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AIul(rott , azAlkotm6nyon alapul6, alkotm6nyos jo96llam Magyar Kcizt6rsas69

iillampolg6ra  a jelenleg is joghat6lyos, azAlkotm6nybir6s6gr6l
sz6l6 1989.6vi XXXXII. tiirv6ny (a tovdbbiakban:Abtv.) 4S.S.(1) bekezd6se alapjdn

ALKO TMAtrtvJ O GI PANASZT

terjesztek el6 a Nemzeti Vdlaszt6si Bizottsdg n6ven elj516 v6laszt6si szerv 366/2022. (IV.14.)

NVB hat6r ozat|val,valamint a Magyar Kdzt6rsas6g Legfels6bb Bir6s6ga Sltal Kriria n6ven

m egho z ott Kvk.I I. 3 9.4 32 / 2022 / 2. s zdmfi hatilr ozatival sz emb e n.

Az alkotmdnyjogi panaszomatazbrtaz Alkotm6nybir6sdgr6l sz6l6 1989. 6vi XXXXII. tiirv6ny
alapjln terjesztem el6, mivel az Alkotmdnyb(r6s5g miikod6se alapj6t klpezf,az
Alkotm6nybfr6s6gr6l 2}1.l,6vi CLI. ttirv6nyt a jogalkot6 tudatosan 6s szdnd6kosan, a

jogalkotds el6fr6sait 6s szab6lyait megkertilve, feliilirva, mell6zve 6s figyelmen kfviil hagyva

alkotta meg, ez6rt az nem jogszerfi jogalkot6sra tekintettel jogszeriien nem l6tezik, teh6t

krizjogilag alkotminyellenes, mire tekintettel visszamen6leges hatdllyal semmis.

7989. 6vi XXXll. tdrvdny

o z Al kotm d nyb irosd g 16 I

Az ulkotmdnyiogi panasz
43. S Q) AzAlkotm6nyban biztositott jogainak megs6rt6se miatt alkotm5nyjogi
panasszal fordulhat az Alkotm6nybiros6gho, az, akinek a jogs6relme az

alkotm6nyellenes jogszabilly alkalmaz6sa folyt6n kcivetkezett be, 6s egy6b

jogorvoslati lehet6s6geit m6r kimeritette, il1et6leg m6s jogorvoslati lehet6s6g nincs

szfimilra biztosifva.

Ugyanakkor mivel az Alkotmdnybir6s6g m6gis erre a jogszeriien neml6tez6, az

Alkotm6nybir6srigr6l 2OL1.6vi CLI. ttirv6nyre alapozza eljdr6sSt, ez6rt- annak ellen6re, hogy

ez a t<irv6ny jogszeriien nem l6tezik - konkr6tan megjeltilom 6s meghat6rozom ezen Iogilag
nem l6tez6) torv6ny idevonatkoz6, a jelen alkotmdnyjogi panasz benytjt6s6t megalapoz6

szabilyait is:
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2077. ivi CLl. tiirviny

q z Al kotm a ny b ir6sd g 16 I

26. s (1) Az Alaptorvr6ny 24. cil<k (z) bekezd6s c) pontja atapjin
atkotmanyjogi panasszal az Atkotminybiros6ghoz forduthat az egyedi
ligyben erintett szemely vagy szervezet, ha az iigyben fotytatott bir6s6gi
etjardsban alaptrirv6ny-ettenes jogszabdty atl<atmaz6sa fotyt6n

a) az Ataptorvenyben biztositott jogdnal< s6retme l<civetl<ezett be, 6s

b) jogorvoslati tehet6s6geit m5r kimeritette, vagy jogorvostati lehet6s6g
nincs szSm6ra biztositva.

(z)'az (t) bekezd6st6t elt6r6en, az Atkotm6nybf r6s6g etj6r6sa
l<iv6tetesen al<kor is kezdem6nyezhet6 az Ataptorv6ny 24. cikk (z)

bekezd6s c) pontja alapjdn, ha

a) az a [a pto rv6 ny-e tte n es jogsza b5 ty re n d etkez6s6 n e k a lka tmaz6sa vagy
hat6[yosut6sa fotyt6n kozvetten[it, bir6i dont6s n6tkiit krivetkezett be a
jogs6relem,6s

b) nincs a jogs6relem orvost6s5ra szotgit6 jogorvostati etj6r6s, vagy a
jogorvoslati [ehet6s6geit az inditv Anyozl m5r kimeritette.

27. S. (1) Az Ataptorv6ny 24. cikk (z) bekezd6s d) pontja atapj6n
alaptorveny-etlenes bir6i dont6sseI szemben az egyedi i.igyben 6rintett
szem6ty vagy szervezet atkotm6nyjogi panasszaI forduthat az

A[kotm6nybir6s6ghoz, ha az ligy 6rdem6ben hozott dont6s vagy a birosSgi
etj6rdst befejez6 egyeb dont6s

a) az inditvdnyozo Alaptcirv6nyben biztositott jogat s6rti vagy hatdskcir6t
az Alaptorv6nybe iitkoz6en korl6tozza, 6s

b) az inditv6nyoz6 a jogorvostati tehet6s6geit m6r kimeritette, vagy
jogorvoslati [ehet6s6g nincs szdm6ra biztositva.

(z) Jo96tt5s6tot fliggetteniit erintettnek min6si.il az a szem6[y vagy
szervezet,

a) aki (amety) a bir6s6g etj6ris6ban fr6t vott,

b) akire (ametyre) a dont6s rendelkez6st tartatmaz, vagy
c) akinek (ametynek) jog6ra, kotetezetts6g6re, magatartesa

jogszer[is6g6re a bir6sag dont6se kiterjed.



(g) Kiizhatatmat gyakorto inditv6nyozo eseten vizsg6tni ket[, hogy a

pa nasz6 ba n megje to tt, Ata pto rv6nyben biztositott jog megi [teti-e.

28. S (r) nz Atkotminybir6s6g a 27.5-ban meghat6rozott biroi dont6s

fetiitvizsg6tat6ra irinyut6 etj6r6sban a 26. S szerinti, jogszab6ty

Ata ptii rv6 n nye t va [6 osszh a ngj6t i ttet6 vizsg6 latot is lefo tytathatja.

(z) tzAtkorminybir6sig a26. S atapj6n inditv6nyozott etj6r6sban a biroi

d ont6s atkotmd nyoss6g6t is vizsg6 [hatja.

29. gAz Atkotm6nybir6s6g az atkotm6nyjogi panaszt a bir6i dtjnt6st

6rdemben befoty6sot6 ataptorv6ny-etteness6g, vagy atapvet6

atkotminyjogi jetent6s6gii k6rd6s eseten fogadja be.

Ezen alkotmdnyb{rdsdgi torvdnyben hivatkozott, valamint a jelen alkotmdnyiogi panaszom

alapj dul szolg dl6 alaptdrvdnyi rendelkezdsek az aldbbiak:

M a gyo ro rszd g Al a ptii rvd nYe

24. cikk

(z) az A[ kot m 6 ny bi ros6g

c) atkotminyjogi panasz atapj6n feti.itvizsg6tja az egyedi ligyben

alkalmazott jogszab6tynak az Ataptilrv6nnyel va[6 osszhangj6t;

d) atkotm6nyjogi panasz atapj6n feti.itvizsg6tja a bi16i dirnt6snek az

Ata ptorv6n nyeI vato osszhangj6t;

B) cikh

(t) Magyarorsz6g fiiggetten, demokratikus jog6ttam. 6mi e€y6bk6nt a

val6s6€ban nem i€az) 
1. cikk

(r) nnnCvARoRSzAG tegf6bb n6pk6pviseteti szerve az OrszAggyil[6s. ra

val6s6gban ez sem i$az, val6i6ban rendeleti kormdnyz1s folyik)

XV. cihk

(t) n torv6ny et6tt mindenki egyent6. Minden ember jogk6pes.



2. cikk

(t)nz orszdggyiit6si kepviset6ket a v6tasztopotg6rok 6ttatSnos 6s egyent6
v6tasztojog atapj6n, kozvetlen 6s titkos szavaz6ssal, a vAtaszt6k akarat6nak
szabad kifejez6s6t biztoslto v6taszt6son, sarl<atatos tcirvr-anyben
meghat6 rozott modon v5 tasztjd k

YdVtll. cikh
(t) wtindenkinek joga van ahhoz, hogy az etlene emett b6rmety v6dat vagy

v.alamely perben a jogait 6s kotetezetts6geit torv6ny 6ttat fet6ttito[i,
fiiggetten 6s pdrtattan birosSg tisztess6ges es nyitv6nos tdrgyatfison,
esszerii hat6rid6n betiit bir6tja et.

(l) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvostattat 6tjen az olyan
blros6gi, hat6sagi 6s m6s kozigazgat6si dont6s elten, amety a jogdt vigy
jogos 6rdek6t s6rti.

Alkotmony

l. Az Alkotm6ny inditv6nnyal 6rintett rendelkez6sei:
,,,2. $ (l) A Magyar Kozt6rsas6g fliggetlen, demokratikus jog61lam."

,,19. $ (l) A Magyar Kozt6rsas6g legfels6bb illlamhatalmi 6s n6pk6pviseleti
szerve az Orszhggyril6s.

(3) E jogkor6ben az Orsz6ggfil6s

b) torv6nyeket alkofi

.20. $ (2) Az orsz6ggy[16si k6pvisel6k tev6kenys6griket a koz 6rdek6ben
vEgzik;'
321A, $ (l) Az Alkotm6nybir6s6g az Alkotm6nyban meghatfurozott esetek
kiv6tel6vel feltilvizsgillja a jogszab5lyok alkotm6nyoss6g6t, illet6leg ellbtja a
torv6nnyel hat6skor6be utalt feladatokat.

,,57. $ (l) A Magyar Kozt6rsasdgban a bir6shg el6tt mindenki egyenl6, 6s
mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt b6rmely vddat, yagy valamely
perben a jogait 6s kotelessdgeit a torv6ny 6ltal felilllitott fiiggetlen 6s p6rtatlan
bir6sSg igazs6gos 6s nyilv6nos t6rgyal6son birillja el.
(...)



(5) A Magyar Kozt6rsasilgban a torv6nyben meghatirozottak szerint mindenki

jogorvoslattal 6lhet az olyanbiros6gi, kozigazgat6si 6s m6s hat6s6gi dont6s ellen,

amely a jogdt vagy jogos 6rdek6t s6rti. A jogorvoslati jogot - ajogvit6k 6sszeni

idSn beliili elbirilfus6nak 6rdek6ben , azzd.ar6nyosan - a jelen 16v6 orsz6rggytil6si

k6pvisel6k k6tharmad6nak szavazatdval elfogadott torv6ny korl6tozhatja."

70tK. $ Az alapvet6 jogok megs6rt6se miatt keletkezett ig6nyek, tovbbbi a

koteless6gek teljesit6s6vel kapcsolatban hozott 611ami dont6sek elleni kifog6sok

birosSg el6tt 6rv6nyesithet6k.

Itt kfvfnom megjegyezni, hogy az alaptorv6nyt a jogalkot6 - az Alkotmdnybir6sigr6l 2011. 6vi

CLI. ttirv6nyhez hasonl6an - ugyancsak a tudatosan 6s szdnd6kosan, a )ogalkot6s el5ir6sait 6s

szab6lyait megkeri.ilve, feliilirva, mell6zve 6s figyelmen kfvtil hagyva alkotta meg, ez6rt az nem

jogszerfi jogalkotisra tekintettel jogszeriien nem l6tezih tehit kozjogilag alkotm6nyellenes, mire

tekintettel visszamen6leges hatSllyal semmis. Teh6t az alaptorv6ny alkotmfnyos keretek kozcitt

nem l6tezik, mivel jogszerfien nem alkottdk meg.

Ebb6l krivetkez6en a jelen alkotm6nyjogi panaszom tSrgy6t k6pez6en az Alkotm6nyb(r6s6g nem

tud olyan jogi helyzetbe kertilni, hogy azalaptorv6nynek a kozjogi alkotminyelleness6g6t az

alaptorv6nyhez viszonyiwa, az alaptrirv6nnyel val6 <isszhangi6tvizsgiiia, mivel semmilyen

norma, igy azalaptorv6ny sem legitim6lja onmaga szab6lyai alapj6n cinmag6t. Ha ugyanis maga

az alaptorv6ny eglsze kozjogilag alkotmSnyellenes, vagyis jogszerfien nem l6tezik, akkor az

alaptorv6nyt, mint onmag6t nem lehet vizsgdlni az alaptorv6nnyel val6 cisszhangja tekintet6ben.

Mindezeken trilmen6en az6rt is jelolom megazAlkotm6nybir6s6g 6ltal alkalmazott 6s

hat6lyosnak tartott jogszabdlyok el6irdsait (miktizben ezek jogszeriien nem l6teznek), mert ez az

Alkotm6nybfr6s6g mondta ki a Legfels6bb Bfr6sdg Kvk.II.37.5 L4/20L9 /2. szSmir v6gz6s6vel

szemben benytijtott alkotmdnyjogi panaszomat elbir6l6 3l2O/20L9,(V.29.) AB v6gz6s6ben,

hogy

[g] Az Alkotmdnybirosdg megjegyzi: onnok vizsgdlotakor, hogy az inditvdny formoi ds

tartolmi szempontb6l megfelel6-e, oz inditvdny benyijtdsakor hotdlyos iogszabdlyok az

irdnyadok; 6rdemben tehdt semmikdppen nem birdlhot6 el az oz olkotmdnyiogi ponosz,

omely a vdlt kozjogi drvdnytelens€g okdn szdnddkoson nem teliesfti o hotdlyos iogszabdlybon

(Abtv. -b e n ) e I 6 i rt fe ltite I e ket.

Annak ok6n teh6t, hogy azAlkotm6nybir6s6g 6rdemben elbir6lja a jelen alkotmiinyjogi
panaszomat, teljesftem az Alkotm6nybfr6sS,g 6ltal elv6rt 6s elSirt alaki-formai felt6teleket, de

megjegyezni kivdnom, hogy a fentiekben id6zett alkotm5nybir6sdgi [9]'es bekezd6sbenmagaaz

Alkotm6nybir6sSg is hatSlyos jogszab6lyokra utalt. Es 6n a vil6g6rt sem kivinok a hat6lyos

jogszab6lyokkal szembemenni, azoknak minden koriilm6nyek kozott meg kivdnok felelni.

Csakhogy ott van az elt6r6 6ll6spont az Alkotmiinybfr6s6g 6s az eny6m kozcitt, hogy amit az

Alkotm6nybir6sig hat6lyos jogszab6lynak tart, vagy v6l, azok jogszerfien nem l6teznek. Tehdt,

amikor az Alkotm6nybir6s6g azzal6rvel,hogy az inditviny benyrijtdsakor hat6lyos

iogszabilyok az irinyad6k(eddig a pontig maraddktalanul egyetdrtink),6rdemben tehSt

semmik6ppen nem birdlhat6 elazazalkotminyjogi panasz, amely a v6lt kozjogi 6rv6nytelens6g

ok6n sz6nd6kosan nem teljesiti a hatilyos jogszabdlyban (Abtv.-ben) el6irt felt6teleket, akkor

onnant6l 6s att6l a pontt6l lesz azAlkotm6nybir6sdg 6ll6spontjSt6l elt6r6 az 6n 6llSspontom,

hogy amit az Alkotm6nybfr6sdg hatAlyos jogszab6lyoknak tart, azokajogszabSlyok



joghat6lyosan 6s jogilag nem l6teznek 6s sosem l6teztek. Es amikor 6n eztdllftom, akkor az nem
- ism6tlem: NEM - v6lt kozjogi 6rv6nytelens6g hanem t6nyszeriien krizjogi 6rv6nytelens6g,
amelyet a ielen beadviinyom v6g6n bizony(tani is k{vdnok.

Tehi{t, amikor az Alkotmiinybfr6s6g 6ltal alkalmazott 6s hatdlyosnak tartott jogszabdlyok
idevonatkoz6 6s relevdns pontjainak id6z6se 6s felti.intet6se mellett megjelolom a Magyar
K<iztiirsas6g [jelenleg is joghatilyos) Alkotm6nydnak, valamint Alkotmfnybir6siigr6l sz6l6
1989.6vi XXXXII. ttirv6ny idevonatkoz6 pontjait, akkor aztazlrtteszem, mert ha az
alaptorv6ny 6s az Alkotmdnybir6srigr6l 2D1-1..6vi CLI. ttirv6ny a jogalkot6s szabdlyainak be
nem tart6sa miatt jogszerfien nem jritt l6tre 6s ez6rt mindkett6 kozjogilag 6rv6nytelen, akkor
sem az alaptorv6ny nem helyezte hat6lyon kiviil az Alkotmdnyt, sem pedig az
Alkotm6nybfr6siigr6l ?OLL.6vi CLI. ttirv6ny - a jogi l6tez6s hidnydban - nem helyezte
hatdlyon kfv{il az Alkotm6nybir6sdgr6l sz6l6 1989. 6vi XXXXII. ttirv6nyt. Minderre tekintettel
jelenleg a Magyar Ktizt6rsas6g Alkotm6nya 6s azAlkotmiinybir6sdgr6l s26161989. 6vi
XXXXII. ttirv6ny azirAnyad6 szabily. Ezt a jelen alkotm6nyjogi panaszom v6g6n r6szletesen
kifejtem.

A l6nyeg az,hogy amikor az Alkotm6nybir6sdg a hatdlyos jogszab6lyokr6l besz6l, akkor 6n is
ugyanerr6l besz6lek. Annyi elt6r6ssel, hogy az6n jogi szakmai 6ll6spontom alapjdn nem azok a
hatdlyos jogszab6lyok, amelyeket az Alkotm6nyb(r6sdg annak tart, vagy v6l, illetve, amelyeket az
eljdr6s6ban alkalmaz. Az 6n jogi szakmai 6ll6spontom szerint az Alkotmdnybfr6sdg 6ltal
hat6lyosnak tartott, pontosabban az Alkotminybfr6sdg 6ltal hat6lyosnak v6lt 6s ezitltal
alkalmazott jogszab6lyokat a jogalkotds krivetelm6nyeinek megfelel6en jogszerfien sosem
alkottdk meg, ez6rt azok jogszertien sosem jcittek l6tre. Ezek a norm6k jo gszerti 6s joghatdlyos
normak6nt nem l6teznek 6s sosem l6teztek. Ennek ellen6re ezen, alkotmdnyjogilag nem l6tez6
szab6lyok el6irdsait is felttintetem, annak 6rdek6ben, hogy azAlkotm6nybfr6sdgnak ne legyen
oka 6s val6s indoka arra, hogy az alaki-formai szempontokba belekosson 6s az dltala hatdlyosnak
v6lt szab6lyok el6frisait hi6nyolja.

