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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, illetve a 102 . §-a (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényérő l szóló T/2627. számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslatot

terjesztem elő :

1 . A Nemzeti hitvallás c . fejezet 18 . bekezdése helyébe a következő szöveg lép :

„[Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait, és a Szent Koronát, amel y
megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét . ]

Tiszteletben tartjuk és elismejük történeti alkotmányunkat és annak vívmányait, és a Szent
Koronát, amely megtestesítianemzet eQVségétésMagyarországszuverenitását.Tiszteletben
tartjuk azt, hogyőseink szabad akaratukból a magyar nép hatalmát a Szent Koronára ruházták
át, a magyar nép hatalma a Szent Koronában testesül meg. Mi, a magvar nemzet tagja i
kijelentjük, hogy a magyar állam jogfolytonos a történetileg létezett magvar alkotmányos
rendszerekkel . Megbecsüljük a történeti alkotmány törvényeiben és szokásaiban, különösen a
Vérszerződésben, Szent István Intelmeiben és törvényeiben, az 1222 . évi Aranybullában, az
1848-évi áprilisi törvényekben kifejeződő jogokat, szabadságokat, elveket és törekvéseket ,
így a magyar alkotmányos fejlődésnek a történeti közjogi tényekben jól felismerhető azon öt
alapelvét, mint

- Az állami és nemzeti a függetlenség,

- Az önkormányzat,(közjogi küzdelmeink bástyái a Habsburg időszakban a vármegyék voltak,
így az önkormányzatiságnak az önkényuralmi törekvésekkel szemben mindig kiemelt szerep e
volt a magyar közjogban.),



- Az alapvető emberi jogok (különösen a személy méltósága és az egyenlőség, mindenekelő tt
a törvény előtti egyenlőség.) ,

- A joguralom (hogy az emberek nem más emberek önkényének, hanem a törvényeknek
vannak alávetve) ,

- Az alkotmányellenes hatalomnak való ellenállás joga (ius resistendi) .

Megbecsüljük azt a közjogi hagyományt, ho gy a nemzet egészét, majd a Szent Koronát, illető
un.: „főtulajdonjog”, amely szerint minden birtokjog gyökere Magyarországon a Szen t
Koronától ered, s ebből következő leg az örökléssel szerzett ingatlanvagyon megterhelhetetle n
és elidegeníthetetlen volt 1848-ig, s a közös birtok, 	 a nemzeti vagyon védelmea
honfoglalástól alapelve volt a magyar alkotmányosságnak . Indokolt és szükséges, hogy
Magyarország ezen hagyományt korszer ű formában folytassa . "

INDOKOLÁS

A javaslat történeti alkotmányunk „vívmányai” kifejezés önmagában történő használat a

alkalmas arra, hogy a történeti alkotmány rendelkezéseit különböz ő hatóságok és személyek

különféleképpen értelmezzék, így alkalmas arra, hogy a történeti alkotmány lényege, alapvető
rendelkezései vonatkozásában gátló tényez ő legyen, közjogilag értelmezhetetlen és nem

szabatos, amely egy alapvet ő követelmény az ország Alaptörvénye vonatkozásában. A

történeti alkotmányt tehát nem csak a vívmányai szerint, hanem önmagában, az ezeréves

joganyag modern, jelen alkotmány-tervezet rendelkezéseivel összhangban és értékeivel együtt

kell értelmezni a Javaslat Alapvető rendelkezései c. fejezet módosított „Q” pont figyelemb e

vétele mellett .

A „(. . .) a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állam i

folytonosságát” egy közjogilag ugyancsak értelmezhetetlen kifejezés, vagy formula, amel y

teljes mértékben alkalmas arra, hogy politikai és jogi értelemben a folytonosságot tévesen a z

alkotmányos jogfolytonosság helyreállításának kimondását értsék . A módosító javaslat a

történeti alkotmány szerint kialakult azon él ő , és hatálytalaníthatatlan közjogi alapvetés t

kívánja beemelni a javaslatba, miszerint a Szent Korona, mint önálló, független közjog i

személy testesítheti csak a nemzet egységét és Magyarország szuverenitását . Magyarorszá g

ezeregyszáz éves alkotmányos életében a Szent Korona évszázadokon keresztül az ország ,
azaz a nemzetet egymagában képviselő közjogi személyisége vitathatatlan, jogszabályokban

is meghatározott módon rögzítésre került, a Szent Korona, mint a nemzeti egység kifejezője

ugyancsak így kerülne rögzítésre .

