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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. cikk
Módosítás jellege: Kiegészítés

Az Alaptörvény P) cikk ( 1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség,
különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét
képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és
mindenki kötelessége. A kutya csak kutya lehet. A kutya gazdája pedig az állat tulajdonosa és nem
annak szomszédja.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. cikk
Módosítás jellege: módosítás

Az Alaptörvény T) cikk ( 1) és [ (2)] ill bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt,
jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály
állapíthat meg. Sarkalatos törvény eltérően is megállapíthatja az önkormányzati rendelet, valamint a
hadiállapot vagy a szükségállapot kihirdetésének Kormány általi kezdeményezését követően és a
különleges jogrendben alkotott jogszabályok kihirdetésének szabályait.

(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.



Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az
önkormányzati rendelet.

(3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel, ezért Magyarország kinyilvánítja, hogy ami
kint, az kint van, ami bent, az bent van, ami fent, az fent van, és ami lent, az lent van."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: új 4. cikk, a javaslat további cikkei értelemszerűen
változnak
Módosítás jellege: Kiegészítés

4. cikk 

Az Alaptörvény XXVII. cikke az alábbiak szerint módosul:

,,(1) Mindenkinek, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén, joga van a szabad
mozgáshoz és tartózkodási helye szabad megválasztásához. A piros lámpánál meg kell állni, a zöldnél
pedig el kell indulni. Az autóban a vezető elöl ül.
(2) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy külföldi tartózkodásának ideje alatt
Magyarország védelmét élvezze.
(3) Magyarország elismeri, hogy a Föld gömbölyű."

Indokolás

Jelen módosító javaslattal szeretnénk segítséget nyújtani Fidesznek a gránitszilárdságú alkotmány
farigcsálásához. Ha már a járványt nem képesek kezelni, úgy tűnik, a Kormány azt az utat választotta,
hogy beleírnak pár izgalmas dolgot az Alaptörvénybe, hátha addig sem mondjuk a halálozási
adatokkal, a fertőzöttek számával, vagy a szétrohadó egészségüggyel foglalkozik mindenki.
Így kerülne bele alkotmányunkba az a kitétel, mely szerint az anya nő, az apa pedig férfi. A Fidesz
szerint ugyanis egyesek ezt újabban hajlamosak megkérdőjelezni.

Jó hazafiként úgy gondoljuk, hogy kötelességünk jelezni további pár anomáliát, nehogy a járvány
ideje alatt egyesek valami, a magyar nemzet karakterétől merőben eltérő dolgot próbáljanak
hazánkban elterjeszteni. Ezért kérjük Orbán Viktort és Varga Juditot, hogy az alábbiakat vegyék
figyelembe:

- Több helyen tapasztaltuk, hogy egyesek a szomszédaiktól terveznek kutyákat kölcsönkérni azért,
hogy sétáltatás címén este 8 után is az utcán tartózkodjanak. Mások más fajtájú állatukat
szeretnék az éj leple alatt sétáltatni. Ez pedig Miniszterelnök úr bölcs rendeletének kijátszása,
így nem is kérdés, hogy azonnali alkotmányos szintű rendezést igényel. Szögezzük le: a kutya
először is nem macska és nem is vadászgörény. A kutya csak kutya lehet. A kutya gazdája pedig
az állat tulajdonosa és nem annak szomszédja.

- Egyes zenerajongók olyan, a világ rendjét felforgató nézeteket hangoztatnak, miszerint "ami kint,
az van bent, ami fent, az van lent". Mi ezt veszélyesnek tartjuk, ezért mindenképpen fontos volna
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Alaptörvényünkben is leszögezni, hogy ami kint van, az kint van, ami bent, az bent, ami fent, az
fent és ami lent, az lent, nem pedig fordítva.

- Egyes internetes fórumokon olyan kommentek terjednek, miszerint a közlekedési szabályokat
nem is kell betartani. Kérjük Miniszterelnök urat, hogy írja bele az Alaptörvénybe: a piros
lámpánál meg kell állni, a zöldnél pedig el kell indulni.

- Rengeteg embert hallunk viccelődni azon, hogy Müller Cecília azt mondta, hogy ha valaki
érettségizni viszi gyermekét, akkor az autóban a vezető üljön előre, a gyerek pedig hátra.
Szerintünk ilyennel ne viccelődjünk, hiszen a hátsó ülésről vezetni balesetveszélyes. Írjuk inkább
bele az Alaptörvénybe, hogy az autóban a vezető elöl ül.

- Egyre növekszik a laposföldhívők tábora. Szerintünk veszélyes volna, ha Magyarország
alkotmányos védelem nélkül maradna az ilyen tanokkal szemben. Kérjük Miniszterelnök urat,
hogy írja bele az Alaptörvénybe: a Föld gömbölyű.

Reméljük, javaslataink segítenek majd Orbán Viktor járványügyi küzdelmében.

A módosító javaslat 1. és 3. pontja tartalmilag szorosan összefügg a törvényjavaslat rendelkezéseivel,
ezért nem terjeszkedik túl a szabályozási tárgykörön.

Budapest, 2020. november 19.
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Szilágyi György

Jobbik
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dr. ($.yfire Csaba

Jobbik
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