A jelen alkotmdnyjogi panaszomban a (Nemzeti) V6tasztdsi Bizottsdg 366/ZOZZ. (IV.14.) NVB
hatfrozat6t elbir6l6 6s azt6rdemi vizsg6lat n6lktil elutasft6, a Legfels6bb Bfr6s6Lg
Kvk.II.39.432/2022/2. sz6mf hatilrozatfitkfv6nom t6madni azalkalmazott jogszab6lyi
el6ir6sok kapcs6n, amelyek kiz6rt6k az 6ltalam el6terjesztett, a v6lasztdsi elj{rdsban fenn6ll6
jogs6rt6 helyzet 6rdemi elbirdl6sdt,

A Legfels6bb Bir6sdg a Kvk.II.39 .432/2022 /2. szAmrthatArozatdt2022.O4.1-g.-6n hozta meg. A
vdlasztisi eljSr6s16l sz6l6 2013.6vi XXXVL tcirv6ny 33.S.(1) bekezd6se alapj6n az alkotmdnyjogi
panasz benyrijt5s6ra h6rom nap 6ll rendelkez6sre. Ez alapjdn a jelen alkotm6nyjogi panaszomat
6prilis 22.-6n benytijtom.

33. S' fi) az e torv6ny atapj6n, a v6lasztSsi szerv hat6rozat6vat kapcsolatos
jogorvostati etjardsban hozott biroi dcint6s etteni atkotm6nyjogi panasz a
seretmezett dont6s l<ozt6s6t6t szimitott hSrom napon betiit nyfijthato be
az Alkotm6 nybir6s6ghoz.

Az alkotmdnyjogi panasz alapj6ul szolg6l6 ind(tv6nyomat a Legfels6bb Bfr6s6g a
Kvk.II.39.432/2022/2. szdmri hatilrozatAban 6rdemi vizsg6lat n6lktil utasftotta el. Az 6rdemi
vizsg6latot a Legfels6bb B(r6s6g k6t szempontra alapftva utasftotta el. Egyr6szt azlrt,mert nem
volt jogi k6pvisel6m. Misr6szt, mert - a Legfels6bb Bfr6s6g szerint - elk6sett a feli.ilvizsg{lati
k6relmem. Mindk6t jogk6rd6s alapj6t meghatdroz 6 szabAlyoziis - 6ll6spontom szerint -



alkotmdnyellenes, mivel 6rdemben megakadilyozza 6skizlrja a vdlasztdsi elj6r6s jogs6rt6seinek

6rdemi orvoslSsft. Minek krivetkezt6ben a jogs6rt6 helyzet v6ltozatlanul maradt. Ugyanakkor az

a ktirtilm6ny, hogy a s6relmezettszabiiyoz6s, mint alaki-formai szempontok kiz6rj6k az adott
jogs6rt6s 6rdemi feltilvizsgil at{t, a v6geredm6nyt tekintve 16nyeg6ben legalizAlja 6s legitimiz6lja
a jogs6rt6 helyzetet.

Az Alkotm6nybfr6s6g tdbb hatdrozatfubanis kifejtette, hogy (id6zem): Az Abtv. 52. S (1b)

bekezd6se 6rtelm6ben az inditvdnynak hatdrozott k6relmet kell tartalmaznia. A

k6relem akkor hatdrozott, ha egy6rtelmfien megje!6li - tobbek kozott - azt az

alaptorv6nyi, illetve torv6nyi rendelkez6st, amely megdllapitla az

Alkotmdnybir6siig hatiiskor6t az inditvdny elbiriildsdra, tov5bbd amely az

inditvdnyoz6 jogosultsdgdt megalapozza [Abtv. 52. S $bl o)pont]; az eljdrds

megi nd itdsd na k i ndoka it, a I kotmd nyjogi pa nasz eset6n az Ala pt6rv6nyben

biztositott jog s6relm6nek l6nyeg6t [Abtv. 52. S Obl b)pont]; az Alapt6rv6ny
megs6rtett rendelkez6seit [Abtv. 52. 5 $bl d)pont]; az indokoldst arra n6zve,

hogy a s6relmezett bir6i dont6s mi6rt ellent6tes az Alaptorv6ny megjelolt
rendelkez6s6vel [Abtv. 52. 5 (1b) e/ pont]; valamint kifejezett k6relmet a bir6i
dont6s megsemmisit6s6re, illetve az Alkotmdnybir6sdg dont6s6nek tartalmdra

[Abtv. s2. 5 $bl f)pont].

Ataptiirv6ny52. S (t) az inditv6nynak hat6rozott k6relmet kell
tartalmaznia.

(tb;-,- 4, (ta) bekezdr-6sben fogtatt eseteken kiviit a k6retem akkor

hatSrozott, ha egyertetm [i en megjetdti

a) azt az alaptorv6nyi, illetve torv6nyi rendetkez6st, amely meg6ttapitja

az Alkotminybiros6g hatiskor6t az inditv6ny etblr6l6s6ra, tov6bb6 amely

az indftvAnyoz6 jogosults6g6t megalapozza,

b)az etjSris megindit5s6nak indokait, alkotm6nyjogi panasz eset6n az

Ataptorv6nyben biztositott jog s6retm6nek [6nyeg6t,

c) a 38. 5-ban meghat6rozott etj6r6s kiv6tet6vel az Alkotminybir6s6g
6ttat vizsgS[and6 jogszabityi rendelkez6st vagy biroi dont6st, tovSbbi a 33.

S-ban meghatirozott etjSr6s inditv6nyozisa eset6n az Orsz5ggyfit6s

hat6rozat6t, illetve a 34-36. S-ban meghat6rozott etj6r6s inditvdnyoz6sa

eset6n az alaptorv6ny-eltenes miikiid6st, magatart6st vagy

hat6skorgyakortSst,

d) az Alaptrirv6ny, illetve a nemzetkozi szerz6des megs6rtett

rendetkez6seit,



e) az indokot6st arra nezve, hogy a serelmezett jogszab6ly, jogszabatyi

rendelkez6s, biroi dont6s vagy - a 33. S-ban meghatdrozott etj6r6s

inditvinyoz6sa eset6n - az Orsz6ggyiit6s hat6rozata mi6rt etlent6tes az

Alaptcirv6ny megjetott rendetkez6s6veI vagy a nemzetkozi szerz6d6sse[,

tovibbi a 34-36. S-ban meghat6rozott etj6r6s inditvSnyozasa eset6n az

inditv6nyban foglatt k6relem r6szletes indokot6s6t, vatamint

f) a kifejezett k6relmet a jogszab6ly, jogszab6tyi rendelkezes vagy a biroi

dont6s megsemmisit6s6re, il[etve az Atkotm6nybir6s5g dont6s6nek

tartatmSra.

A kotelez6 jogi k6pviseletet el6ir6, avfilasA1si eljdr6sr6l szol6 2013.6vi XXXVI.
torveny 224.5. (5) bekezd6se s6rti azalaplorveny l. cikk (1) es (3) bekezd6s6t, a XV.
cikk (1), (2) 6s (4) bekezd6s6t, valamint a Magyar KoztSrsasdg Alkotmdnydnak 8.S.
(1) es (2) bekezd6s6t, az 56.S-et, az 57.$. (1) es (5) bekezd6seit, valamint a 70/A.$.
(1), (2) es (3) bekezd6seit.

A jogorvoslathoz valo jog indokolatlan korl6toz6sa s6rti az alaptorv6ny a XXV|ll. cikk
(1) es (7) bekezd6s6ben, valamint a Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnydban foglalt
57.S.(1) 6s (5) bekezd6s6ben foglaltakat.

A jogo rvoslathoz val6 jog nak jog6rv6nyesit6s6nek i ndo kolatlan meg nehezft6se s6rti
az alaptorveny XXIV. cikk (1) bekezdes6t, valamint a Magyar Koztdrsasdg
Alkotm6nydnak 8.S.(1) es (2) bekezd6s6t, valamint a 70/A.$. (1), (2) es (3)
bekezd6seit.

l. cihh

(t) AZ EMBER s6rthetetten es etidegenithetetlen atapvet6 jogait

tisztetetben l<et[ tartani. V6delm(.ik az 6ttam els6rendfi kotetezettsr6ge.

(S) nz atapvet6 jogolcra 6s kotetezetts6gekre vonatkoz6 szabStyokat

torveny 5ttapitja meg. Alapvet6 jog m6s atapvet6 jog 6rv6nyeslilese vagy

valamely alkotminyos 6rt6k v6delme 6rdek6ben, a felt6tlentiI szliks6ges

m6rt6kben, az elerni kiv5nt c6ttat a16nyosan, az alapvet6 jog t6nyeges

ta rta [m 5 n a k tiszte [etbe n ta rtis6va I ko rl6toz h at6.

XV. cikk

(t) a torv6ny et6tt mindenki egyen[6. ttrtinden ember jogk6pes.



(Z) Magyarorsz6g az alapvet6 jogokat mindenkinek birme[y

megklitonbciztet6s, nevezetesen faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, va[[as,

potitikai vagy m5s v6[emeny, nemzeti vagy tSrsadalmi szlrmazas, vagyoni,

szlitet6si vagy egy6b hetyzet szerinti l<iitonbs6gt6tet n6tkiit biztositja.

(+). wtagyarorszdg az es6lyegyent6s6g 6s a tSrsadalmi fetzirkozils
megvalosu t6sit l<li ton i nt6zked6sekkeI segiti.

XXVlll. cihh

(t) wtindenkinek joga van ahhoz, hogy az eltene emelt b6rmety vSdat vagy

valamely perben a jogait 6s kiitetezetts6geit torv6ny 6ttat fet6ttitott,

fiiggetten 6s p6rtattan bir6s6g tisztess6ges 6s nyilv6nos t6rgyat6son,

6sszerii hatSrid6n beliil bir6tja el.

(z) wtindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal 6tjen az otyan

bir6s6gi, hatos6gi es m6s kozigazgat6si dont6s e[[en, amely a jogSt vagy

jogos 6rdek6t s6rti.

Y,X,IV. cikk

(t) nainOenkinek joga van ahhoz, hogy iigyeit a hat6sSgok r6szrehajt6s

n6tklit, tisztess6ges modon 6s 6sszerfi hat6rid6n betiit int6zz6k. A

hat6s6gok torv6nyben meghat6rozottak szerint kiltelesek dont6seiket

indokotni.

A Mqgyor Kozt6rsqsdg Alhotm6nyo szerint:

a. 5 (1) A Mogyor K6zt6rsos6g elismeri oz ember s6rthetetlen 6s elidegenithetetlen
olopvet6 jogoit, ezeh tiszteletben tort6so 6s v6delme oz 6llom els5rendfi hoteless6ge.

(2) A Mqgyor Koztdrsos6gbqn oz olopvet6 jogohro 6s hciteless6gehre vonothoz6

szob6lyohot torv6ny dllopitjo meg, olopvet6 iog l6nyeges tortolm6t ozonbon nem
horl6tozhotjo.

56. g A Mogyor K6zt6rsos6gbon minden ember jogh6pes.

fZ.5 (t) A Mogyqr K6zt6rsos6gbon q bir6s6g el6tt mindenhiegyenl6,6s mindenhineh jogo

von ohhoz, hogy oz ellene emelt b6rmely v6dqt, vogy volomely perben o jogoit 6s

h<lteless6geit o torv6ny 6ltql feldtlftott fUggetlen 6s p6rtotlon blr6sdg igozs6gos 6s nyilv6nos
t6rgyol6son bir6ljq el.
(5) A Mogyor Koztdrsos6gbon o tciru6nyben meghot6rozottoh szerint mindenhi
jogoruoslottol 6lhet oz olyon blr5s6gi, h6zigozgot6si6s m6s hot6sdgi dont6s ellen, omely o
jog6t vogy jogos 6rdeh6t s6rti.

?O/A. 5 (1) A Mogyor K6zt6rsosdg biztosftjo o terUlet6n tort6zhod6 minden szem6ly
sz6m6ro az emberi, illetve oz 6llompolgdri jogohot, b6rmely meghUlcinboztet6s,



neuezetesen foj, tzin, nem, nyelv, voll6s, politihoi vogy m6s v6lem6ny, nemzeti vogy
t6rsodolmi szdrmozfls, vogyoni, szUlet6si vogy egy6b helyzet szerinti hiilcinbs6gt6tel n6lhUl.

(z) Az emberehneh oz (1) behezd6s szerinti b6rmilyen h6trdnyos meghril6nboztet6s6t o
t6rv6ny szigor0on brinteti.

(r) A Mogyor Kozt6rsosdg o jogegyenl6s6g megvol6sul6s6t oz es6lyegyenl6tlens6geh
hihtiszdb6l6s6t c6lz6 int6zhedEsehhel is seglti.

Alaptiirv6ny 52. S (t) nz inditvinynal< hatarozott l<6retmet kett
tartalmaznia.

Ez alapjln az inditvdnyom:

1.a. AzAlkotmdnybfr6s6g a kifejtett indokaim alapj6n semmisftse meg a v6lasztfsi eljArdsr6l
sz6l6 2013.6vi XXXVI. torv6ny 224.5 [5) bekezd6s6t. Miszerint a b[r6s6gi feli.ilvizsg6lati
eljdrSsban az iigyv6di k6pviselet kcitelez6. A jogi szakvizsgdval rendelkez6 szemlly - a
szakvizsga-bizonyitviiny egyszerti mdsolatdnak csatolds6val - saj6t iigy6ben tigyv6di k6pviselet
n6lkiil is elj6rhat. Egyidejiileg indftvdnyozom, hogy az Alkotm6nybir6sdg mondja ki, hogy a jelen
tigyben ezen tcirv6nyi pont nem alkalmazhat6.
1.b. Mivel a vdlaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2073.6vi X)fiVI. torv6ny krizjogilag 6rv6nytelen, erre
tekintettel visszamen6leges hatfllyal semmis, ezlrtnem helyezte [nem is helyezhette) hatdlyon
kivtil a v6lasztdsi eljfr6sr6l sz6l6 7997.6vi C. t<irv6nyt. Mindebb6l kovetkez6en av6laszt6si
elj6r6s16l sz6l6 1997 .6vi C. torv6ny jelenleg is joghatflyos. Erre tekintettel, mint joghat6lyos
normdnak a 78.S.(a) bekezd6se szerint:

A biros6g a kifog5srol nemperes eljdrdsban, hdrom hivatSsos birobol 6l16 tandcsbanhatdroz.
A biros6gi eljdr6sban a jogi kepviselet kotelez6. A biros6g a kifogdssal megtdmadott hatSrozatot
hoz6 v{laszt5si bizottsdg kepviseldj6t, illet6leg a kifog6s el6terjeszt6j6t meghallgathatja.

Inditv6nyozom, hogy az Alkotm6nybfr6sdg ezen, 78.$.(4) bekezd6s6b6l ,,A bir6s5gi eljdr6sban
a jogi k6pviselet kotelez6" mondatot trircilje, 6s egyben mondja ki, hogy ez a torv6nyi
kovetelm6ny a jelen konkr6t tigyben nem alkalmazhat6. A torv6nyi pont hivatkozott
mondat5nak megsemmisit6se kdvetkezt6ben ez a bekezd6s az alSbbiak szerint maradna
hat6lyban:

A biros6g a kifogSsr6l nemperes elj6r6sban, hSrom hivat6sos birob6l Sllo tan6csban hatdroz.
A blr6sdg a kifogdssal megt6madott hatdrozatot hoz6 vdlasztSsi bizottsdg kepvisel6j6t, illet6leg a
kifogds el6terjesztdj6t meghal lgathatja.

2. Az Alkotm6nybir6s6g a kifejtett indokaim alapjdn semmisftse meg a v6laszt6si elj6rdsr6l sz6l6
20t3.6vi XXXVI. torv6ny 297.5.$) bekezd6s6t, mivel az egynapos feltilvizsgdlati k6relem
6rdemben betarthatatlan.

3. Az Alkotmdnybfr6s6g a kifejtett indokaim alapjdn semmis[tse meg hat6lybal6p6s6nek
id6pontj6ra visszamen5leges hatdllyal, kozjogi 6rv6nytelens696re tekintettel az alaptrirv6nyt, a

vdlaszt6si elj6r6sr6l sz6l6 2013.6vi )fiXVI. torv6nyt, az orszlggyffl6si k6pvisel6k vflaszt6s6r6l
sz6l6 2011.6vi CCIII. tcirv6nyt, a bir6s6gok szervezetlrll6s igazgatdsdr6l sz6l6 201L 6vi CLXI.
tdrv6nyt a bir6k jog6ll6s6r6l sz6l6 20L1,.6vi CLXII. torv6nyt 6s az Alkotmdnybfr6sSgr6l sz6l6
20L1. 6vi CLI. trirv6nyt

4. Az Alkotm6nybir6s6g a kifejtett indokaimra tekintettel mondja ki, hogy az
Alkotmdnybfr6siigr6l sz6l6 2071.6vi CLL torv6ny 52.$.(1a.) 6s (1b.) bekezd6sei 6s ezek



valamennyipontja, az alkotm6nyjogi panasz alaki-formai, ill, elj6riisi kovetelm6nyeik6nt
v6laszt6si eljdrAsban nem alkalmazhat6k tekintettel a rovid hatdrid6kre. Ktilcinos tekintettel
arra, hogy a tdrv6nyalkot6 ilyen konkr6t rendelkez6st a torvdnyben nem hatdrozott meg.

