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Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következ ők szerint
módosítja:

1. cikk

Az Alaptörvény 47 . cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az Országgyűlés a jelen lévő országgyű lési képviselők kétharmadának szavazatáva l
dönt a Magyar Honvédség külföldi vagy magyarországi alkalmazásáról, külföldi
állomásozásáról, valamint a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy Magyarország
területéről kiinduló alkalmazásáról, magyarországi állomásozásáról .”

2. cikk

Jelen Alaptörvény-módosítás hatálybalépésével egyidej űleg hatályát veszti a z
Alaptörvény 47 . cikk (3) és (4) bekezdése .

3. cikk

Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti .



Indokolá s

Általános indokolás

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta az Unió, valamint a NATO döntésén alapul ó
külföldi missziók engedélyezéséről az új Alaptörvény szerint is a Kormány hivatott dönteni .
A jogszabályok módosítását a nehézkes és lassú döntéshozatali eljárással indokolták . A
döntés azonban olyan súlyú legitimációt igényel, hogy ahhoz az Országgyűlés minősített
többségének támogatására lenne szükséges . Álláspontunk szerint ez a szándék találkozik a
magyar állampolgárok akaratával .
Különösen fontos mindezt újraszabályozni akkor, amikor számtalan megkérdőjelezhető
legitimitású és szándékú, inkább nagyhatalmi, mint magyar, nemzeti érdekeket képvisel ő
külföldi missziókban veszélyeztetik életünket a honvédjeink .

Részletes indokolás

Az 1-2 . cikkhez

Az általános indokolásban meghatározott jogpolitikai célok elérése érdekében az Alaptörvén y
paragrafusainak módosítása szükséges, melyek a Kormány – csapatmozgásokkal kapcsolatos
jogköreit szabályozzák.

A 3. cikk-hez

Kiemelten fontos társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy e javaslat a lehető leghamarab b
hatályba lépjen.



országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvénye S) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország
Alaptörvényének ötödik módosítása címen a következő javaslatot kívánjuk benyújtani .

A javaslat indokolását csatoljuk.

Budapest, 2013 . március M
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