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Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. cikk

Magyarország Alaptörvényének SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG cím XIX. cikk (3)
bekezdése a következők szerint módosul :

„(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igényb e
vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja ,
továbbá a szociális intézkedés igénybevételének lehetőségéből történő kizárást a jogszabályi
rendelkezések betartásával kapcsolatos magatartással összefügg ően korlátozhatja . ”

2. cikk

Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követ ő napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti .



Indokolás

Általános indokolá s

Az Alaptörvény eddig is tartalmazta a korlátozás lehet őségét . Amennyiben a szociális
intézkedés során lehetőség van a közösség számára hasznos tevékenységhez igazodni, úgy a
társadalmi igazságosság megvalósulása érdekében elengedhetetlen, hogy a szociáli s
intézkedés igénybevételének lehetőségének kizárhatósága is megvalósuljon . Az igazságos
szociálpolitikában a jogok mellé kötelezettségeket is kell rendelni, ösztönzőket, szabályozókat
kell beépíteni . Az egyéni jog nem lehet ellentétes a közösség jogával .
Az elmúlt időszakban megnövekedtek a kiskorúak által elkövetett súlyos er őszakos
bűncselekmények. Egyre fiatalabb korban követnek el egyre súlyosabb személyellen i
bűncselekményt. A család a szülő felelősségének kérdése ezekben az esetekbe n
megkerülhetetlen . Egy szülő első számú joga és kötelessége a gyermeke gondozása, nevelése ,
a társadalmi normák, értékek megismertetése gyermekével, ezzel is hozzájárul a közjó, a
közérdek megvalósulásához. Ha egy szülő jogai és kötelezettsége révén közvetve vagy
közvetlenül hozzájárul ahhoz, hogy a gyermeke súlyos, erőszakos bűncselekmény
elkövetőjévé válik, ezzel a közérdekét súlyosan sérti, az igazságosság elvét követve a köz álta l
biztosított különböző juttatások szűkítése indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. cikkhez

Az Alaptörvény e bekezdése jelenleg is tartalmazza a korlátozás lehet őségét a szociáli s
juttatások megállapíthatósága kapcsán . Az új szabályozás a védendő jogtárgyak jellegére
tekintettel további korlátozási megoldást tesz lehet ővé, amelynek részleteit külön törvényben
kell szabályozni .

A 2. cikkhez

A jelenlegi nem kívánatos helyzet megszüntetése érdekében célszerű a módosítást a lehető
leghamarabb hatályba léptetni .



országgyűlési képviselő

	Képviselő i önálló indítvány

Kővér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye S) cikk (1) bekezdése alapján „Magyarország Alaptőrvényének
negyedik módosítása” címen a kővetkező javaslatot kívánom benyújtani .

A javaslat indokolását csatolom.

Budapest, 2013 . január
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