5. A 3. pontban felsorolt norm6k megsemmisft6s6re tekintettel mondja ki, hogy a

visszamen6leges hatdllyal megsemmisitett norm6k nem helyezt6k hat6lyon kfviil a Magyar
Koztdrsasdg Alkotmdnyit, a vdlasztdsi eljSr6s16l sz6l6 1997 .6vi C. t0rv6nyt, az orsz6ggyiil6si
k6pvisel6k viilasztdsSr6l sz6l6 1989. 6vi XXXIV. trirv6nyt, a bfr6siigok szervezet6r6l 6s

igazgat{sir6l sz6l6 1997 .6vi LXVI. tcirv6nyt, a bfr6k jog5ll6sfr6l sz6l6 L997 .6vi LXVII. torv6nyt
6s az Alkotm6nybir6s6gr6l sz616 1989. 6vi XXKI. torv6nyt, ez6,rt ezen torv6nyek mindegyike
tov6bbra is, 6s jelenleg is joghatdlyos.

6. Az inditviinyaimnak tcirt6n6 helyt ad6s ut6n adja vissza a bir6s6gi feltilvizsg6lati k6relmemet a

Legfels6bb bir6s6gnak, hogy - tekintettel a megsemmisft6sekre - hozzon fij dont6st a bir6sigi
feltilvizsgdlati k6relmem tekintet6ben.

Ataptiirv6ny
Az Alkotmdnybir6sdg

24. cikk

(z) tz A[ kotm 6 ny bi r6s6g

c) alkotmanyjogi panasz atapj6n feliilvizsg6lja az egyedi ligyben

alkalmazott jogszab6tynak az Alaptorv6n nyeI va[6 osszhangj6t;

d) atkotm6nyjogi panasz atapj6n fettilvizsg6tja a biroi dont6snek az

Alaptcirv6n nyeI vat6 osszhangj6t;

2011. 6vi CL I. tii rv6 ny az Alkotmi nybir6sigr6 t

26.9 (t) nz Alaptorv6ny 24. cikk (2) bekezd6s c) pontja atapj6n

all<otm6nyjogi pa nasszaI az Atkotminybirosighoz ford u lhat az egyed i

ligyben erintett szem6[y vagy szervezet, ha az ligyben folytatott biros6gi

etj6 r6sba n a [a pto rv6 ny-etle n es jogsza b6 ty a lka ImazSsa fo [yt6 n

a) az A[aptorv6nyben biztositott joginak serelme kovetkezett be, es

b) jogorvoslati tehet6s6geit mdr kimeritette, vagy jogorvoslati [ehet6s6g

n incs sz6m5ra biztositva.

A k6telez6 jogi krSpviselet kapcs6n: a v5laszt5si bizotts6g is, de maga a bir6s5g is 6rvel olyan
hivatkozdsokkal, hogy a vSlaszt6si eljSr5sban rovid hatSrid6k vannak. Ugyanezt az 6rvel6st az
Alkotm6nybir6sAg is rendszeresen alkalmazza a vSlasztdsi eljdrds kapcsdn hozott



hat5rozataiban. CsakhoEiy, ha a vSlaszt5si szervek, a bir6s6gok, vagy 6ppen az Alkotm5nybir6sSg
elj5r5s5ban a rcivid hat5rid6kre val6 hivatkozSs legitim 6rvel6s, akkor nekem is, mint
inditvdnyoz6nak is jogom van ugiyanerre a rovid hatSrid6re, mint id6intervallumra hivatkozni,
kiilonosen az id5intervallum rovids6ge tekintet6ben. Es ez megSll a kotelez6 jogi k6pviselet
vonatkozSsdban is.

Ebben a rovid a hatdrid6ben kellene az ember i,igyv6det keresni, aki el is vdllalja ennyi id6 alatt,
meg is szerkeszti 6s el is kiildi e beadvSnyt. H5rom nap alatt is ez fizikai lehetetlens6g. HAt m6g
akkor, amikor nem h5rom nap a jogorvoslati hatdrid6, hanem csak egy. Mint a vdlasztdsi
eljSr6sr6l sz6l6 2O13. 6vi XXXVI. torv6ny 297.S.(4) bekezd6se alapj5n. Akkor meg f6leg, amikor
akfr az egy napb6l, akkor a hdrom napb6l ez a p6ntek, mind linnepnap, szombat 6s vas6rnap.
Ami szint6n tinnepnap. Es ha csak egy napos lenne a jogorvoslati hat5rid6, ami a jelen esetben
ugyancsak egyben iinnepnap, is, akkor teljes joggal mertil fel: m6gis, ilyen szempontok ment6n
az ember hogy az istenbe tudjon ugyv6det keresni ennyi id6 alatt, ilyen koriilm6nyek ment6n,
aki el is vSllalja az [igyet 6s v6gig is viszi? Eg[ nap alatt? Ezfizikailag 6s jogilag is lehetetlen,
ez6rta kotelez6 jogi k6pviselet torv6nyi el5fr6sa l6nyeg6ben kizArja az 6rdemi jogorvoslatot, 6s
indokolatlanul korlStozza a jogowoslathoz val6 jog 6rv6nyesfthet6s6g6t. A torv6ny nem
rendelkezik arr6l, hogy ha ak{r az egynapos, akdr a h5romnapos hat5rid6 egy, vagy tobb napja
nem munkanap, akkor a k6telez6 jogi k6pviseletet, mint torv6nyi felt6telt hogyan lehet
teljesfteni? Ugyanis csak akkor v5rhat6 el a norma cimzettj6t5l a torv6nyi el6frds betartSsa, ha a
torv6ny egyben biztosftja annak alkalmazhat6sdg5t, ig6nybev6teli lehet6s6g6t. Mert vdlasztSsi
eljdrdsban, ilyen rovid hatSrid6 ment6n, f6leg, ha az h6tv6g6re, rinnepnapra esik, akkor teljesen
6letszerfitlen, hogy ez kivitelezhet6 legyen. F6leg egy mag6nszem6ly szAm6ra, amely
mag6nszem6lynek ugyanolyan alkotmdnyos joga a krilonboz6 jogorvoslatokkal 6lni, mint
bdrmely szervez6d6snek.

Arr6l nem is besz6lve, hogy mikozben eza jogilag nem l6tez6, torv6nynek l6tsz6 betfihalmaz
(2013. 6vi XXXVI.), de akdr a vdlaszt5si eljdr5sr6l sz6l6 1997. 6vi C. torv6ny 78.5.(4) bekezd6se
is, kotelez6 er6vel el6irja az i,igyv6di k6pviseletet, addig az ligyv6deknek meg szabad dont6si
joguk van ahhoz, hogy saj6t hat5skorben eldonts6k, hogy milyen iigyet vdllalnak el, hogy
egydltalSn elvdllaljanak-e, ak6r egly ilyen rigyet. Iis - szem6lyes tapasztalatom - az iigyv6dek
6ltal6ban (mert m5r kor5bban tobb tigW6det is megkerestem), viszolyognak 6s irt6znak a
v5lasztdsi tigyekt6l. Nem is v5llalnak ilyen tigyeket.

Ez6rt is, ha mdr torv6nyalkot6 kotelez6 er6vel el6irta a kcitelez6 jogi k6pviseletet, akkor illett
volna arr6l is rendelkezni, hogy ezt hogyan lehet 6rv6nyeslteni. Biztosftani kellett volna a
torv6nyalkot6nak a felt6teleket is, hogy ha m6r kotelez6 6rv6nnyel iigyv6di k6pviseletet hat5roz
ffie€, akkor az 6rv6nyestilni is tudjon. A jogi k6pviseletre val6 torv6nyi kcitelez6s figy
mfik6d6sk6ptelen, - 6ppen a rovid torv6nyi hatdrid6kre is vonatkoz6an - hogy az ezen
kovetelm6ny 6rv6nyestil6s6hez szriks6ges mfikod6 felt6teleket a torv6nyalkot6 nem hatSrozta
meg 6s nem biztositotta. En6lk0l, a rcivid hatdrid6kre tekintettel a kcitelez6 ugiyv6di k6pviselet
val6j6ban jogkorl5toz6, jogfoszt6, hiszen nem engedi 6s nem teszi lehet6v6, hogy az ember
6rdemben fell6pjen a v5laszt6si elj5r5sban keletkezett jogs6relmek 6s jogs6rt6 helyzetek ellen.
Minek kovetkezt6ben, ha a bir6s5g a kotelez6 tlEiyv6di k6pviselet hiinydra hivatkozva elutasftja a
beadv6nyt 6s annak tartalm5t, akkor a bfr6s6g, kozvetett 6s Stt6teles m6don, mdr az ilyen
elutasitSssal is nemcsak legafizel,a 6s legitimizilja a beadvSnyban tdmadott jogs6rt6st (6s e
korben visszautalok eg6szen az ezen r.igiyben eredend6en els6 beadvinyra 6s tartalmSra is),
hanem az adott jogs6rt6 helyzetet eszkal5lja is egyben. TehSt az a jogs6rt6 helyzet vSltozatlanul
fennmarad.

Ugyanakkor mindez kiriresfti a jogs6rt6 helyzetek orvosl6s5t is egyben. Hiszen, amiga kotelez6
jogi k6pviseletre, ill. annak hiinyira helyezik a hangs0lyt, addig ekozben az ligy val6s tSrgya 6s
l6nyege elsikkad, elterel5dik 16la a figyelem. Minek kovetkezt6ben a s6relmezett jogs6rt6 helyzet
a jogs6rt6 mivoltSban vdltozatlan ul fen nmarad
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A v6laszt6si Bizotts6g, de maga a bir6s6g is, valamint az eljdr6saiban az Alkotm6nybir6s6g
is tribb, ilyen v6laszt6si elj6r6st 6rint6 dontZs6ten i. riirrr"ggilyozta.,riC",ar"szt6sok
keret6ben a h6romnaposiogorvoslati hat6riaa.ti"iarZs" toUu 

"tiarasi 
cselekm6nyt nem teszlehet6v6' De akkor.aleglalapos m6g ink6bb ""- t"rriEhet6v6 elj6rdsi cselekm6nyeket. Ha azelj6r6 szervek r6s"er6.l ei egv le-sitiri e.r"e-11, 

"r.[o13sv, 
igzt az6rvel6st fogadjuk el legitim6rvel6sk6nt az inditv6nyoz6 oldil6r6l is. F6leg, amito?a, indiw6nyoz6;;;i.gy

mag6nszem6ly, mint most 6n is, teh6t u.rrugffirr"m6lyjogilag.lr."Jr r.- ir%fr.t olyanjoghelyzetben, hogy azokat a felt6teleket, arielyeket uiii#e"y1lkot6, 
" "ai".rtari 

bizotts6g, abir6s6g, vagv.6ppen az Alkotm6nybir6s6g t 6misrt, ait ;i"d At;# "l;il;g l.h"rr.r,val6sitani, mindazon felt6telekn"i er k"ii6riilo6;[;".uae[irru;"i;i;s;lhessen tenni.
Ugyanakkor - mindezeken trilmen6en - alkotm6nyjogi szempontb6l er6sen vitathat6 6smegk6rd6jelezhet6 az, hogyha a v6laszt6si elj6rasban iiifri."3ojr;;.i;ti huia.iaahllom.napo-s, akkor ezazegy, a v6laszt6-sot 

"os"r.Jr3Gt -"glthpito a-a"ierr"r szembenmi6rt 6s milyen alkotm6nyos indokok alapj6n"csak.gy.iupog, Semmilyen alkotm6nyosjogalapja, sem alkotm6nyos indoka nincs^annat , t og'y 
";.ir 

dont6sset Jre*u.n egy, csak egynapos hat6rid6t biztositsanak. Ami r6ad6sul ."9s .sI"unot sem jelent ,uul6luburr, hiszen az6prilis 14.-6n meghozott d6nt6ssel szemben, u t itailrut"zerint r5.-6n 16.oo.-ig lehetettjogorvoslatot benyfjtani.Il6rpedig a hat6rozat ismertt6 
"ara.aia"i""sy 

r.'oJesetor) amegszabott hat6rid6is 
T,eg.egy nap sem 6ll rendelkez6sre. uag6nszeff6tyn"t -.g kiil6n6sennem, pedig mag6nszem6ly is ugyan(rgy jogosult ellene jogorvoJlattal 6lni. De azegy naposhat6rid6 (am-elv vaf6jgban m6g egv-,rlb-oti"- tesz ki) [yikorlatilu! "rt"r,"Liteniti ajogorvoslattal, mint alkotmdnyos alanjossal val6 6les'13["iareget-ftil;h"i b6r egyalkotm6nyos alapjogr6l van si6, ,, ui[oiria"yrrort opJ uiu..o.ryubb szintii torv6ny(amelvnek.jogi l6tez6se vitathat6 6s megk6rdaja"ri[t;iJ"o.w.l, 

"sy;;;;;at6rid6r6lrendelkez6 pontj6t is), ezt az alkotm6nyls alaplogot oly;rirlyosan a;"8;;Jft6kben
korliltozza,hogy azzal.val6j6ban kitiresiti alogJ.iosl;iir;; rral6 alkotma"v., 

"r"p:ogot 
6s ajogorvoslati jog funkci6jet.

. *.tgy napos jogorvoslati_hat6rid5 (ktilonosen arra tekintettel, hogy azosszes tribbihat6ridd is h6romnapos) indokolatlanrrjvids6ge s3.ti --
- a tisztess6ges elj6r6sh oz fiz6 d6 alkotm6nyos arapervet.
- A ren deltet6 ssz e rii jo_ g_gyakorl d shoz ffiz6 d6 alkotm6 nyos alap elvet.
- a jogorvoslathoz fiz6d6 alkotm6nyos alapjogot
- mindezek tiikr6ben pedig a jogbizionsesoi Jlyardnt.

Ugyanis b6rmennyire is fontos alap6rdek fiiz6dika v6lasztSsok hivatalos v6geredm6ny6nek
a meg6llapitdsihoz,32ezgna k6t napon egy6ltal6n n"- -ritit . Mert t a -iral'r, *a.jogorvoslat tekintet6ben h6rom lupof a jolorvosluti rrata.iJo, uH.o.;;G;, de sz6szerint semmilyen alkotm6nyos indoka nirics annak, hogy ezen, konkr6t dcrnt6s tekintet6ben
m6r ezt a hdrom napot m6g iov6bb csrjkkents6k 6s korl6?6iz6k.'pz6ii;;;;;;;"p".
hat6rid6]srifvosa-n itkotTinyellenesnek t"*.9T. M6s-"gy-;r"r zt6si elj6r6sban is. M6g akkoris, ha kiiltindsen fontos alkotm6nyos 6rdek ffiz6dik a"rdiid hat6rid6kh"6z. Na de ennyire?
Hogy csak egy nap legyen?

Ak6rmilyen fontos 6s a jo.g6llamis6g, valamint a demokr6cia szempontj6b6l
megkeriilhetetlen 6rdek a v6laszt6s eredm6ny6nek min6l el6bbi -"gifl"pfia*, akkor is,



mindezen t6nyez6k figyelembev6tel6vel, elengedhetetlen,.hogy a jogorvoslati hat6rid6k

a;.;;;r;li l"sy"n"k.-A7;;t;;p"r hat6rid6, ait meshalad6an, hosv nem 6sszerti, kiil6ndsen

nu u jyut o.tilUun *"g 
"iiret 

is kevesebb, r6ad6sul alapvet6. oJVal s.zempontokat nem vesz

figyelembe, hosy , ;"?^**;;*O!v;alg;t-oporgella!.nlincs lehet6s6ge- rigvmond a v6laszt6si

bizotts6gn6l, vagy r;;k-il;iapjlnel g16d6^bai 6llni 6s 6rgus szemmel azt figyelni, hogv

mikor jelenik meg 
" 

frrta."r"t, ilajd alzzal szemb"n uro,tnil l6pni (minlhl e.SV.embernek ezen

kiviil nem lenne ,"di;;;;r t uiurrtrtuiailan fetadata), tartliatatlan. Indokolatlanul rovid

6s nem 6sszerii.

Ha egy mag6nszem6ly kiv6n a jogorvoslathoz fiz5d6 alkotmanyos.alapjogaval 6lni, akkor

ez a hivatalorun d"t lu;dlt;gt ;;;oJ hutetid6, amely-a gyakorlatbin 6s a val6s6gban.sgkkal

rovidebb, u, .*b"r*ulup".i8"rtifl"egfeteinek ia";O"Lt *69 tov6bb r6vidiil. Pl. alv6s, 6rkez6s,

i[Hiiji;;,b,. E; ;;ilb;';"* rJgtutt o zhat izid6 alaft is kiz6r61ago9.11 c,lak a jogorvoslati

k6relem elk6szit6s6""r. nrert ennek e"syedi.ii nem is lehet eleg-et tenni. Ktil6n6sen, ha azt is

megn6zziik, hogy *G;;l;;;,t 6r riiletes felt6teleknek kell meg{elelniaz.elvar6sok szerint'
'E;,i;;;;b;r".7, 

nosy -i! i';ogo*oslati hat6rid6t leroviditik, eziltal szab6lvosan

ellehetetleniti, adaigZ rit'"ie,.jlA*r, ponior, pteciz, mindenre r6szletesen kiterjed6 beadvinyt

v6rnak el a jogorvoslat tev6j6t61.

AV6laszt6si Bizotts6g, de maga a Legfels6bb Bir6s6g is,.valamint az Alkotm6nybir6s6g is

tobb hat6 ro z at6ban m efr&.f *r?ta, holgy nem ele gend6 a j og,s 3!6lys 6rt6s re

hivatkozas r.o*cueri, rru 
" 

r.C"6liezlfelsorol jogszabelyhelyeket, azonban

nem j eliili *"S,' ilffi, 
" 

i oio"rro.tuttal 6rintetf hit6rozat vagy cselekm6ny

milyen of<UOf :ogsz?Ual"y#rtO, a megieliilt jogszab6lyhelyekhez kapcsol6d6an

mi volt a konkr6t jogszabilys6rt6s'

Mindebb6l az is egy6rtelmii, hogy a v6laszt6si szervek 6s maga a.bir6s6g is alapvet6en .
es1szr6sztetekbe;;i,;;a. riis#iiu"*ishitaro.rra, \o.Sv - slzerintiik - mi mindennekkell

teljesiilniiik egy v6i-#ia.i 
"r;ara"rkeret6lei 

benyujtoit birhinemii jogorvoslatnak. Minden

k6riilm6nyt ngy"te;drZ"., 
"Sy 

ily-en r6szletes 6s ennyi minden szemP-ontra kiterjed6

alkotm6nyjosi purru;ri"Lr"i"[Lt (kevesebb, mint) egy t up alatt irgy elk6sziteni, hogy az

minden tekintetbei;;;i"1.1j"., ur 6r.r", alaki-foimai 6s elj6r6sjogi szempontoknak'

Mondhatn6*, ,rig;.,i;["" [iraf:af. el, kezelik 6s it6lik meg, mint mondjuk, 9.g]' 
polseli peres

;ti;;;i. ;i, il;ffii;;;G;;,qk 
" 

fert6telek, ennyire r6sztetekbe men6en kell kifejteni a

j;';A.i;;i ur.r.or'.^t r,"-ri-arir. aa*r"lndzvebiztositani kell(ene) el6gs6ges (hat6r)id6t'

Mert ha az ember *pi ie;tf"d6s6t vessztik figyelembe, kiilondsen, ha,csak egy

mag6nszem6lyrdi "ri .ra,'rf.f."r ffy"., utupot Zs r6szletekbe men6 beadv6nl't akkor sem lehet

elk6sziteni (kevesebb, mint) egy nap utu-tf ttu az ember ezid6 alatt v6gig 6s folyamatosan csak

ezzel foglalkozik.

