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AZ 1949-es ALKOTMÁNY HARMINCKETTEDIK MÓDOSÍTÁSA

Rendszerváltáskori módosítás:   VIII.  
az 1989. október 23-án kihirdetett 1989. évi XXXI. törvény 7.   módosítása  

1990-1994-es parlamenti ciklus
Köztársasági elnök: Göncz Árpád (SZDSZ)

Miniszterelnök: Boross Péter (MDF)
Parlamenti frakciók: 

Kormánypártok:
• Magyar Demokrata Fórum – MDF
• Egyesült Kisgazdapárt – EKGP /FKgP-ből kiválva/
• Kereszténydemokrata Néppárt – KDNP

        Ellenzéki pártok:
• Szabad Demokraták Szövetsége – SZDSZ
• Magyar Szocialista Párt – MSZP
• Fiatal Demokraták Szövetsége – FIDESZ
• Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) /MDF-ből kiválva/

********************************************************************************

Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.24.)

1993. évi CVII. törvény

az Alkotmány módosításáról * 

Az  Országgyűlés  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény

módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § Az Alkotmány az alábbi 19/E. §-sal egészül ki:

„19/E.  § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére  történő váratlan betörése

esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a Magyar Honvédség légvédelmi és

repülő  készültségi  erőivel  való  oltalmazására,  az  alkotmányos  rend,  az  állampolgárok  élet-  és

vagyonbiztonsága, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a köztársasági elnök

által  jóváhagyott  védelmi  terv  szerint  -  a  támadással  arányos  és  erre  felkészített  erőkkel  -  a

szükségállapot  vagy  a  rendkívüli  állapot  kihirdetésére  vonatkozó  döntésig  azonnal  intézkedni

köteles.
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(2) A Kormány az (1) bekezdés  alapján megtett  intézkedéséről  haladéktalanul  tájékoztatja  az

Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele érdekében.

(3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény elfogadásához a

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

2. § Az Alkotmány 40/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40/A.  § (1)  A fegyveres  erők (Magyar  Honvédség,  Határőrség)  alapvető kötelessége a  haza

katonai  védelme.  A  Határőrség  rendészeti  feladatkörében  ellátja  az  államhatár  őrzését,  a

határforgalom ellenőrzését  és  a  határrend  fenntartását.  A fegyveres  erők feladatairól  és  a  rájuk

vonatkozó részletes szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők

kétharmadának szavazata szükséges.

(2) A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. A rendőrségről és a

nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló törvény elfogadásához a

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

3. § Az Alkotmány 40/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá e §

az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fegyveres erők, a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú

tagjai nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.

(5) A fegyveres erők nem hivatásos katonai állományú tagjának pártban való tevékenységére a

jelenlévő  országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadott  törvény  korlátokat

állapíthat meg.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
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