébe a következő bekezdés lép :

„76. §
(1) A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld színű
vízszintes sávból áll . A Magyar Köztársaság címere a fehér színű sáv közepén helyezkedik
el.

2 .§
Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba .

a Magyar Demokrata Fórum Országgyűlési Képviselőcsoportja
1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19 .
tel .: 441-5173, fax.: 441-5158

Indokolás

Az Alkotmány módosítását a címerrel ékesített zászlónak az a másfél évtizedes, az
általános társadalmi, és az állami (közhivatali) gyakorlatban is széles körben elterjedt
használati módja indokolja, amely az Alkotmány írott szövegével máig ellentétes .
A nemzeti jelképek egyesítése elvi és gyakorlati kérdés egyszerre .
Elvi tekintetben : a jelen alkotmánymódosítás a címeres zászló használatát az alább
felsorolt indokok alapján helyesli, és akkor is a Magyar Köztársaság címerének és zászlajának
egyesítésére tenne javaslatot, ha a címerről egykor meghozott parlamenti döntés az ún.
Kossuth-címert kodifikálta volna .
Gyakorlati tekintetben : a magyar nemzeti színek (sávok) alkotta hagyományos nemzeti
zászlónak, és a Magyar Köztársaság címerének : nemzeti identitásunk e két jelképének régóta
szorgalmazott egyesítése csupán a mindennapos gyakorlatot tőrvényesíti .
A címeres zászlót - a „sima" trikolór mellett - nem csak magánszemélyek és az egyházak,
társadalmi szervezetek, önkormányzatok, illetve az állami közintézmények alkalmazzák,
hanem a Magyar Köztársaság külképviseleteinek (nagykövetségeink, főkonzulátusaink és más
kirendeltségeink) jelentős része is .
A címeres zászló használatának törvényesítését a magyar történelmi hagyományok mellett
esztétikai, sőt marketing-szempontok, továbbá a jó megkülönböztethetőségen túlmenően az
Európai Unió egyes tagállamainak hagyományos gyakorlata is alátámasztja . A nemzeti címer
a Görög Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Szlovák Köztársaság és
a Szlovén Köztársaság zászlajának is részét képezi .
Az állami címer alapszíneiből ered, azokat hordozza a Lengyel Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Olasz
Köztársaság és a Svéd Királyság nemzeti zászlaja ; címerének egy eleme a Ciprusi
Köztársaság zászlaján is megtalálható .
A javaslatot Glatz Ferenc akadémikus, a kormány megbízásából működő ún.
„jelképbizottság" elnöke is támogatja .
Alkotmányunknak a határon túli magyarokért való felelősségvállalás kodifikálására
irányuló közös szándékát követve, a parlamenti pártok nemrégiben kezdték meg a
tárgyalásokat . Miután ennek legfőbb tartalma - annak kinyilvánítása, hogy a határon túli
magyarság a nemzet szerves részét képezi - e közösségek egyetértésével találkozik, nem csak
szükség van rá, de módunk is nyílik arra, hogy az Alkotmányt módosítsuk . A fenti javaslat
elfogadása ezzel az alkotmánymódosítással egy időben lehetséges .
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