Nagyon nem mfik6d5k6pes 6s-ez6ltal alkotm6nyjogi szempontb6l megk6rd6jelezhel6 az a

,riAaliirar, u*.rli. ;;),tk:k6r;;l adugyal ;ogokat 6iliztositja az9\-6*".ly9sii16s6t

(jogelvileg), a" u riririt-'uei*lur"gyi-dZiu-kori6tozasokkal annyira kiiiresiti 6s ellehetetleniti

;^';j";"'tie*e"y"rtiie;ai;h"sy aiialsakorlatilag val6jdban meg{oszti-a az 6llampolgdrt, a

v6laszt6pofga.t urlfup""ib uiflot*a"yZt jogui.ruk"a gyukorolhat6i6g6t6l' Ha nem hiszik el

nekem, iess?k szem6lyesen kipr6b6lni'

All6spontom szerint a rovid hat6rid6kkel szemben az ilyen, alaki-formai 6s. eljirisjogi

rr"*pr-.,tUOi ,O.rflt"r-er Aupot Leadvany osszeegyeztethetetlen' M6rcsak az6rt is' mert egy

v6laszt6si eljer6sbin ;;g;;;elaszt6sielj6r6s r6si6t,.t 6rgvitk6pez6. jogs6relem kellene' hogv

legyen az eljirfs;r;;;;;il pedig u, ulrki-fotmai 6slvag-y az elj6r6sjogi sze.mpontok' Mert ha

ezen ut6bbi rr"-po"ilf..u frff,"iriik a hangstl*,gqy.ulban az esetben elsikkad,

ia"v.sr"i*"e, k#;;Ai;td;a vatit a vaalztasi eljlifsban tapasztalt, s6relmezett, sz6v6 tett,

kifog6solt jogs6rt6s.



Es mivel a v6laszt6si jogs6relemre kell(ene) h-gl.yezni a hangsrilyt , ez6rtminden olyan
szabdlyozils, l-egYen az akitr-alaki-formai, ak6relj6r6sjosi,ami eztl<rzfuja,lehetetlenn6 teszi,akadillvozza, kiiiresiti, vosy 6ppen mell6zi, ezdttitt6il{At;; rj;;;ileieifetet legaliz6lja6s.legitimiz6lja, alkotm6nyosan s6rti a tisitess6ges 

"ia;e; 
elv6t. s6rti tov6bb6 a v6laszt6si

eli6r6sban m-e-gfogalmazoit alap_elvek kriziil u 
"frr""ria"'ii"rtasag6r,.k oi.gooa"at,valamint a j6hiszem{i 6s rendeltet6sszer{i joggyail;a;;r"A

Fenntartva azt, hogy az ggy 1apgs hat6rid6 q6g 9gy v6laszt6si elj6r6sban is srilyosan
alkotm6nvellenes, ez6fi - ngyeteinuev6ve a jo_gfoiraii,r. t i"rur"tiiaja;;[]G.l"6t - szigorrianalkotmdnyjogi szempontb6l nem tudom figyel"embe ;;;;i.

A jogforr6sok hierarchi6j6nak elv6re-alap ozva, miszer,int ajogszab6lyokat fontoss6gi
sorrendben kell alkalmazni, ez\rtaz Alkotm6rry (e, ,.* u, 

"li"'tr"6;;;;iil;nem l6tez6alapt6rv6ny) megel6zi a.tdrv6nyt. Valamint u, ifu.ro"yuUf norr, 
"."rir-r?t.? 

eilent6tes amagasabb norm6val, ez6rt ilyen szempontb6l is az 
"gy;upor 

hat6rid6 s6rti a magasabb szintiialkotm6nyban foglalt alkotm6nyos jogelveket. 
-'- -er' --*r

AlldLspontom szerint alapvet6 alkotmanfrogi jelent6segti k6rd €s az,hogr a
v6'lasztojog ervenyesul6set - beleertv. uuirT^rrtdsi jogs6relmek ervenyre juttatAsAt
es a jogorvoslati jog erv6nyesrileset - a tisztess6g"" 

"[*ashoz 
valo jog serelm6n

keresztul korldtozhatja-e a tdrvdnyalkoto egrresZt egr napos r6vid hat6rid6vel,
m6'sr6szt akotelez6jogi k6pviselettel, harmadreszt a k6telez6 aJaki-formai es
egridejiileg az eLjtnttsjogi szempontok marad6ktalan 6s teljeskorii, reszletekbe men6
e16ir6's6va1. Minek kovetkezteben a maga avaJaszt€tsi jogslrelem 6rdemben nemkerul vizsgiiat, k6vetkezeskepp elbirdld s t6.Lrgr6v5. sem.

Ami pedio oz 6rintetts€get illeti:
Brir o Legf els6bb Bir6s6g oz d,rintettsd,get nem jeldlte meg of elilvizsg1lati kdrelem
elutositdsdnok indokriul, mdgis kif ejtem, mielltt az elkotmrinybir6s6gik1relemhez
kotottsdg elvdt megslrtve olyon iogkd,rdd,sr6l is rilkist foglol'az driniettsdg kopcsrin, omi
abir6sdgi szokbon nem meri.jlt fel:
dllrispontom szerint o vtilosztrisbon, o vrilosztrisi eljrirdsbon volomennyi, vrilosztrisro
jo.gosult dllompolgrir irintett. Ho o vrilosztrisro jogosult vriloszt6polgrin jogosult o
vrilqsztcison rdszt venni,okkor ugyanennek o vtilisitdsnok bilrmely jogsdrt6rillopotrit,
jogs 6rt 6 hely zet 6t is jogosu rt s 6r elmezni, 6,szr ev 6t erezni.

A vdlasztis o kdpviseleti demokrricio kiem elked6enfontos esemdnye,omely lefolyrisrinok

:1::j!Y,:nYes 
kimenetellnek legf 6bb d,s megkenilhetetten f eltl,teleo vritoszrdpotgrir

roszvotele. Es ez a r6,szv6tel nem korl<itozddhqt puszt<in q szovozdsro, mint jogi
oktusrq' A vdlaszt6i rdszv|telnek ki kell teliesednie obbon is, hogy o vrilosztri s jogszer(
lebonyolitdsrinok is rd,szese legyen, okdr igy d,s azzal is, hogy o vrilqsztds folyomatdbon
tiltolo aszlelt d,s sdrelnezett iogsdrtlsekJt, jogsdrtl helyieteket jelentse, ellenijk
f elllpjen.

A demokrdcia elvdn olopul<i poritikoi rendszer elengedhetetlen d,s egyben
megkeriilhetetlen f eltdtele q stobil, logszerfien 6s kiszdmithotrj mddon m(ik6d6
vriloszt<isi rendszer. Mely vrilos ztasiiendszernek aktiv rd,szese mogo o vdloszt6 is.
Hiszen o v<ilosztdi :k:l9t cisszessd,gd,nekkif elezd,se az,hogy oz orsztggy(ild,sivdtosztris
eredmdnyekdppen fekil|hqt o Mogyor Koztdrsosriglegfelsilbb rillomhatolmi szerve,



melyet o vrilosztrik 1sszessdgdnek leodott szovozoto konstituriljo, legolizriljo ds

legitimizriljo.

6s ho ezek oszovozotok - figgetlenijl ozok mennyis1,gAfil - jogilog megkdrddielezhet6vd

vrilnok, vitothot6vri vdlnok, mikozben o vdgeredmdny rdszdt klpezik d's nem zrirjrik ki

kdziili.ik, okkor ez6ltol az eg'6sz vrilqsztdsi vdgeredmdny iogszerfisdge is

megk6.rd6jelezhet6v6ds vitothot6vri vrilik. Rriodrisul megkdrddielezi d,skltsdgbe vonjo

,r'ly"nsiovozotok riltol o vrilosztdso k vdgeredmlnyekdppen f el6ll6 ii orszdggyfil{s 6s

(j kormriny legolitdsdt ds legitimitrisrit.

ds ho mindezenfolyomot akttv r,i,szese o vriloszt6polgdr, okkor ezen f olyatnotnok

egyetlen egy rdszdbill semlehet kiz6rni, kdvetkezdskdpp q vdlosztdsok eredmdnydre

kihat,, iogilrtd,sekf eltfurfusdbril sem. Ugyonis, ho o vriloszt6polgrirt ozdrt kizrirnrink,

mert 6 mo go oz6ltolo f elt6rt jogsdrtdsben nem rdszes,vogY szemdlydben nem drintett,

okkor ezzel d,s ezilltol l6nyeg6Oin ozt o iogslrtd.st, iogsdrtl helyzetet ds rillopotot

legolizdljo ds legitimizril.3o vrilos zt6i szerv, omely iogs6rt6 helyzet ds dllopot, alopjoibon

UJf ory,isot.io, Uefolyrisolhotjo o vrilosztris ok vdgkimeneteldt , o vdlosztrisok

er edm,6ny ekdpp en f el 6116 ri I I om h oto I m i b er end ezked 6'st'

Ho o vdlaszt6polgrir mindebben egyik irdnyb6l rdszt vehet o szovozoto riltol, okkor o

mrisik irrinyb6l is ugyonolyon jogosultsriggol kell, hogy rendelkezzen.Hozziteszem, ohhoz

sokkol er1sebb loji'a,otlotma-ny os arlit,f $z6dik,hogy o vrilosztdsokvdgeredmdnydt

drdembenbefolyisol 6 tiirvdnytelensdgek,jogtolonsrigok d,rdemi megoldrist nyerienek,

semmint oz,hogy oz ezen jogs€rt| helyzetet f eltdr6 vriloszt6polg6r szemdlydben vojon

mennyire lrintett.

Hozzhteszem mindehhez,hogy omikor az egylbkdnt olkotmrinyjogi szempontbdl nem

l6tez6,o 2013. dvi XXXVI. ttirvdny o vriloszt6p olgdr lrintettsdgdrdl rendelkezik, okkor

mogo o t6rvdnyolkot6 sem f eitette ki, hogy mit 6rt 6rintetts6q olott? Ugyonis az 6n iogi

szo-kmoi megit:6l6sem szerint brirmely olyon vrilos zt6polg6r lrintett o vrilosztrisbon, o

vrilosztris minden szegmensdben, omely vtiloszt6polgilr vfllasztr5joggol rendelkezik. Ne

csok odd i9 terjedjen o z 6rint ett sdge, hogy szavozhot, de kdzben a szdvazot 6t

befolyrisolO t<tiriitman yeket nem tdrhotjo iel. Ezdrt oz 'lrintettsdgem ilyen szempontbdl

f ennrill.

Megjegyzem, ezaz olkotmrinyjogi szempontbrjl nem l6tez6,o 2013' dvi XXXVI' torvdny

is csok 1rintettsdgr6l 6s nem szem,llyes drintettsdgr6l rendelkezik. Mrirpedig oz

6rintetts6gtabbfZlebhet.Ennek csok egyik opci6jo oszemdlyes drintettsdg.Del'tezik

jogi 6rintJtts6g, volomint okrlr politikoi 6rintet'fs6g. Es o tdrvdnyolkot6 nem hotrirozto

nZg,nogy milyen 1rintettsdgrilil beszdl, milyen lrintettslget okor kif eiezni. Ugyonokkor

nem hqtdr ozto meg oz 6rintitts6g porom |tereit sem, ezdrf o vrilosztdsi szervek,

bir 6sdgok, A I kotmriny bir 6s6g - m int j ogol kol moz6 k - soj dt hotris ko rben nem

hotdrozhotnok meg paromdiereket , mert az,llvdnjogolkotrii f elodot- ds hotriskor, o

sojrit hatriskorbe it'artdnd porom6terek meghot 6rozds6vol elvonnrik o torvdnyolkot6

jogkordt.



E korben nyomotdkoson oldh(zvaszeretnfumfelhivni orro ofigyelmet, hogy o
torvdnyolkot6 m.d'g o fogotomm eghatdrozrisok kozott sem szerepelteti az d,rintetts1g
fogolmtit, kcivetkezd,skdpp nem is definirilto. Ebb6l viszont az kcivetkezik,hogy ezt ahi<inyossrigot sem o v<ilosztti si szervek, ."1 o bir6sdgok, sem azAlkotmdny bir6skgsojdt
hotriskdrb en nemjogosultok Inkdnyesen 

'rtelmezni,-sem 
a tiirvlnyt e tekintetben

kiterieszteni,vagy egydni d,rtelnezd,st tulojdonftoni neki. Es mivei atc)rvdnyalkot<j nemhottirozto neg az 6rintetts6,g fogolmrit , n.i d.finidtto, nem hot<irozto meg a jelent6s6t,
tortolm<it, ezdrl.az lrintettsd,gnek nincs o v<il aszt6jog tekintet1ben szab6lyoz6sa.
Mindebb6l oz is kovetkezik, hogy nem utosfthotnok visszo orro hivotk ozva, hogy nemvogyok d,rintett.

Mindezen szempontok olopj<in tehdt egydrtelmften negillloplthotd, hogy d,rintett
vagyok' Ugyonis oz dltolom trimodott d,s iizdrfusro jovosott szovozotok d,rdemi kihotrissol
vonnok ozon politikoi oldql szovozotokbon ds ezdttil kdpvisel6imondritumokbon vol66rvd,nyesild,sd,re, amelyet mogom is tdmogatok. Es 

"g,ar=.nobszurd 
lenne,ho olyonszovozotok vdltoztothotndnok ezen,omely szovozotJk jogszerfisd,ge, tisztasdgo rnindenl6tez6 szempontb 6l megk6rd6jerezhet6 ds vitothotd. Es omeryek oropjoibon

befolyrisolhotjtik oz <illomhotoimi bere ndezkedd,s kiolokuldsd t 6,s f eld|6sdt.

A vdlaszt6jogijogs6rerem, ami nem kertirt 6rdemben erbrrdrdsra:
A Viilasztdsi Bizotts5g 36612o22.(rv.14,) NVB hatdrozat6ban dont6st hozott avdlasztdsok v6geredm6nyerSli,. csakhogy - jo6i Stt6sponlom szerint - ezt nem tehette volnameg' Egyr6szt akkor, a hatdrozat.ia6p-ontiib;. ;e;ide-.rtti vott, m6sr6szt a vdtasztdsokv6geredm6ny6t befolySsol6, a levdlizavazitok es a 

-nataron 
trilr6l 6rkezett egy6b szavazatoktekintet6ben m6g nem szriretett vdgreges, joger6s d6nt6s.

Egyr6szt, ezt a vdlasztSsok v6geredm6nydt megdllapit6 hatdrozatot dprilis 14.-6n m6gnem hozhatt6k volna meg. Ugyanis 6n vihtom es-vitaitam a hatdron trilr6l 6rkezettlev6lszavazatok jogszeruieget, torv6nyessgse!, lpitffiit. tnorwanyt terjesztenem etd,amelvben k6rtem 
? 

,51.u:4a:gk v6geredme.vebor r,]ili'iiu, osszes tev6tsiavazato! vataminta Vajdas6sb6t 6s Romdnidb6r drkeiet varamLnnyi ie, .gv6ui;;;;;r;i;t .gy;rant.
Ezen indltvSnyomat az orsz5gos V6laszt6si Bizotts5g 6rdemi vizsgSlat n6lkrll elutasitotta a36412022(rv'13') NVB hatdiozatdb-an..Amely hatdiozatot 6n bir6sdgi felilvizsgdlatieljdrSs keret6ben megt6madtqT u Legfels6bb grro*g iBit, Ennek a hardrozatnak ajogorvoslati hatdrideje aprilis t6.-a voit. Es 6n ezen r,ltaria8, u"ruiiig.inu-i)on kicentiztema hatdrid5t) bir6sdgi fe[ilvizsgSlati k6relmet nytiitottam 1.. n Legfels6bb Bir6sdg ezt az

iloiw_1nyo_mat dpriris 20_,-dn risvancsar< 6rJemiilrili;i;6rkrjr erutasltona aKvk'rr'39'43L1202212. szimf v6gz6sdv.r. er"n'urr?riii ,egrerier iilrnu.n dpritis 23.-igugyancsak alkotmdnyjogi panaszt nyriitok Ue. J

Es amig mindez nem keriil elbir6l6sra, addig a v6laszt6sok hivatalos v6geredm6nye nemkeriilhet meg6llapitasra,l6v6n, ur-aitutu* s6reTmezett r.8r,ii*e.ry.k, t6nyez6k, adatok,inform6ci6k' bizonvit65ot<,lprvesur *urtetu;;"gh;# Jzz6k6s befoly6solj6k a vdlasztasokhivatalos v6geredm6nytt. iritr6"'ui""arru"uru,"r.-,""4r*i"t a vajdas6gb6l6s Rom6ni6b6l6rkezett szavazatok 6rdemi kihatassat vannak a ,ralasrtesok v6geredm6ny6re. Teh6t minderretekintettel m6g nem lel:!:]argtla meg6laprt*r 
" 

rrr"rtri." v6geredm6ny6t, hiszen nemzdrult le m6g minden jogorvoslat.