Az alkotmányos jogfolytonosság kimondása az alaptörvényben rögzítésre kell kerüljön, míg
az alkotmányosság helyreállításának részletes szabályairól sarkalatos törvény kell
rendelkezzen, ez az el őírás az alaptörvény normaszövegében kell szerepeljen . Az



alkotmányos jogfolytonosság kimondása egyértelműen rögzíti azt a közjogi és történelm i
tényt, hogy a jelen Magyarország állama és a történetileg létezett alkotmányos magya r
államrendszerek közötti kapcsolat a szerves fejl ődésen, és az alkotmányos jogfolytonosságo n
alapul . Figyelembe véve, hogy az alkotmányosság helyreállítását 67 év távlatából kel l
jogtechnikailag megoldani, ezért az ország szinte minden területére kiterjed ő terjedelmes
szabályozás miatt az alkotmányosság helyreállítását sarkalatos törvényben, hozzákapcsolódó
egyéb jogszabályok és intézkedések lehet szakmailag vállalhatóan biztosítani .

A módosítási indítvány szövege ugyanakkor a szuverenitás kérdéskörét is érinti, tekintettel
arra, hogy a magyar állam szuverenitását nem rögzíti a Javaslat, amely megengedhetetle n
hiány az állam egyik legmagasabb szint ű, a jogforrási hierarchia csúcsán lévő jogszabály
vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy Magyarország ezeregyszáz éves alkotmányos életében
a Szent Korona évszázadokon keresztül az ország, azaz a nemzetet egymagában képviselő
közjogi személyisége vitathatatlan, jogszabályokban is meghatározott módon rögzítésr e
került, a Szent Korona, mint a nemzeti egység kifejez ője ugyancsak itt kerülne rögzítésre .
Ezért fontos, hogy az Alaptörvényben kerüljön rögzítésre az az él ő , és hatálytalaníthatatlan
közjogi alapvetés, miszerint Magyarország szuverenitását, a nemzet egységét és a
jogfolytonosság biztosítását a Szent Korona fejezi ki .

Lényeges, hogy a Nemzeti Hitvallás kiemelten utaljon a történeti alkotmány legbecseseb b
értékeire, ezért a legfontosabb alapelvek felidézése szükséges . A Szent Korona birtokjog ma i
igényeknek megfelelő működtetésének követelménye is meg kell jelenjen a bevezet ő
rendelkezések között .

2. MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE tervezetének Q . cikk (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép :

(3) [Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti hitvallással és
történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni . ]
Az Alkotmány rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti Hitvallással és történet i
alkotmányunkkal és annak vívmányaival összhangban kell értelmezni . A történeti
jogfolytonosság kimondásának következményeként	 az	 alkotmányos jogfolytonosság
helyreállításának részletes szabályairól és az abból fakadó jogkövetkezményekr ő l sarkalatos
törvény rendelkezik."

INDOKOLÁS

A javaslat történeti alkotmányunk „vívmányai” kifejezés önmagában történő használata
alkalmas arra, hogy a történeti alkotmány rendelkezéseit különböz ő hatóságok és személyek
különféleképpen értelmezzék, így alkalmas arra, hogy a történeti alkotmány lényege, alapvet ő
rendelkezései vonatkozásában gátló tényező legyen, közjogilag értelmezhetetlen és ne m
szabatos, amely egy alapvető követelmény az ország Alaptörvénye vonatkozásában. A
történeti alkotmányt tehát nem csak a vívmányai szerint, hanem önmagában, az ezeréves



joganyag modern, jelen alkotmány-tervezet rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni . Az
alkotmányos jogfolytonosság kimondása az alaptörvényben rögzítésre kell kerüljön, míg az
alkotmányosság helyreállításának részletes szabályait külön törvény, ezen belül is sarkalatos ,
azaz kétharmados törvény szabályozási körébe utalná . Az alkotmányos jogfolytonosság
kimondása egyértelm űen rögzíti azt a közjogi és történelmi tényt, hogy a jelen Magyarország
állama és a történetileg létezett alkotmányos magyar államrendszerek közötti kapcsolat a
szerves fejlődésen, és az alkotmányos jogfolytonosságon alapul . Figyelembe véve, hogy az
alkotmányosság helyreállítását 67 év távlatából kell jogtechnikailag megoldani, ezért az
ország szinte minden területére kiterjedő terjedelmes szabályozás miatt az alkotmányosság
helyreállítását egy sarkalatos törvényben lehet szakmailag vállalhatóan biztosítani és a
nemzeti érdekek és értékek érvényesülése szempontjából felülvizsgálni az elmúlt id őszak
jogalkotását .

Budapest, 2011 . március 28 .
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