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2020. évi ... törvény

Magyarország Alaptörvényének kilencedik módosítása

1. cikk 

Az Alaptörvény I) cikk (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) 1\fagyarország zászlaja három, egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, fehér és

zöld színű, vízszintes sávból és középen Magyarország címeréből áll, amelyben a piros

szín az erő, a fehér szín a hűség, a zöld szín a remeny, a címer Magyarország

függetlenségének a jelképe.

2. cikk 

Ez a tör-vény a kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

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

(3) _Az Alaptőrvénv egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának
hatálybalépését kővetően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.



Indokolás 

Általános indokolás 

Magyarország zászlajának és címerének egyesítése történelmi adóssága az Országgyűlésnek.

Indokolja azt egyrészt a hagyomány, miszerint a szuverenitást kifejező címer részét képezi a
független Magyarország zászlajának, másrészt annak a jogfolytonosságnak a megerősítése iránti
igény, amely a jelenkori magyar államot összeköti nemzetünk történelmének legdicsőbb
korszakaival.

A történelmi címeres zászlónak kiemelkedő jelentősége volt az önálló jogállam megteremtése
során 1848-ban, majd a kiegyezést követően egészen a szovjet megszállásig. 1956-ban a
szabadságharc hősei az elnyomó hatalom jelképének eltávolításán! az egész világ számára
ismertté tették a magyarok zászlaját, kifejezve, hogy ahogyan a haza, úgy a címer sem lehet az
idegen megszállóké. A Pesti Srácok helyett is feltehetjük a kérdést: miért ugyanaz a zászlónk
van, ami a "'.'víagyar Népköztársaság állami zászlaja is volt '57-t61? Ez is szimbolizálja a végre
nem hajtott rendszerváltást.

Magyarország címerrel ékesített zászlaja ezentúl határozottabban kifejezi Magyarország állami
önállóságát, ami egyben lehetőséget teremt arra, hogy a határainkon kívül élő magyarok a címer
nélküli nemzeti színű zászlót szabadon használhassák azokban az államokban is, ahol más állam
zászlajának használatát jogszabály akadályozza.

Minderre tekintettel javasolom Magyarország Alaptörvényének e javaslat szerinti módosítását.

Részletes indokolás 

Az 1. cikkhez

Ebben a cikkben került meghatározásra 11agyarország zászlaja, annak képi megjelenítésével
együtt.

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezések.