Es mivei az 6ltalam s6relmezett jogk6rd6s tobb mand6tum sors6t, kioszt6s6t is alapvet6en

meghatdro zza,befolyisolja, ktilonosJn annak tekintet6ben, hogy azok korm6nyp6rti' avagy

ellenz6ki oldalra f,".iiii.".i ,'"iiii"r"Xto.tu, u*i* v6g6rv6nveibn el nem d6l, nem lehet

hivataros v6geredm6ij,tlira.t"i. rur"gj.s"yr;*, rru'n.ri ettem volna a bir6s6gi feltilvizsg6lati

k6relemmel, akkor ;;';G; fi"*"!i.iit atariaO le nem telik,-nem lehetett vo'lna ezen

id6pont el6tt megiliapiiurr"i atilvatalos teg"."a1On1't. Mindezek alapj6n azt 6llitom' hogy a

v6laszt6sok t irut"r"Jt"fs.r.d*erv?r.r. "'*.gauupit6sa 
idd el6tti volt, teh6t m6r puszt6n erre

tekintetrel - annak f.""f?rJitr.tamatat ftigl"il""ii'l - t6rv6nvs6rt6' Akkor is az, ha

szimszakilug ("."tf"g".enj frefytaffO. O" uiTa*szaki v6geredm6nyt mindaddig nem lehet

hivataiosan *"ga[uii# i,;;i; ; iiui"* ia."udott 6s"s6relmezett szavazatok iigv6ben nem

sziiietik v6g6rv6nYes dont6s.

Megjegyzem, ide vonatk oz6an6s ezt nyomat6kotP{lltrom 6s kihangsrilyozom): az

Orsz6gos V6laszt6si il;it.eg ; gOOtzili.tw.r+.) NVP hat6rozat6ban a [7] bekezd6sben

kifejti, hogy (id6ze A,-iOiZ."apiitit tZ-en f 6.OO 6reig vatamennyi' azorszdggy6lesi

egyeni vdlasztokeifit"ti ,atrrztSsi bizoits6gok Allal-azegyeni v6laszt6kertrleti vSlaszt6s

eredm6ny6nek 6s a Gruteti v6laszt6si nLo"tts6gok 6ltal Az orszAgos list6s v5lasztSs

tergleti r6szeredm*Vl."fr rliattapitasa t6rgy6ban hozott hatdrozatjoger6re

emelkedett.

ugyanezen hatarozat [g] bekezd6sben kifejtik, hogy a villaszlas orszSgos list6s

eredi6nye alapvetoen h6rom pill6ren nyugszik'

[4] Elso Pillerk6nt az egY6ni

aposztrof6lhatok.

v6laszt6keril leti ered m6nyr6l kidll itott jegyzokonyvek

v6laszt6s tertr I eti r6szered m 6 nyei 16 I ki6 I I itott
[5] M6sodik pillerkent az orszbgos listdts

jegy2Okonyvek fogalmazhat6k meg'

[6]A harmadik pillert a ve. 295. $-a szerinti, a magyarorsz6gi lakcfmmel nem

rendelkez6 vafasztO[oige.k levelb-en szavaz1sAnali eredm6ny6rol' a Nemzeti

Vdlasztdrsi troda 6ltal fiattitott jegyz6konyv testesiti meg'

csakhogy ez az orcz[gos V6laszt6si Bizottsa 8 ?lflbekezd6sben 
maga ismeri el' hogy a

jogerd csak a f+t U"f."raZr;"; ;%f"g"1llr;;-;it".tsa pitt"t, valamint azlslbekezd6sben

megjel6lt masodik pi]iA.-i"fiirt"tei"ri afftb;. A hrdadik pill6r vonatkozas6ban a joger6 m6g

nem 6ll fenn (tekini;It"l ;6" beadv6nyo*t" i.l. Bs ha a v6laszt6sok v6geredm6ny6t ezen

hirom pill6rre 6piti;;;iil iiru uuatu.rtu.i firott.ag, akkor az ezekte 6pti16 6s alapul6

v6laszt6si v6geredm6rryt u'f.f.o. 6s csak uiaio. frutaroihatja meg, ha mind a h6rom pill6r

joger6ss6 v6tik. D"; #;;ilk p1iet, r,ula-rut id6ponij6ban m6g nem volt joger6s'

EzenLl)bekezd6sben foglaltak alapj6n tehat megdllapithat6, hogy CSAKIS 6s KIZARoIaC

a hat6ron beliil l."a"iirir""rutor.klup";;;'riil.i.tt hatarozatoktmelkedtek joger6re, mig

a hat6ron tirlr6l 6rd;ti ;;;azatok tet itti"ieU"n ilyen joger6s dont6s m6g nem sztiletett'

M,rpedig, fru u fruta-."o-ni"f.Oie.f."zett b6rmilU9n 1L9"i'atokat figyelembe kiv6nj6k venni a

v6laszt6sok t irututor"ra;;;;;;;y6""f. *.gaffupit6s.a vonatkozAi6ban' akkor azt csak azt

kovet6en tehetik ;;, h&ta hat6ron trii.afe.f..iett b6rmine mi szavazatok kapcs6n is

j;;"r6, a6;AJ,rtii"iir. ttiintettet viszont az 6ltalam, a 864/zoze.(rv.rg.) NVB

hat6rozattat ,r"moln b";y,arji;ti bi.6.6;i];riilrizsg6lati li6r"i"rn.", a hataron trilr6l 6rkezett

szavazatok iigy6ben 6s kapcs6n *eg q# .rtii"i"ti"em sztilethetett joger6s v6geredm6ny.

Ennek hi6ny6ban;.-;";;;itu.rta"rot irit"t"f.. 
"egeredm6nye 

sem-allapithat6 meg' Kiv6ve'

ha hivatalosa kiz6ffi, tr"tat"" Liit6-l6rkezett bsszes szavazatot' De eddig m6g ez sem

t6rr6nt meg. Mindir."i"f.f","i*iplaiS "195r3S."s 
V6laszt6si Bizotts6g eleve nem is

hozhatta volna meg a g66lzozz.fN.i+.1 WVgi atilrozatit,hls3en nem 6lltat< fenn ennek

meghozatal 6hoz ai".iei,V!. f"f*i"f"f.. ilr6tt -"s L"ii allapitani, hogy az 6ltalam kifejtettekre

teki"ntettel ez a hat6rozat semmis'



Megjegyzem, att6l, hogy a Legfels6bb Bir6s6g elutasitotta az 6ltalam kezdem6nyezett
bir6s6gi feliilvizsg6lati k6relm et az Orszitgos V6laszt6si Bizotts6 g g64lzoze.(IV.r3.) I\rVB
hat6rozat6val szemben, ag66f zozz.(fV.ra.) NVB hat6rozat nem v6lt jogszeriiv6, mivel a
bir6s6g elutasit6 d6nt6se nem visszamen6leges hat6lyu, teh6t ut6lag 6s visszamen6leg nem
fogia legitimizillni, sem legaliz6lni a megsztilet6se pillanat6ban id6 el6tti, ez6rt trirv6nytelen
966 / zozz. (IV. r+.) I\-VB hat6rozatot.

Az6rt kezdem6nyeztem, hosy a v Slasztdsok ere dm6nye tekintet6b en
figyelembe vett szavazatok iisszes6g6b6l zfiriilkki az iisszes
hatfron trili lev6lszavazatot, valamint a vaidasdgb6l 6s a
Rom6ni6b6l 6rkezett valamennyi szavazatot, mert azok
tii rv6 nytelenek, 6s vf las zt6iogi szemp ontb 6l ne m tisztdk.

A v6laszt6sokr6! sz6l6 2013. rlvi XXXVI. t<irv6ny alapelvei:

2. S (1) A vdlaszt6si elj5r6s szabdlyainak alkalmaz6sa sordn 6rv6nyre kell juttatni a
k6vetkez6 alapelveket:
a) a v6laszt6s tisztas6g5nak meg6vdsa,
b) onk6ntes r6szv6tel a v6laszt6si elj6rdsban,
c) es6lyegyenl6s6g a jeloltek 6s a jelol6 szervezetek k6z6tt
e) j6hiszemr.i 6s rendeltet6sszerU joggyakorl6s,

2011. rivi cXll. t<irv6ny az inform6ci6s dnrenderkez6sijogr6r 6s az
i nform6ci6szabadsig 16l
26. adatv6delmi incidens: az adatbiztons6g olyan s6relme, amely a tov6bbitott, t6rolt vagy
m6s m6don kezelt szem6lyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsemmis[]l6s6t,
elveszt6s6t, m6dosul5s6t, jogosulatlan tov6bblt6sdt vagy nyilvdnossdgra hozatalii, vagy az
azokhoz va I 6 jo g os u latlan hozz6fe r6st ered m 6 n yezi.

A hatSron tuli lev6lszavazatoh valamint a Vajdasdgb6l 6s a Rom6ni6b6l 6rkezett szavazatok ttikr6ben
nem lehet hitelt 6rdeml6en megiillapftani a szavazatok 6rv6nyess6g6t, jogszerfis6g6g tisztess6g6t.
S6rtik ezek a szavazatok az egy v6laszt6, egy szavazat elv6t. Nem lehet megAllapftani a szavaz6k
szem6lyazonossdgdt, de m6g aztsem, hogyaki szavazott,azasajAtnev6ben szavazofr-e,vagym6s
nev6ben. Az sem 6llapfthat6 meg hogy aki de jure szavazoff,az val6s, l6tez6szem6ly-e, vagy m6r
esetleg meghalt. Nem lehet azt sem meg6llapftani, hogyvalaki nincs-e l<rzAwaa kciziigyek
gyakorl6sib6l, akdr 6ppen a vSlasztdsi jogb6l.

Hadh6zy Akos ellenz6li politikus ismertet6se szerint a Nemzeti V6lasztdsi Iroda (NVI) megktildte
sz{m{ra, hdny elhunyt hatSron tfili honfitiirsunkat jelentettek ki a szavazlsra jogosultak lioztit.
201"8 6s 202lkozottn6gy 6v alatt risszesen 3085 f6t.Ezzelszemben 201$-ban 3TB 445
regisztr6lt szavaz6 volt. Ha tudjuk azt,hogy Magyarorsz6gon 6vente 1000 t6b6lL}-LS ember hal
meg, akkor k<innyen kisz6molhat6, hogy a hatdron trili regisztr6lt v6laszt6k koziil n6gy 6v alatt
elhunytak szima minimum 20 ezer krirtil lehet. Ehhez k6pest csak 3000 honfit6rsunkat tordlt6k
a nyilvdntart6sb6l. A tdbbiek cfm6re ugyanrigy kiktildik a leveleket, mintha 6ln6nek 6s
hozzitartoz6ik minden tovdbbi n6lktil szavazhatnak is helyetttik - magyarflzta.

,ra hglgtt kap egy leuelet, amelaet a hozzdtartoz6ja dtuesz, ds nyugod"tan ki
is tdlthett. Mdg csak p,ostdra sem kell adni, hiszen Romdnidbai uan egy
csom6 szeruezet, pdlddul az RMDSZ, amely azt mondja, hoga segtt
eljuttatni a borttdkot, eluiszi a killkdpuiseletre, nehogy kellemetlin legyen,



hogA ilyesmit adfel a postdn. A legkisebb gondiuk is nagyobb az
embereknek anndl, mint sz1lni a. magAar hat6sdgoknak, hogA meghalt
ualamelyik hozzdtartoz6juk, de ha jdn a szauez6lap, kitiiltt helyette, aztdn
beuiszi azt is, senki nem ellendrzi"

A halottaknak kikilldijtt leueleket is be rudjdk gytijteni, ds azok alapjdn is
szauazhatnak csalddtagok, bdrki be rudja adni a Demokrd.cia
Kdzpontokban e szauazatot bdrkinek a neu,6ben, rdaddsul senki nem
ellendrzi. Nem ellen1rzi)tt kdriilmdnyekkiiziitt zajlik sem az X behrtzdsa,
sem ez, hogA utdna nem bontja-e ki ualaki a boritdko\ 6s rakja dt egy
mdsikba. Teljes lelki nyugalommal tudnak csalni, akik csalni akarnak.

Mindezt nem kell bizonyitani. Nincs megfelel6en sem szab6lyozva ahat6ron tfrli szavazatok i.igye,

f6leg a lev6lszavazatok6, de semmilyen jogi garancia sincs arra vonatkoz6an, hogy nem tort6nik-e

ezekkel a szavazatokkal,szavaz6lapokkal vissza6l6s, triikkciz6s, aszavazat,valamint aszavazAs
jogszeriis6g6t nem jdtsszSk-e ki. Es mivel a lehet6s6g ebben a rendszerben benne van, nem

garantdlhat6 a v6laszt6s 6s a szavazfus tisztas6ga, jogszerfis6g e, ez6rt egyetlen egy hat6ron trili
lev6lszavazat, valamint a Vajdas6gb6l 6s a Rom5ni6b6l 6rkezett szavazatnem fogadhat6 el6rv6nyes

szavazatnak. Nem tudni, hogy azok a szavazatokkiknek a szavazatai, kik szavaztak azokon a

szavaz6lapokon? Azok akiknek a nev6re sz6l, vagy m6sok? Kik kezelt6k 6s kiildt6k vissza ezeket a

szavazatokat? Nem tcirt6nt-e tri.ikkoz6s, manipul6l6s veltik? A lehet6s6g 6s az es6ly mindenesetre

fenn6ll legal6bb olyan m6rt6kben, hogy m egalapozzaaz alapos gyanrit. Mindez6rt nem garantdlhat6,

ez6rt ezeknek a szavazatolmak a tisztas6ga, jogszeriis6ge vitathat6, megk6rd6jelezhet6. Agg6lyos 6s
At

Ke$eges. trs mar onmag6ban az6rt, mert ennek lehet6s6ge fenndll, k6ts6gess6 teszik aszavazatokat.

Az alapos gyanri mdr rinmag6ban is tiszt6zatlann6 teszi a hatSron trili lev6lszavazatok,valamint a

Vaj das6gb6l 6s a Rom6niSb6l 6rkezett szavazatok j ogszer(is6g6t'

,/2, hogy kikilldenek egy csom6 olyan embernekleublszauazatot, aki
meghalt, d.s a leudlcsomogot bdrki ellendrizetlenill kitdltheti 6s

uisszakilldheti postdn, nemfair udlasztd.si rendszer. Ha nem
szdmitandnak ezek a szauazatok, ual6szintileg nem ez arendszer lenne.
Akkor nem mehetndnek hdzr6l hdzra aktiuistdk, akik pontosan tudjdk a
ndujegyzlkbdl, hogA melyik kettds dllampolgdr hol lakik. A magyar
kormany nak eg y s zeriien nem 6r deke, ho g y oly an ellen1r zdsi foly amatot
uezessen be, amellyel kisziirhetndk az esetleges uisszadl4si lehet1sdgeket,
amelyek egydbkdnt, jelzem, az el1nyilkre udlnak"

Minden egyes vSlaszt5s 6s n6pszavaz6s el6tt, minden regisztrdlt 6llampolg6rnak k6rd6s
n6lkUl kik[rldi a lev6lcsomagot, benn e a szavaz6lappal - an6lktrl, hogy tudn6, kozUl[tk

h6nyan lehetnek m6g egy6ltal6n 6letben". Nyugtalanit6, hogy a "lev6lben szavaz6knak
nem felt6tlenril kell a saj6t lakclmukre k6rni a lev6lcsomag post6z6sdt - igy azt{n ak1r a

regisztrdci6 sor6n segit6k6sznek mutatkoz6 aktivistAksz1m1ra is konnyen hozz1f6rheto
clmet is megadhattak."

Az a kori.ilm6ny, hogy a torv6ny nem irja el5 a vdlaszborit6k postai 0ton tort6n6
visszajuttatAsdt az NVI-hez vagy a kulkepviseletekhez, az leadhat6 a konzul6tusokon vagy
a helyi magyar szervezetekn6l is, mag6ban hordozza a csalSs lehet6seget. Hiszen ennek
a folyamatban, ak6r pl. a helyi magyar szervezetekn6l az lveket minden tov5bbi n6lk{tl



b6rki kitoltheti. Ahogy azazonosit6 iveken azallirlsok hiteless6ge is vitathat6 6s
megk6rddjelezhet6.

A v6laszt6si iroda kor6bban a lev6lszavazdisrol azt irta, hogy a szavaz6si lev6lcsomag
kizir6lag a jegyz6ken szerepl6 vdlaszt6polg6rnak szem6ryesen adhato 6t,
meghatalmazottnak nem.
A Vajdas6gban viszont lgy szinte az osszes lev6lcsomag a Vajdasdgi Magyar Szovets6g
aktivistdin5l van vagy volt, a Szabad Magyar 5z6 szerint a Concordia Minoritas
Hungaricae (CMH) ugyanis szerzSd6st kothetett a Szerb Postdval, hogy 6k k6zbesltik a
lev6lszavazatokat.

A Vajdas6gi Magyar Szrivets6g vesz6lybe sodorta a magyarorszAgivSlasztdsok tisztas6g6t, irja
sajt6kozlem6ny6ben a Magyar Mozgalom.

Eszerint: a VMSZ aktivistiii k6zbesftik a magyarorszlgivillasztisokon szavazatijoggal
rendelkezd polg6rt6rsaink szavaz6lapjait. Ezzelvantele napok 6ta a kozoss6gi m6dia, err6l
tilj6koztatnak benni.inket a Magyar Mozgalom tagjai, szimpatizinsai 6s mi magunk is
megtapasztalhattuk hogy ez tort6nik. Az aktivist6k megjelennek a hizainkn6l, van ahovd
kopogtat;is n6lki.il bemennek 6s 6k maguk ki is toltik a szavaz6lapokat.

valasztasok-tisztasagat/

Amagyarlzat szerint a szerbiai postAnak nincs kapacitSsa ezeknek a leveleknek a sz6thord6s6ra,
ez€rtazzal a CMH egyesriletet biztAkmeg. Az aktivist6k aszavaz6anyag 6tad6sakor semmif6le
Stv6teli elismerv6nyt nem adnak 6s nem is iratnak al6 a polgirokkal. Semmilyen nyoma nincs
neki, ki vette 6t, 6s ki nem vette 6t szavazlsi dokument6 ci6jilt, ami azt jelenti, hogy nem
tudhatjuk, v6gi.il nem a VMSZ irodiiban tdltik-e ki a szavaz6polgdrok helyett a v6laszt6si 6s
nlpszavazlsi fveket.

