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1. cikk

Magyarország Alaptörvénye E) cikk (2) bekezdése a következ ő új, második mondattal
egészül ki :

„Az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem írhatja elő nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését . ”

2. cikk

Jelen módosítás a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Indokolá s

Általános indokolás

Magyarország Alaptörvénye „NEMZETI HITVALLÁS” cím ű részében kijelentésre kerül ,
hogy ,;Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttm űködésre törekszünk a világ
minden nemzetével . "

Az együttműködés – nemzetközi jogból is következ ő – önmagunkra nézve kötelez ő előírása
azonban nem adja meg a felhatalmazást egyes nemzetközi szerveknek arra, hogy hazánkr a
oktrojáljanak egy olyan szabályozást, amely az „együttműködés” keretein túllépve, annak
céljain túlmutatva állapítanak meg kötelezettségeket egyes nem magyar állampolgároknak az
országba történő kötelező befogadása, betelepítése érdekében .

A Fidesz nemrégiben beadta népszavazási kezdeményezését a témában, megkérdezni kívánva
a magyar választópolgárt arról, hogy „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését? ”

A népszavazás a népakarat egyik legfőbb – bár hosszadalmas és költséges – érvényesítés i
eszköze,' azonban az Országgyűlés kezében is van lehetőség a helyzet rendezésére
Alaptörvény-módosítás keretében, amelyet jelen javaslatunk szerint terjesztünk el ő .

Részletes indokolás

Az 1 . cikkhez

Az Alaptörvény E) pontja szerint „Magyarország az Európai Unióban tagállamként val ó
részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján – az alapító szerz ődésekbő l fakadó jogo k
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvényb ő l eredő
egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján
gyakorolhatja.” E bekezdés kiegészítésére kerül sor az új mondattal, amely szerint ne m
telepíthetőek be uniós döntés alapján Magyarországra nem magyar állampolgárok a magyar
Parlament, mint legmagasabb szint ű népképviseleti szerv hozzájárulása nélkül .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .



országgyű lési képvisel ő '

Képviselő i önálló indítvány

Kövér Lászlónak,
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten — Magyarország Alaptörvényének S) cikke alapján — benyújtjuk a
„Magyarország Alaptörvényének hatodik módosításáról” szóló előterjesztést .

A javaslat indokolását csatoljuk .

Budapest, 2016 . április 4
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