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Zárószavazás el őtti módosító javaslat

Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság a Házszabály 107 . § (1) bekezdése alapján az új
Alkotmány elfogadásának el őkészítéséről szóló H12057/61 . számú egységes javaslathoz a
következő

zárószavazás előtti módosító javaslato t
terjeszti elő :

1.Az egységes javaslat Címe az alábbiak szerint módosul :

Az Országgyűlés
	 /201[0n. (

	

) OGY
határozat a

az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről

2. Az egységes javaslat 2. pontja az alábbiak szerint módosul :

2. Az Országgyűlés felkéri a képvisel őcsoportok tagjait, valamint a független képvisel őket ,
hogy az új Alkotmányról szóló törvényjavaslataikat az Alkotmányelőkészítő eseti bizottság
határozat mellékletébe foglalt javaslatának figyelembevételével, vagy attól függetlenül 2011 .
március 15-ig nyújtsák be az Országgy űléshez. Az Országgyűlés az Alkotmányel őkészítő
eseti bizottság javaslatát a képviselők alkotmányozó munkája támogatásának tekinti .
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3. Az egységes javaslat Mellékletének címe az alábbiak szerint módosul :

Melléklet a. . . . . . . . ./201[0] I . (	 ) OGY határozathoz

Tájékoztató az Alkotmányel őkészítő eseti bizottságnak
a képviselők alkotmányozó munkája támogatására folytatott tevékenységéről

4. Az egységes javaslat Mellékletében az ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK c . fejezet 6 .
pontja az alábbiak szerint módosul:

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSE K

6. Magyarország együttm űködésre törekszik a világ valamennyi népével, nemzetével é s
országával, elutasítja a háborút, mint a viták megoldásának eszközét, és tartózkodik más
államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló er őszak alkalmazásától, illető leg az
erőszakkal való fenyegetéstől . Elfogadja ezért a nemzetközi jog általánosan elismer t
szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségei és saját joga között i
összhang[já]ot .

5. Az egységes javaslat Mellékletében az ALAPVET Ő RENDELKEZÉSEK c . fejezet 8.
pontja az alábbiak szerint módosul :

8. Az alapvető jogok kötelezettségekkel és felelősséggel járnak. Gyakorlásuk szabályait
törvény állapítja meg, amely lényeges tartalmukat nem korlátozhatja. Ha az Alkotmány
kivételt nem tesz, az alapvet ő jogok korlátozásának mások jó hírneve vagy más alapvet ő
jogainak védelme, a nemzet biztonsága, a közbiztonság, a közegészség, az erkölcsök védelme
érdekében, e célok eléréséhez szükséges mértékben lehet helye . Az alapvető jogokat nem
lehet úgy értelmezni, hogy az bárki számára jogot biztosítana olyan tevékenység folytatásár a
vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely más zaklatására, jogainak és szabadságának
megsértésére vagy az Alkotmányban meghatározottnál nagyobb mértékű korlátozására
irányul .

6. Az egységes javaslat Mellékletében az ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK c . fejezet 10.
ponta az alábbiak szerint módosul :

10. Minden gyermeket megillet a megfelel ő testi, szellemi és erkölcsi fejl ődéséhez szüksége s
védelem és gondoskodás . A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó
nevelést megválasszák ; a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük neveléséről és
taníttatásáról gondoskodni . A családok, valamint az anyák és gyermekek támogatásáról és
védelméről[,] törvényben kell rendelkezni .

7. Az egységes javaslat Mellékletében az ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK C .

fejezet felvezető szövege az alábbiak szerint módosul :

Az Alkotmány tartalmazza valamennyi, a jelenlegi Alkotmányba[n] foglalt alapvet ő emberi
és állampolgári jogo[ka]t .
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8. Az egységes javaslat Mellékletében az ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK C .

fejezet 5 . pontja az alábbiak szerint módosul :

5 . Minden magyar állampolgárt megilletik az alapvető állampolgári jogok .

Senkit sem lehet magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani vagy magya r
állampolgárt Magyarország területéről kiutasítani . A magyar állampolgárt megilleti a

külföldről való hazatérés joga. Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy külföld i
tartózkodásának ideje alatt Magyarország védelmét élvezze . Az állampolgárságról sarkalatos
törvény rendelkezik. Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit csak a
törvénynek megfelel ően hozott határozat alapján lehet kiutasítani .

Minden magyar állampolgárt sarkalatos törvényben meghatározott feltételek esetén megillet i
a választójog, továbbá minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hog y
rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelel ően közhivatalt viseljen .

Minden magyar állampolgárt megilleti a nemzeti és etnikai kisebbségi státushoz való jog . A
nemzeti és etnikai kisebbségeknek a nemzet hatalmának részeseiként joguk van kollektív
részvételre a közéletben, saját kultúrájuk ápolásához, anyanyelvük használatához, anyanyelv ű
oktatáshoz, a saját nyelven való névhasználathoz . Képviseletüket törvények biztosítják. A
nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre .

A magyar állampolgároknak joguk van a szociális biztonsághoz, a m űvelődéshez való joghoz.
Az Alkotmány - az egészséghez való joghoz hasonlóan - tartalmazza azokat az állam i
kötelezettségvállalásokat, melyek az Alkotmányban szereplő szociális és kulturális jogok
érvényesülését előmozdítják .

Az Alkotmány államcélként rendelkezzék a rászorulókról történ ő gondoskodásról és az
ifjúság védelmezésérő l .

Az alapvető állampolgári jogok gyakorlásáról rendelkező törvények egyes alapvető
állampolgári jogok gyakorlását magyar állampolgársággal nem rendelkez őknek is
biztosíthatj [a] ák .

A magyar állam nemzetközi kötelezettségvállalásának megfelel ően nem magyar
állampolgároknak törvényben előírt feltételek esetén menedékjogot biztosít .

Indokolás

A javasolt módosítások nyelvhelyességi, valamint jogtechnikai pontosításokat tartalmaznak .
Tekintettel arra, hogy az országgyűlési határozati javaslat elfogadására a 2010 . évi tél i

ülésszak helyett a 2011 . évi tavaszi ülésszakon került sor, szüksé van az országgyű lés i
határozati javaslat számozásának módosítására is .

Budapest, 2011 . március 7 .

. Salamon Lászl ó

a bizottság elnök e
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