Mindezeken feliil rendkfvtil aggdlyos, hogy a hat6ron trili lev6lszavazatok kapcs6n ktikin lapon
van a szavaz6 adata 6s ktilon lapon a szavazata, miiiltal a kett6 elv6laszthat6 egymdst6l.
Kovetkez6sk6pp ilyen szempontb6l sem lehet megnyugtat6an tisztilzni 6s igazolni, hogy mely
szavazat,ki6.

Es ezt sem kell bizonfitani, mert nem az a l6nyeg, hogy a konkr6t dllitas bizonyfthat6-e, hanem az,
hogy abban a gyakorlatban, amelyet kialakftotta( ez a lehet6s6g benne van, ezkivitelezhet6 6s
megoldhat6, miikdd6k6pes. Es semmilyen int6zked6s nincs 6s nem is tcirt6nt arra vonatk oz6an,hogy
mindennek ak6r csak az elvi lehetSs6g6t is kiz6rja. nppen fordftva 6ll a helyzet: a torv6nyalkot6nak
kellett volna megfelel6 szabfllyozAssal garantdlni, hogy ilyenek nem fordulhatnak el6, hogy ilyen
kcirtilm6nyek nem trjrt6nhetnek. Ugyanis, nem a konkr6t esetek megtort6nt6t kell[ene) ebbe, az
esetben bizony(tani, hanem azt,hoglr ilyen esetek, konilm6nyek nem tort6nhetnek meg. De ebben az
esetben megfordul a bizonyit6si k6nyszer. Ugyanakkor,l6v6n a megfigyel6 szervezetgyorsjelent6se,
valamint a csatolt vide6kaztbizonyftj6[ hogy igenis lehet csalds, vissza6l6s, jogellenes szavazdsi m6d
6s forma, a szavazatok vitathat6 kezel6se, t6roliisa, sz6llft6sa, tov6bbft6sa , ezlrtmindezek alapjdn
igenis joggal mertilhet fel k6ts6g aszavazatokjogszer(is6ge 6s tisztasega irdnt. Miirpedig mivel a
szavazatokon 6s ezdltal a v6laszt6son az illamhatalmi berendezked6s is mrilik ez6rt elengedhetetlen,
hogy csakis olyan szavazat kertilhessen az eredm6ny meg6llapitdsa tekintet6ben figyelembe v6ve,
amely szavazatok tekintet6ben a legkisebb k6ts6g sem mertilhet fel a szavazfus,ill. a szavazatok
torv6nyess6ge 6s tisztasdga tekintet6ben. Mivel a felmenilt k6ts6g el6g alapos ehhez, ez6rt
cinmagdban m6r ezen k6ts6gek 6s aggdlyok alapj6n igenis minden tekintetben megalapozott az, hogy
azigybegyiiitcitt hat6ron tuli lev6lszavazatokat, valamint a Vajdasdgb6l 6s a Romiini6b6l 6rkezett
szavazatokat a v6geredm6ny tekintet6ben nem Iehet figyelembe venni. Egyet sem. Ez6rt is, ezeket a



hatiron trili lev6lszavazatokat,valamint a Vajdas6gb6l 6s a RomdniSb6l 6rkezett szavazatokat

semmisnek kell tekinteni.

Amig nincs arra garancia, hogy csak 616 emberek szavaznak, addig nem lehet a hatdron aili
levilszavazatokat,valamint aVajdasdgb6l6s a Romdnidbdldrkezett szavazotokat drdemben

figyelembe venni. Es amlg arra sincs garancia, hogy senki sem szavazhat mds neviben,
valamint, hogy egy ember csak egy szavazatot adhat le, addig ugyancsak nem lehet a
hatdron trtfi bvdlszavazatokat, valamint a Vajdasdgbdl 6s a Romdnidb6l irkezett szavozatokat
1rdemben figyelembe venni. Es amig fenndll a lehet6sige a szavazatok nem megfelelf
tdroldsdnak, az azokhoz val6 bdrki dltali hozzdf6rhet1signek, az esetleges belenyfildsnal<, a
maniputdldsnalg a megvdltoztatdsnal<, a rdszbeni (irtsd alatta: az esetleges mds irdnyfi
szavazatok) kiemel1sdnek 6s eltiintetisdnek, a titkossdg megsertdsdnek, addig ezeket a

szavazatokat nem lehet sem legdlis, sem legitim szavazatoknak tekinteni. Ezdrt is indokolt a

Vajdasdgbdl is a Romdnidbfil 6rkezett szavazatok iisszessdgdt kizdrni a szavazds
v 6 g ere dmdnydb 61, annak meg dlla p[tdsdb 61.

Egy, av6laszt6sok megfigyel6s6vel foglalkoz6 d6n civil szervezet, a Silba k6t
megfigyelocsoportot is ktildott Kolozsv6rra, hogy az erddlyi magyarok levdlszavazhsdt

monitorozzlkamagyar parlamenti v6laszt6sokon. Kijott a gyorsjelent6si.ik 6s az el6g lesirjt6 k6pet

ad a folyamatr6l.

Megl6togattSk meg azBrdelyiMagyar Nemzeti Tan6cs irgynevezett DemokrSciaKozpontjdt, az

RMDSZ 6ltal miikodtetett Eurotrans Alapitvdny szavaz6helyis6gdt, valamint megtekintett6k a

kolozsv6ri magyar konzul6tuson a szem6lyes szavazSsokat 6s a m6sutt leadott lev6lszavazatok

6tv6tel6t.

A jelent6siik szerint (mely a link alatt olvashat6 angol nyelven)
https://drive. soosle.com/fi leld/ 1 kzOlJ4GdnOEvH3xrbWK MxFetPqIP :IwAR2

0TvpRGCwtyYAJY3 eul4-brOztwmY6 eopJxZOqzKtnbfYaZu64NClKPLU

1. Az EMNT-n61 a hagyom6nyos szavaz6urn6k helyett egy kiv6gott kartondobozthasznilltak,

2. A szem|lyes adatokattartalmaz6 nyomtatvSnyokat birki szfimbra l6that6 helyen, a

kartondobo zzal egy helyis6gben tartott6k,
3. Az erd6lyi falvakb6l szirmaz6levllszavazatokat a szavaz6helyis6gben 16v6 htit6szekr6nyen

tartott6klezhratlanul6sb6rkiszfimdrahozzdf lthetoen.
4. A konzulftuson a legtobben nem a fiilk6ben toltott6k lcr a szavazllapot, hanem nyilv6nosan.

86r ez amagyar v6laszt6si t<irv6ny szerint leg61is, a megfigyelok szerint nem felel meg a

demokratikus gyakorlatnak.
5. Nem volt a kartondobozb6l kialakitott szavaz6urn6n pecs6t, 6s csak kdtzipzfirral voltak
rogzitve.
6. Az illtaluk l6tott kartondobozumhbannem voltak ellenorzb papirok sem.

7. A falvakb6l civil szervezetek gytijtdtt6k aszavazatokat,6s azokat dobozokban,jegyz6konyv
n6lkiil vitt6k el a konzul6tusra.
8. A v6laszt6s integrit6s6t legink6bb az sdrtette,hogy az emberek egyn6l tobb szavazatot adtak le -

irj6k, hiszen l6ttak egy id6s f6rfi a feles6ge nev6ben, egy n6t a fia nev6betszavazni.
9. Nem k6rtek szemllyazonoss6gi igazohfunlrt azoktll a szem6lyekt6l, akiknek a szavazatdt

elhozta,6s nem k6rtek meghatalmaz6st sem a kozvetit6t6l.
10. Arra is l6ttak p6ld6t, hogy valaki egyszerre tiz szavazatot dobott be. Azt irj6k a jelent6siikben:

Sok esetben megfigyelttik, hogy az emberek egyn6l t6bb szavaz6lapot dobtak be, an6lktil, hogy a

tisztvisel6k meg6llitott6k volna 6ket. 10:29 6s 11:31 kozott 7 szavaz6 dobott be egyn6l tobb

szavaz6lapot,ll:52 6s 12:38 koz<jtt pedig 6 szavaz6 dobott be egyn6l tobb szavaz6lapot.



1 1. A lev6lszavazilsonrendelkez6sre 6116 szavaz6lapok 6s borit6kok sz6ma majdnem k6tszerese
volt a konzul6tuson regisztr6lt v6laszt6polg6rok szdmilnak, ami potenci6lisan el6g probl6m6s lehet
a fel nem haszn6lt szavaz6lapokkal val6 vissza6l6s miatt - 6ll a jilent6sben.
12. Miut6n a szavazatokat megsz6molt6k 6s kartondobozokba raktdk,nem vitt6k 6ket a sz6fbe,
hanem a korzuliitus folyos6jrin hagyt6k 6ket 6jszak6ratfurolru.
13. A folyosSn kivtil l6v6 helyis6gbenaz <isszes biztons5gi kamer6t ruhadarabokkal takartdk el.
A megfigyel6csoport jelent6se itt olvashat6:

Azt rneghalad6an, hogy a megfigyel6 csoporl jelent6s6nek el6rhetos6g6t m-gadtam, krilcjn fajlban
csatolom is egyben.

Csatolok tovdbb6 kdt vide6t arr6l, hogy mennyire s6rtil a vblaszt6joga hat6ron tuli szavazatok
kapcs6n.

Az egyikvideo aztbizonyitja,hogy az Erd6lyi Demokr6cia Krizpontokban mdsok
helyett is leadhat6 szavazat a tavaszi magyarorszfugivdlasztSsokra, dllitja fuhdsz
P6ter egykori politikus rejtett mikrofonos felv6telel alapjdn.

fuhdsz P6ter k6t, Demokrdcia Kozpontban k6szitett felv6telt mutatott be,
amelyeken az ott dolgoz6k el6z6kenyen aztmondt6k a magiit 6ppen koltoz6sben
l6v6 helyi lakosnak kiad6 fuhdsznak, hogy a vele egy lakcimen tiit6zkod6k
szavazatait is leadhatja 6.

|uh6sz azt a tortlntet adia el6, hogy most koltozdtt csalSdj6val Marosvdsdrhelyr6l
Tib6dra, 6s arr6l6rdekl6dik hogyan szavazhat6, illetve avAlasztAs napj6n
feltehet6le g Lon d o nb an tart6 zko d6 nagyko ni gyerekei.

Az egyik munkat6rs azt mondta, hogy mindent meg lehet oldani, fuh6sz tobb
szavazllapot is behozhat majd avillasztilsok idej6n ,ha azokugyanarra a lakcfmre
mentek ki a regisztrdci6 utiin.

,,szem6lyesen kellen e szavazni, de hogyha 6k megkapjdk a szavaz6lapot, onok
itthon, akkor onok is tudnak. Teh6t hogyha megvan a lakcfmkArtya,6s helyesen
toltik ki az azonosft6 lapo! akkor tudnak szavazni" - mondta egy mdsik
Demokrdcia Kozpont munkatdrs, aki mdg aztis felaj6nlja, hogyiegftenek
<isszepakolni a szavaz6lapoka! de rrigton meg is jegyzi, hogy ilyet nem lenne
szabad mondania. A munkatdrsak |uh6szt is pr6b6rjdk megnyugtatni, hogy nem
lesz semmi baj, ha tcibb szavazatotad le.

fuhdsz szerint ezek utSn felmertil avillasztlsok jogszeriis6ge, 6s azsem j6 rizenet,
h ogy nem egys zer a kormdnyz ati p6nzb 6l fenntartott D em ok r 6cia Krizp o ntok a
Fidesz szovets6geseinek szimit6 pdrtok iroddival egy helyen vannak.

Hatdron trili magyar iillampolgdrok akkor szavazhatnah ha regisztr6lnak a
v6lasztdsi iroda honlapjdn. Ehhez a regisztr Sci6hozviszont nem kotelezS a
lakcimkdrtydn szerepl6 cfmet megadniuh b6rmilyen 6rtesit6si cfmet befrhatnak,
amire aztiln Magyarorszilgr6lkrildik ki a szavaz6lapot.



,,Semmilyen m6don nem titkos a magyarorsz6gi szavazAs, bdrki nev6ben

szavazhat, egyszerfien meg kell szerezni egy levelet, ki kell nyitni egy borit6kot, 6s

ennyi" - 6llftja fuh6sz.

A hatdron tUl mds nev6ben is szavazhatsz - YouTube -

https://www.yo utu be.com/watch?v=y9 DTN m 2i N-k

https ://www.youtube.com/watch?v:TVpTzl f -iOk

Av1lasztojog 6s avfilaszthsok hat6konys6ga elem6nek tekinthet6 meg6llapit6sok 6s

kovetelm6nyek: pl. a johiszemi 6s rendeltet6sszeni joggyakorl6s kovetelm6nye; a

v 61 as zt6 s tisztasbgbnak me g 6 v 6sa; a v Slasztdsi c s al 5 s ok me gakadilly ozdsa; a

jog6llamisdg kovetelm6ny6nek megfelelo, avissza6l6sek lehet6slgetktzdto,
gar ancifilis j elle gri szab 6lyok megalkot6s a 6s 6rv6nye sit6s e , a v 6laszt6s

iavartalans-figa; av6laszt6i akarat manipul6latlansdga; avSlaszt6i akarat szabad

6rv6nyesiilese es kifejez6sre juttat6sa; a legfels6bb 6llamhatalmi szerv szabad

akaraion alapul6 l6trehoz6sa,legalizill6sa 6s legrttmizill6sa stb. 13912002. (IX. 25.)

AB hat6ro rit, ABIH 2002, 27 3 .; 298 lB I 1994. AB hatirozat, ABH 199 4, 696.1. A

612007 . (I1.27 .) AB hatSrozat (ABH 2007,135.)

All6spontom szerint, a megfigyel6csoport jelent6se, valamint a csatolt vide6k alapjhn a hatfron

tfli lev6lszavazatokat, valamint a Vaidas6gb6l 6s a Romfni6b6l 6rkezett szavazatokat

semmisnek kell tekinteni 6s nem lehet a vdlasztils eredm6nye tekintet6ben figyelem bevenni' Ez6rt

k6rem 6s javaslom, hogy az <isszes hivatkozott, teh6t valamennyi hat6ron tulr6l 6rkezett

lev1lszavizatot, valamint a Vajdas6gb6l 6s Rom6ni6b6l 6rkezett osszes szavazatotzfirjdktr a

magyarorsz 6givSlaszthsok v6geredm6ny6b6l 6s ezeket a szavazatokat semmilyen form6ban ne

ve gy6k fi gyel embe 6rv6nyes szav azatklnt.

Az6rt is szuks6ges eltdrdlni ezeket a szigor[ alaki-formai 6s elj5r5sjogi

szempontokat, m-ed egy vdlaszt5si elj5r5sban mag6nak a v6laszt6snak a vitathat6

szempontjait, esem6nyeit, kdrUlm6nyeit kell tisztSzni, vizsgdlni 6s int6zked6seket

foganatojitani ezekkel'szemben. Ellenben, ha ezek az alaki-formai 6s eljSrdsjogi

szempontok mindennek a g6tjai, mindezt megakad6lyozzdk, akkor azzal maga a

vdlasztds tisztasdga vonha[6 k6ts6gOe. Minek kdvetkezt6ben teljes joggal mert]l fel a

vdlaszt6polg5rban, hogy hiSba szavaz a v5laszt5, hi5ba fejezi ki a-z akaratdt a

szavazata dltal, ha val6j6ban a v5lasztdsi csalSs, a t6rv6nytelens6g, a

tisztess6gtelens6g domin5l 6s mindennek kdvetkezt6ben a v5lasztSsok alapjSn fel6ll6

[j hatalom val6j5-ban vdlasztdsi csal5s r6v6n szerezte meg a hatalmat' Es ha ezek a

visszds kdrulm6nyek nem kerrilnek tisztdzlsra, akkor tovSbbra is ott marad a

leveg6ben annak gyan[ja, hogy a gyciztes nem tiszta 6s nem jogszer[i eszkdzdkkel

szer6zte meg a ha-talmal, vagyis ezekkel a tisztdzatlan m6dszerekkel 6s eszkdzdkkel

kijStszotta a vdlaszt6i akaratot.

Az Alkotm6nybir6s6g kimondta, hogy av6laszt6polg6rok kizir6lag az aktiv

vdlaszt6jog negy 6venk6nti gyakorl6sa r6v6n tudnak befolydst gyakorolni a

kdpviseleti szervek, kiilonosk6ppen az Orszitggyil6s osszet6tel6re. Eppen ez5tt,
,,akdr az egyenlos6g, ak6r az illtalinoss6g b6rmifele korl6toz6sa csak igen jelent6s

elvi indokb6l fogadhat6 el 6s egyeztethetS ossze az Alkotmdnnyal." [6/1991. (II.

28.) AB hatirozit,ABH tgg!,19,20.lUgyanis mindebb6l kovetkez6en, ha a



vdlasztds b6rmely tekintetben jogs6rt6 ,yagy annak ak6r csak a megalapozott
gyanija felmenil, akkor az aztjelenti, hogy vitathat6v6 6s megkdrdljelezhetov6
v6lik avillasztdsok eredm6nyekdppen fel61l6 rij korm6ny 6s azij Orszdggytil6s
legitimSci6ja 6s a 1ega1it6sa. Hiszen nem tiszta 6s nem jogszeni v6laszt6sok alapj6n
szer eztlk meg a mand6tumukat.

Avdlasztds jogszeriis6g6nek biztosit6sa 6rdek6bet az 6llamnak aktiv magatart6st

kell tanrisitanra. Avflasztds int6zm6nyv6delmi oldal6n az filarrr avfiaszttts
j o g szenis6g6nek 6rv6nye sitheto s6g6t 6rdemb en lehetov6 tev6, azt el6 segito
szab6lyok megalkot6s6ra, 6s azok 6rvdnyesit6s6re koteles. Az 6llam
intdzm5nyvddelmi kotelezetts 6g6b 61 kovetkezik, ho gy nem gordithet olyan
akadillfi a v illasztds, minden tekintetben 6s minden szempontb6l meg6116
jogszenis6g6nek 6rv6nyre juttat6sa e16, amely avdlasztds jogszenis6g6nek 6s

tisztasdgfit b6rmilyen szempontb6l korl6tozn6, akad6lyozn6,yagy lehetetlenn6
tenn6. Av6laszt6s jogszenis6ge 6rv6nyesithet6s6g6nek felt6tele tehdt,hogy az

illam avdlasztds torv6nyess6g6t megfelel5 garanciSkkal v6dje, ne pedig a

torv6nytelens6get engedje 6rv6nyesrilni.

