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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat (a továbbiakban :

HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az elő terjesztő megküldte a „Magyarország

Alaptörvényének hetedik módosításáról” szóló T/12458. számú törvényjavaslat és az

összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét ( a

továbbiakban : egységes javaslattervezet) .

Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően

tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét ,

ezért a HHSZ 46. § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom .

Budapest, 2016 . november 3 .
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Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása

(2016	 )

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

1. cikk

A Nemzeti hitvallás a „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szen t
Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemze t
egységét .” szövegrészt követően a következ ő szövegrésszel egészül ki :

„Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerez ő önazonosságunk védelmezése az
állam alapvető kötelessége .”

2. cikk

Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetköz i
szerződés alapján – az alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettsége k
teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényb ől eredő egyes hatásköreit a többi
tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja . Az e bekezdé s
szerinti hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvet ő
jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére ,
népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetle n
rendelkezési jogát .”

3. cikk

Az Alaptörvény R) cikke a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Magyarország alkotmányos identitásának védelme az állam minden szervéne k
kötelessége .”

4. cikk

(1) Az Alaptörvény XIV . cikk (1)-(3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Magyarországra idegen népesség nem telepíthet ő be. Idegen állampolgár – ide nem értve
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyeket – Magyarország területén a
magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet . A kérelem elő terjesztése és
elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg .
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(2) Magyar állampolgár Magyarország területérő l nem utasítható ki, és külföldrő l bármikor
hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehe t
kiutasítani . Tilos a csoportos kiutasítás .

(3) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a

veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak,
büntetésnek vetik alá ."

(2) Az Alaptörvény XIV . cikke a következ ő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Magyarország — ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet —
kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti
hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politikai

meggyőződésük miatt üldöznek, vagy az üldöztetéstő l való félelmük megalapozott .

(5) A menedékjog biztosításának alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg . ”

5. cikk

(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyű lés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .

(3) Az Alaptörvény egységes szerkezet ű szövegét az Alaptörvény e módosításának
hatálybalépését követ ően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban .
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