Mindezen hdrulm6nyehet csoh meger6sfti 6s megolopozzo oz, hogyho o
torv6nyolhot6 egyszerre rendel el nogyon rovid hot6rid5het 6s vele
egyidej(leg nogyon szigor1, teljesftend6 hdvetelm6nyehet. Mert ezeh csoh
orro szolgdlnoh, hogy o v6loszt6s iogellener rzempontjoivol szemben min6l
nehezebb legyen fell6pni.

Ami pediE a vdlaszt6ssal 6s a v5lasztds lebonyolitSs5val, valamint a v5lasztds jogszerfis6g6t
biztosltani hivatott szervek 6s az azok eljdr6sSnak, ill. mfikod6s6nek szab6lyoz6s6val
kapcsolatos jogszabdlyok jogszerfi l6tez6s6t illeti. E korben az alaptorv6ny, a vdlasztSsi
eljdr5sr6t sz6l6 2O13. 6vi XXXVI. torv6ny, ill. egyes pontjait tekintve a vSlaszt5si eljdrSsr6l sz6l6
L997.6vi C. torv6nyt az orszflggyiil6si k6pvisel6k vSlasztSsdr6l sz6l6 2OL1,.6vi CClll. torv6ny,
valamint a b[r6s5gok szervezet6r6l6s tgazgat6sdr6l sz6l6 2OLL 6vi CLXI. torv6ny, abir6k
jogdll6sSr6l sz6l6 2Ot1-.6vi CLXII. tcirv6ny 6s az Alkotm5nyblr6s5gr6l sz6l6 2OL1,.6vi CLl.
torv6ny jogszerfi megalkot6sa, jogszerfi kihirdet6se 6s jogszerfi l6tez6se ko4ogilagvitathat6 6s
megk6rd6jelezhet6.

B) cikk

(t) ruagyarorszag fiiggetlen, demokrati kus jogSttam.

T) cihk

(s) JogszabSly nem [ehet e[[ent6tes az Ataptorv6nnye[.

24. cikk

c) atkotminyjogi panasz atapjin fetiitvizsg6tja az egyedi ligyben

alkalmazott jogszab6tynak az Alaptorven nyel valo tisszhangj6t;



d) atkotmanyjogi panasz atapj6n fetiitvizsg6tja a biroi dont6snek az

Alaptorven nyet valo osszhangj6t;

(:) nz Alkotm6nybir6s6g

a) a (z) bel<ezdes b), c) es e) pontjiban fogtatt hataskoreben

megsemmisiti az Alaptorvennyel eltent6tes jogszab6tyt vagy jogszab6tyi

rendelkezest;

b) a (z) bekezdes d) pontj6ban fogtatt hatisl<rireben megsemmisiti az

Alaptcirv6nnyeI e[[entetes biroi dont6st;

(s) nz All<otm6nybirosdg az Ataptorv6nyt es az Alaptorv6ny modositSs6t

csak a megatl<otis6ra es l<ihirdetesere vonatl<ozo, az Ataptrirv6nyben

fogta tt e tj6 r6si krivete 1m 6 nye k te ki ntet6 be n vizsgd thatja fetii t.

(o). Rz Atkotminybiros6g az (s) bekezd6s szerinti inditv6nyroI soron

kiviit, de tegk6s6bb harminc napon bettiI hatSroz. Ha az Alkotm6nybirosdg

megSttapitja, hogy az Alaptorv6ny vagy az Alaptorveny modositdsa nem

fe[ett meg az (s) bel<ezdesben meghatirozott etjdrdsi l<ovetetmenyeknel<,

az Alaptorvenyt vagy az Ataptorv6ny m6dosit6s6t

a) az (s) bekezd6s a) pontja szerinti esetben az Orsz6ggy[ites

[rjratdrgyatja,

b) az (s) bel<ezd6s b) pontja szerinti esetben az AtkotmSnybir6sdg

megsemmisiti.

Ar aleptdru6ny 2d,. clhh (5) behed6re teklntet6ben o b.) pont nem
alhelmarhat5, nem h6perhell hluathozir l6rgy6l, a6t,, hlleleuetten
clhclmingellenef.

(s) b) a l<ihirdet6st6t sz6mitott harminc napon beti.it a Kormany, az

orsziggyfit6si k6pviset6k egynegyede, a Kuria elnoke, a tegf6bb ligy6sz

vagy az a[apvet6 jogol< biztosa l<ezdemenyezheti.

Mint ahogy azt az aldbbiakban kifejtem, ha az alapt<irv6ny, ill. annak bdrmely
m6dositiisa nem felelt meg a jogalkotds kovetelmdnyeinek, akkor az a )ogalkot6s
szab;ilyainak, el6irdsainak, kovetelm6nyeinek be nem tartdsa, kikeriildse, feltilirdsa,
mell6z6se, figyelmen kiviil hagyisa miatt jogszeriien nem is jott ldtre. Es ha nem jritt
l6tre jogszertien, akkor nem is hatiilyos. Ezdrt az igy, nem jogszertien megalkotott norma



nem viilik jogszeriiv6 azdltal, hogy egyrdszt nem harminc napon beltil kertil
megtiimaddsra, sem att6l, hogy nem a felsoroltak tdmadjiik.

Ha az alaptcirvdny a maga egdsz6ben jogszeriien 6s joghatdlyosan nem l6tezik, akkor
ebb6l k<ivetkez6en annak egyrk pontja sem l6tezik, bele6rtve a z4.cikk (5) bekezddset is.
Ebb6l ktivetkez6en nem viilik aziiltal jogszeriivd, sem joghatdlyossai, hogy-az alaptorv6ny
ezen 2.4. cikk (5) bekezddseben lekorlfitozza azok szem6ly6t, akik iamadhatjrlk es
ameddig tdmadhatjiik.

Ugyanis, ha harminc napon tfl, ilI. a megjelcilteken kiwil milsok iiltal nem tdmadhat6
az alaptorveny es/vagy bairmely m6dositiis;inak jogalkot:isi szempontb6l vizsgiiland6
l6trejtitte, akkor az alaptorvdny ezen pontja [z4.cikk (5) bekezdes], harminc nafon tril,
de jure tinmagdt hat;ilyos jogszabdllyii mondja ki. Miirpedig olyan m6don nem lehet
jogot alkotni, hogy a jogi taimadiis idejet 6s a tiimad6k lehetseges kor6t lesziikitem 6s
lekorliitozom. Ett6l m,eg a nem jogszertien megalkotott norma nem v;ilik jogszerfiv6.
Ugyanakkor, ha az alapttirv6ny (6s hozz:i kapcsol6d6an a m6dosit;isai) krizjogilag
drvdnytelen, ez a kozjogilag drvdnytelen alapt<irv6ny a harminc napon tril nem valik attOl
sem 6rv6nyessd, sem joghatiilyossii, hogy a megjelolt krirb6l senkiiem tilmadta. Ugyanis
a k<izjogi 6rv6nyessdgnek nem azok a kritdriumai, hogy mikor es kik yogoiuttut
megtilmadni. Ha az alaptorv6ny kozjogilag 6rvdnytelen, akkor krizjogilag ervEnytelen
marad akkor is, ha harminc napon beliil a megjelolt korb6l r"ri.i iem rimadta. A
harminc napon beltili meg nem tdmadds a krizjogilig ervdnytelen alaptorvdnyt nem teszi
sem 6rvdnyess6, sem hatiilyossri.

Megjegyezni kiv6nom, hogy az alkotmiinyossiig drvdnyre juttat6sa, akiir a jogalkotis
szabdlyainak tekintetdben is, olyan er6s alkotmiinyos kovetelm6ny, hogy ezt nem lehet
- ugyancsak alkotmdnyos keretek kozott - sem id6ben, sem a tdmaJhat6 szem6lyek
vonatkozils;iban lekorliitozni. Az alkotmiinyossiigot igy nem lehet drv6nyre juttatni.

Ktilonosen akkor, amikor az alaptrirveny cinmag;ir6l azt mondja ki, hogy a jogrend
alapja. Mik<izben ezen alap tekintet6ben is nagyon komoly alkotmiinyossigi aggalyok
mertiltek fel. Es haa vdlasztdsi eljdrds rdszek6nt mdg egy ilyen rcivid idejti akltmT"rrogi
Panasz esetdn es kapcsiin is nagyon komoly es szigoni felt6teleket tiimasztanak az
inditviinyoz6 fele 6s r6szdre, akkor alappal elviirhat6, hogy a jogrend alapj:it kdpez6
(rragy k6pezni szindekoz6) alaptorv6ny is alkotmiinyossagiis jogalkot:isi siempontb6l,
minden ktiriilm6nyt6l fiiggetlentil, minden kririilmdny ellen6re tiimadhatatlan legyen.

Az alaptorv6ny 24. cikk (s) bekezd6se azt a hamis ds t6ves i.izenetet hordozza
magdban, hogy ha maga az alaptorvdny (vagy annak bdrmely m6dosiuisa) jogalkotilsi
szempontb6l alkotmilnyellenes, de harminc napon beliil a megjelolt krirb6l senki sem
tiimadja, akkor kvezi alkotm;inyossii viilik. Hilt nem. Nem v:ilik alkotmilnyossd. Sem a
harminc nap (eredm6nytelen letelte), sem pedig a megjelcilt kcirrin kivi.ili szem6ly
(kiziiriisa) az alkotmdnyellenes helyzetet nem fogja ali<otmiinyos szintre emelni,
alkotmiinyossd tenni.

- 
Mindezeket meghaladdan az alaptrirveny z4.cikk (5) bekezdds6t az alaptorvdnybe az

alapttirveny IV. m6dosftiisa emelte be. Amely IV. m6dositiis, mint azt lentebb is meg
kifejtem, cinmagilban is kcizjogilag alkotmdnyellenes, pl. a felkdsziilesi id6 rovidsegl
miatt (a kihirdet6st kovet6 napon hatiilyba lepett), ezdrt ett6l nem vdlt sem
alkotmdnyossd, sem joghauilyossii.



Tovdbbd, a 24. cikk (5) bekezdds b.) pontia tekintet6ben a kihirdetest6l szdmitott

harminc napon beltil teszi lehet 6ve azalaptorv6ny t6maddsiit a jogalkotdsi szabdlyok be

nem tartdsa miatt, miktizben ezt a jogot csak az alaptorv6ny nyolcadik m6dositiisa tette

1ehet6v6, ami zorg-t6l hatdlyo s. Ez igy viszont jogelvileg 6s liitsz6lag visszamen6leges

hatdlyu jogot biztosit, mikozben egyidejtileg ki is ziria. Hiszen ha mag6t az alaptorvenyt

u 51"guit otdsa, a iogalkotiis szabdlyinak be nem tartdsa miatt (a megjelolt kor) csak

harminc napon beli.il tiimadhatja, akkor a zorg-ben hatdlyba l6ptetett harminc naPos

id6korl6t eleve alkalmazhatatlan az alaptorv6ny eg6sz6re n6zve, de a kordbbi

m6dositiisokat illet6en is. Ez ldtsz6lag visszamen6leges hatdlyu negativ jogalkotdst 6s

jogalkalmazAst tesz lehet6v6, de egyidejtileg azonnal ki is zAria azzal, hogy a zorz-ben

t u-tatyUu l{ptetett alaptorvdnyt csak harminc napon beliil lehet tiimadni, azt is csak zorg-

t6l. Ggyisimit egyiti klzzelbiztositanak, azt a mdsikkal azonnal vissza is vesznek.

Viszont att6l es azdltal, hogy dvekkel k6s6bb 6s ut6lag biztositanak egy olyan iogot
(jogelvileg), amely val6j;lban de jure alkalmazhatatlan, az alkotmiinyosan nem l6tez6

utupto-e"y nem iog alkotmdnyossii vdlni. Mindezekre tekintettel teh6t az alapttirv6ny

,,4..iLL (:) bekezdes6nek b.) pontfa akkor is kozjogilag 6rv6nytelen, ha az alapt<irv6ny a

maga egesz6ben egy6bk6nt 6rv6nyes 6s joghatdlyos lenne.

Mivel azonban maga az alaptorv6ny jogszertien sosem keri.ilt megalkotdsra,

jogszertien sosem jott letre, ezdltal egy jogszertien nem letezl normAt nem lehet

jo[srertien m6dositani sem. Kovetkez6sk6pp az alapttirvennyel egyi.itt az cisszes

m6dositdsa is 6rvdnytelen, semmis 6s hatdlytalan. Bele6rtve az alaptorvdny valamennyi

pontjdt egyideitileg.

Ugyanakkor hangsrilyozottan aldhrizom: ha az alaptorv6ny koziogilag ervenytelen 6s

,.-ilir, akkor eziel izemben az alaptorv6nyt onmaga nem tudja legaliz6lni, sem

legitimizdlni. Hiszen ha az alaptorv6nyt jogszertien nem alkotuik meg, az jogszertien

,o-r"- jott letre, akkor a k6s6bbiekben biirmilyen riiabb pontot iktatnak bele, az nem

fogf a a jogszer(tlen megalkotiist ut6lag 6s visszamen6legesen legalizdlni, sem

le[itimizill.,i. n jogszertisdg biztositds;inak nem lehet az iogszerti m6dja, hogy a

jo[eilenesen l6trehozott normiba ut6lagosan beiktatott pontokkal emeljtik jogszerti

rri.rtr. azt, ami egy{bkdnt jogellenes . Ezefi is, e tekintetben az alapttirvdny koziogi

6rvenytelensdge tirgydban a T. cikk $) bekezd6se maga az iustizmord, hiszen a

kifeitettek alapjiin L alaptorveny onmagiival ellentdtes, kovetkezdskdpp ebb6l a

megkozelit6sb6l is megdllapithat6 az alaptorv6ny kozjogi drvdnytelens6ge es

kimondhat6 a visszamen6leges hatallyu semmiss6ge.

Annak meg6rt6s6h ez,hogy az alaptorv6ny, valamint az osszes tdbbi, felsorolt torv6ny jogszeriien,

joghat6lyoi normak6nt nem is l6tezik 6s sosem l6tezett, valamint, hogy a Magyar Kozt6rsas6g

Af<otminy6t jogszerfien 6s joghat6lyosan sosem helyezt6k hatSlyon kivi.il, vissza kell menntink a

gyokerekig. Ez pedig magSval a jogalkot5ssal kezd6dik.

A jogalkot6s is a jogrendszer r6sze. Elvdlaszthatatlanul. Annyira, hogy a jogalkot6s joghat6sa

6rdemben kihagyhaim agfuraajogrendszer miik<id6s6re is. Ez6rt is a jogalkot6s rendszer6b6l nem

lehet kiemelni semmit 6l az degyen az b6rmi) nem 6lhet a jogrendszeren k[vtili, ondll6 6letet.

Ez6rt is, nem lehet figyelmen k(vtil hagyni. A jogalkot6s 6s annak jogszeriis6ge a jogbiztons6gnak

is megkertilhetetleni6sze. Annyira, hogyha valamit nem jogszerfi jogszabdly szabSlyoz, akkor

,nnrk- a jogteriiletnek [mely felett, mogott nem jogszer( jogszabSly 6ll) az eg6sze



megk6rd6jelezhet6 alkotm6nyjogi 6rtelemben. Ez6rt is nem el6g pusztdn annyi, hogy van-e
jogszablly, rendelkez6sre 5ll-e jogszab6ly, vagy sem.

Az alkalmazni kfv6nt jogszabdly jogi l6tez6se is annyira fontos szempont, hogy ha a jogszabdly
nem jogszerii, vagy jogszerfien nem l6tezik, akkor egy nem jogszerfi jogszab-6lyon aiaful6 yogi
helyzet jogk6rd6s, jogtertilet sem jogszerfi. Teh6t egy jogk6rdOi megiietOs6t nem lehet puszt6n
ott 6s azzal kezdeni, hogy az adott, alkalmazni 

-kfv6nt 
jogszab6lyhoz, annak tartaim6hoz,

el6frdsaihoz viszonyltiuk a vitatott jogk6rd6st. A jogszerfiseghez-a jogszabaly el66let6nek,
mriltj6nak vizsg6lata is alapvet6 kcivetelm6ny, en6lktil a jogbiztonsag se; 6rv6nyesrilhet. Ha
ugyanis a jogszabdlyok jogi l6tez6s6t nem vizsgdljuk, az ilyen vizsgdlatot mell6zziik, akkor ezzel
mag6t a jogrendszert a maga eg6sz6ben klrdljelezziik meg, tesizrik sziiks6gtelenn6, de akdr
kitiresithetjtik is. Min alapul maga a jogrendszer? Hiszen innent6l kezdve n.* rrernit, hogy ki hoz
szabdlyt, mi alapjdn, jogosult-e szab6lyt hozni? Szabdly-e egy6ltal6n a szabilly? Milyen {iab6ly a
szabily? Bdrmilyen lehet? Mindezen k6rd6sek megvdlaizolfusAhoz a jolakotds 6s annak
el6frdsainak figyelembev6tele n6lkiil nem lehet jogszerii vdlaszt adni.

Ez6rt is kijelenthet6, hogy az olyan norma, amelynek a l6trejcitte a kezdem6n yez6st6leg6szen a
kihirdet6s megtort6nt6ig nem felel meg marad6ktalanul valamennyi jogalkot6si felt6tetek, az a
norma jogszerfien nem norma. Az jogilag nem l6tezik. Arra nem alapozhat6 semmilyen elj6rds.
Sem dcint6s. Sem pedig hivatkoz6s.

Mindezek tiikr6ben megkertilhetetlenek az ar6bbi jogk6rd6sek:
1' Az elj:lr6s alapjdul szo19616 norma mind a megalkotisa, mind pedig a tartalma tekintet6ben isjogszerii 6s alkotm6nyos Iegyen. Egy alkotm6nyos jo96llamban ugyrni, elengedhetetlen
ktivetelm6ny, hogy az alkalmazott jogszabdly nem .rik, tartalma tekintet6ben legyen
alkotm6nyos, de jogszerfien l6tezzen is.
2. Maga az eliirls alapjdul szolg6l6 norma az alkalmazdsiival ne s6rtsen m6s normat [Jellemz6p6lda erre a k6rh6zak ell6t6si ktitelezetts6g6t 6s a gazddlkoddsukat szabiiyoz6torv6nyek.
Ak6rmelyiket is tartjilk be, azzal automatikusan megs6rtik a miisikat)
3. Az eli6r6s lefolytat6sSra jogosult szerv (legyen az akAr bir6sdgi, akiir alkotmdnybfr6s6giJ
l6tez6se 6s miikod6se mogott is Iegyen egy alkotmdnyos felhatalmaz6 norma. uina a l6trejotte,
mind pedig a miik<id6se mcigritt. Es ez akcivetelm6ny jelenleg nagyon sok jogint6 zm6ny
vonatkozSsiiban vitathat6 6s megk6rd6jelezhet6. Ha egy ro.ir,r, ptane fra iz"feUrat almiz6norma,
nem l6tezik, vagy nem jogszeriien, alkotminyos keretek krizritt nem l6tezih akkor az a norma
alkotm6nyos keretek kcizott nem hozhat, nem tud l6treho zni jogszertienl6tez6,miikcid6
int6zm6nyt. De l6tez6 int6zm6ny miikod6s6t sem tudja garant6ini 6s biztosftani. Egy jogs zeriien
nem l6tez6 jogszabiilyra nem lehet eljdr6st 6pfteni, alapitani.

Erv6nyestilnie kell a korm6nyzati felel6ss6gnek a tcirv6nyjavaslat el6k6szft6se 6s az
orsz6ggyfil6s el6 ttirt6n6 benyfjt6sa sor6n, mondta ki korabban m6g azAlkotm6nybir6s6g.
Az egy6ni k6pvisel6i indfwdnyra tort6n6 trirv6nym6dositds, de krilonrjsen az Alkotm6ny
m6dosft6sa ilyen m6don az|,rtvet fel a demokratikus jogdllam k<ivetelm 6ny6hezkapcsol6d6an
stilyos probl6miit, mert az orszirggyiillsi k6pvisel6t eiei6ben szinte teljes m6rt6kben kizdrt az,
hogy a torv6nym6dosft6 javaslatuk benyrijtisa el6tt megfelel6 alaposs iggal el1zetes
sziimit6sokat 6s elemz6seket vlgezzenek, egyeztessenel 6s tergyalyanaf-az 6rdekelt felekkel, fgy
nagy az es6ly arra, hogy hatdsait 6s kovetkezm6nyeit tekintve t<ettOteppen 6t nem gondolt
tcirv6nym6dosit6sokat vagy ak6r alkotm6nym6dositiist fogad el az oriieggyfil6s. Egy6ni
k6pvisel6i ind(tv6nyra tcirt6nd torv6nym6dosftds eset6n a"kormenyt nem ierheli az el6zetes
hatdstanulm6ny k6szft6s6neh illetve a sztiks6ges egyeztet6sek lefolytatds6nak a kdtelezetts6ge.,,
[6L/20L1. (ul. 13.) AB h.] Az alaptorvdnyt aniil6 kipviselfii indiwdiy formdjdban nyfijtottdk be,

Az Alkotm6nybir6sSg [amikor m6g szakmai alapon mfikridritt) viligoss6 tette azt is, hogy a
tdrv6nyalkot6s sor6n meg kell tartani azokat a garanciSlis srrUatyot af amelyeket az
orsziggyiil's HAzszabdlya 6llapitott meg: ,,a torv6nyhozdsi elj6r6s 6sszerfi rendj6t biztosftja a



torv6nyjavaslat vit6jAnak 6ltal6nos, r6szletes 6s zA16 vitdra tagol6sa, amelyeksor6n el6szor a

torv6nyjavaslat sztiks6gess6ge, szab6lyoz6si elvei, jogrendszerbe illeszthet6s6ge 6s eg6sze,

m6sodszor a m6dos(t6 javasiatokkal 6rintett r6szek 6s a bizottsigi ajdnlAsok v6giil - a

m6dosit6sokr6l tort6n6 szavazdsalapjdn el6k6szitett - egys6ges javaslattal kapcsolatban el66llt

koherenciazavar felolddsa 6s a torv6nyjavaslat v6gleges szoveg6nek elfogadhat6siga kertil

megvitat6sr a.Es ezaz alkotmfnyos jogelv, megft6l6sem szerint egyarint vonatkozik mind az

alaitorv6nyre, mind pedig a NER valamennyi t0rv6ny6re 6s azok megalkotasAra.

... aH1zszabflynak az1r6szavaz6s el6tti m6dosft6 javaslatok benyrijt6sira vonatkoz6

rendelkez6se a demokratikus hatalomgyakorl6s 6s a koz 6rdek6ben v1gzend6 k6pvisel6i

tev6kenys69 garanci6j6nak min6stil, eiirtmegs6rt6se olyan srilyos elj5r6si szabalytalansagnak

tet<intena6, amely a t6rv6ny r6sz6nek vagy eg6sz6nek kozjogi 6rv6nytelens6g6t id6zi e16."

1764/201L. [xll. 20.) AB hJ

Az egyik megkeriilhetetlen szempont: ahhoz, hogy egy elj6rds (b6rmely elj6r6s), ak6r egy

v6laizt6si elj6r6s is, minden tekintetben 6s marad6ktalanul jogszer(i legyen, tcibb alapvet6

felt6telnek is teljesiilnie kell. A jelenlegi vdlaszt6si elj6r6s 6s azon beltil a jelen, alkotminyjogi

panasszal vitatott, a Legfels6bb Bir6sag Kvk.II.3 9.4 32 I 2022 / 2. szamti hatar ozata,

alkotmdnyiogi szempontb6l nem jogszerfi.

Alapvet6 ttirv6nyi 6s alkotmfnyos
iogelv, hogy

t

A iogszerfis6g 6rv6nyre iuttatiis{hoz nem el6g az 6s annyi, hogy az eli6r6st 6s az eliiir6si

.rLtIt-erryeket az tigyben alkalmazott iogszab6ly e16ir6saihoz viszonyitiuk.

Ennek a jogelvnek a Legfels6bb Bir6s6g 6ltal alkalmazott torv6nyi el6ir6sok, sem a maguk

eg6sz6ben, i"- ,, alkalmazott pontok tekintet6ben nem felelnek meg'

M6sr6szt ebbe a jogelvi korbe lartozik az is, hogy az eli6r6 szervek is jogszeriien mfiktidjenek,

vagyis miikod6sfrk mogott legyen alkotm6nyos felhatalmaz6 norma 6s az eljSrSsukat is

aliotm6nyos szab6ly garantelii. Idetartoz6an a vdlasztdsi szerveh a bir6s6gok 6s maga az

Alkotm6nybir6sdg is.

Nemcsak a jogszabdlyoknak 6s az dllami szeruek miikdddsdnekkell szigorian \sszhangban

lenniilk az AlkotmdnnY al.

A jog6llamis6g 6s jogbiztons6g elveb6l fakadnak az elj6r6si. garanci6k. Eze\ {apv9t6
j"f,i"iAsegt"t u', 

"gyd. 
iogi"ter*?nyek miik6d6s6nek kisz6mithat6s6ga szempontj6b6l. Csak a

A iogszerfis6ghez 6s az alkotmdnyossdghoz elengedhetetlen felt6tel 6s

kilritelm6nv. hogy egyr6szt maguk a, alkalmazott i'gs'abflYok
iogszerffen ir6tezzenek 6s iogszerffen hatdlvosak legvenek.



formaliz6lt elj6r6s szab6lyainak k<ivet6s6vel keletkezhet 6rv6nyes jogszab6ly, csak az elj6r6si
norm6k betart6s6val miik6dik alkotmdnyosan a jogszolg6ltat6s.

A demokratikus jogdllam feltdtelezi toudbbd a demokratilatsan elfogadott etjdr1si
szabdlyokat, illetue az azoknak megfelel| ddntdshozatalt, Az alkotmanyot d"emokrdcia
iisszetett rendszer, melyben rdszletes eljdrdsi szabdlyok rendezik tiibb szeru - olykor
f2lpamatos - egyiittmtikiiddsdt. A szeruek egyilttmiikiiddsdt, teudkenysdgilk kiilcs"ijn1s
ellen1rzdsdt biztostt6 szabdlyok azdrt jelent6sek, mert az etjdras eredmdnyZnik - a 4iintbsnek
' a demokratikus legitimitd.sdt az eljdrdsi szabdlyok meglhtq toiarua fett\tlen 6s
maraddktalan betartdsa biztositja. Az alkotmdnyos jelent6s1gii etjdrdsi szabdlyok
megsdrtdseformailag 4rudnytelen (kdzjogi 1rudnytelensdg) 6s illegitim diintdst eredmdnyez.
Az Alkotmdnyra uisszauezethetd eljdrdsi szabalyok sdrelmduel meghozott ddntdsnek nincs
sem alkotmdnyos legalit6.sa, sem demokratikus legitimitd.sa. (ABH Loos, 647.)

A joghat6lyossiig elbir6lisihoz pedig megkertilhetetlen szempont, hogy az adott jogszabily
jogszeriien l6tezik-e? Mert ez a jogk6rd6s alapjaiban befoly6solja azt is, hogy mely szervezet j6r el
az tigyben dont6shoz6k6nt, mint ahogy azt is, hogy mely jogszabflyt allialmaznak a jogk6rd6s
eldrint6s6hez.

Ugyanis ak6r a jogk6rd6s eld<int6s6re jogosult szerv l6tez6se 6s mtikod6se agg6lyos,
megk6rd6jelezhet6, akir a jogk6rd6s eldrint6s6re hivatott jogszab6ly jogszerii l6tez6se kapcsdn a
legkisebb jogos jogi aggitly felmertil, abban az esetben az eljirilsjogszeriitlenn6 v6lik. M69 akkor
is, ha onmagdban - ism6tlem: onmag6ban - a jogk6rd6s eldcint6se keret6ben hozott b6imilyen
dont6s az adott norma alapj6n - esetlegesen onmag6ban - helytell6. Ha maga az alkalmazott
jogszabily nem jogszerii, akkor egy nem jogszerii szabitly alapjdn nem leheijogszerfi drint6st
hozni. Ez6rt is az igy meghozott dtint6s - fiiggetlentil annak tartalm6t6l - a jogellenes norma
alkalmaz6sa miatt jogs6rt6. M6g akkor is jogs6rt6 a d<int6s, ha a drint6s tartalma esetlegesen
rinmagdban helyt6ll6.

Az maga lenne a iustizmord, ha az elidriis jogvitds k6rd6seit
egy olyan iogszabillyhoz viszonyftandnk, amely iogszabdly
iogszeriien nem is l6tezik.

Ugyanez a helyzet akkor is, ha olyan szerv jflr el drint6sho z6k1nt, amely szerv lltezlse, mfikod6se,
elj6rdsa mogott nincs alkotmdnyos felhatalmaz6 norma. En6lktil ugyanis az adottszerv eleve nem
is j6rhat el, mivel a miiktid6s6t nem biztositja alkotmdnyos keretek krizott jogszerfinorma. Es ha
nem jirhat el, mert erre nincs jogszerii felhatalmaz6sa, akkor a dont6se, legyen az onmag6ban
bdrmilyen jogszerii is, az akkor is jogellenes. Vagyis egy jogszerii d6nt6s - tegy.n az b{rmilyen
dtint6s - alapvet6 felt6tele, hogy az elj6r6 szervek jogszeriien lltezzenek, iz eljir6 szervek
jogszeriien mfikddjenek, az eljir6 szervek eltal alkalmazott norm6k jogszeriien l6tezzenek.

Az egyik legalapvet6bb felt6tel - 6s ez mfik<idik a gyakorlatban - hogy az elj6r6s minden
tekintetben megfeleljen az alkalmazott norma el6fr6sainak. Csakhogy ennyit6l m6g nem v6lik
jogszeriiv6 az eli6rAs. Ezen feltil a jogszerfis6gnek m6g alapvet6 k<ivetelm6nye, hogy valamennyi,
az iigyben alkalmazott jogszabdly is jogszerfi legyen. A jelen iigyben a2onban a V6lasztiisi
Bizottsdg, a Legfels6bb Bir6s6g, s6q [a kor6bbi hatdrozatait tekintvej maga azAlkotmdnybfr6s6g
is olyan jogszab6lyokat alkalmaz, amelyek jogszeriien nem is l6teznek,

A jog6llamis6g egyik alapvet6 kovetelm6nye (ami jelenleg nem l6tezik), hogy a kcizhatalommal
rendelkez6 szervek a torv6ny 6ltal meghatilrozott szervezeti keretek kriz6tt, a tcirv6ny dltal
meg6llapitott m(k6d6si rendben, a trirv6ny 6ltal a polg6rok szilmAra megismerhet6 6s
kisz6mfthat6 m6don szabillyozott korldtok kriz<itt fejtik ki a tev6kenys6gi.iket. gSe 1:rI,Ot. tXI. B.)



AB hatfrozat, ABH Lgg1., 454., 456.f A form6lis jogdllam e kovetelm6nye a jogalkalmaz6si

gyakorlat alapj6t k6pezi. Bele6rtve ak6r a bfr6s6gi ft6lkez6si gyakorlatot is, de az

itt ot-anyUfr6sdgi normakontrollt is. A jogi keretek tiszteletben tart6s6nak kcivetelm6nye

nemcsak az Alkotm6ny betartds6ra vonatkozih hanem az AlkotmSny alatti szinten is
meghatdrozza az Allam 6s a jog kapcsolatdt. (Az 6llam koteles betartani trirv6nyeit 6s egy6b

jogizab6lyait. A krizhatalmi erej6vel ezeket megv6ltoztathatja, de hat6lyuk alatt az el6re

meghatdrozottakhoz kotve van.)

Az 6llami cselekv6st alapjaiban meghat6roz6, s viszonylagos stabilit6ssal bfr6 jog azonban m6gis

maga az Alkotm6ny. Ezlrt a jogSllamis6gnak val6 megfelel6s - imm6r tartalmi 6rtelemben -

.r[Abrn foglalja lz Alkotm6ny valamennyi rendelkez6s6nek egyidejii 6rv6nyesft6siil6s6t,

bele6rtve ebbe az alkotm6nyos jogok tiszteletben tart6s6t 6s v6delm6t is. Az Alkotmdnybfr6s6g -

a jogdllam-6rtelmez6s keret6ben - e116l a kovetkez6k6ppen v6lekedett: Az Allamszervezet akkor

mfik<idik demokratikusan, ha a demokratikus jogiillamisdg 6s az ahhoz szorosan kapcsol6d6

alkotmdnyos rend fenntart6sa 6s miik<idtet6se alapvet6 kcjvetelm6nyk6nt magfban foglalja a

szabads6gjogok tiszteletben tart6s6t 6s v6delm6t. Egy szabadsdgjog megs6rt6se ugyanolyan srilyu

indok lehet az 6llamszervezet demokratikus mfikod6se zavar6nak meg5llapft6s6ra, mint az

int6zm6nyek tev6kenys6g6nek fennakaddsa,136/1992, (VI. 10.) AB hat6rozat, ABH 7992,207.,

Z09.lEz6-rtis a jogszabAlyoknak 6s az dllami szervek mfikod6s6nek kell szigorfan osszhangban

lennitik az Alkotm6nnyal. Pedig az 6llami szervek szilmilra alkotm6nyos koteless6g ezen

munkdlkodni. (ABH 7992, 7 7 ., 80.)

A jogbiztons6g szempontieb6l azonban az eljSr6si garanciSk v6delme kapcs6n tobbrSl is sz6 van,

mint pusztAn az Alkotmdny t6teles rendelkez6seiben megfogalmazott szabAlyok betart6s6r6l.

T6bb;61, a jog6llamis6g ism6rveihez tartozl valamennyi alkotmAnyos kovetelm6ny

6rv6nyesi.il6 seifil. m Sllam az el6re meghat6rozott szab6lyokat koteles magdra n6zve is

megtirtani. Ez6ltal val6sulhat csak meg az dllampolg6rt v6d6 jogbiztonsfg int6zm6nye, a
joglllamis6g. Ugyanakkor 6pp ilyen jelent6s, hogy az el6re meghatdrozott szabflyok ak6r

iaitatmilag, at<6ipeaig kozjogi 6rtelemben alkotm6nyosak-e, jogdllami normfkr6l van-e sz6.

Ugyanis a jog6llamisig 6s jogbiztons6g elv6b6l fakadnak az elj6r6si garanci6k' Ezek alapvet6

jelent6s6gfi.k ,, 
"gyes 

jogint6zm6nyek miikod6s6nek kisz6mithat6s6ga szempontj6b6l. Csak a

iormalizSlt elj6r6sizabdlyainak kcivet6s6vel keletkezhet 6rv6nyes jogszab6ly, csak az elj6r6si

normdk betart6s6val miikodhet alkotm6nyosan a jogalkalmazls [De a jogalkot5s is)

Az Alkotm6nybir6sdg a kozjogi 6rv6nytelens6g fogalmdt a torv6nyhoz6si (jogalkot6si) elj6r6s

szabAlyAnak megszeg6se kor6ben vezette be, majd a k6s6bbiekben gyakorlata e korben egyre

b6viilt. Tcibbszor id6iett 6ltal6nos t6tel, hogy a jogalkot6si folyamat egyes elj6rdsi szab6lyainak

betartasa a norma alkotmdnyos 6rv6nyess6g6nek az Alkotm6ny 2.S [1) bekezd6s6b6l levezethet6

jog6llami kovetelm6nye.Ezlrtis semmis a jogszab6ly, ha a jogalkotdsi elj6r6s sor6n olyan srilyos

Ltj6rasi szab6lytalanr6got kovettek el, amely a jogszab6ly kozjogi 6rv6nytelens6g6t id6zte el6,

il[et6leg, amely m6sk6nt nem orvosolhat6, mint a jogszab6ly megsemmisit6s6vel. 13 /1997. (1.22.)

AB hatlrozat, ABH 'i.997,33.,39-40.;29/1997. (11.29.) AB hat6rozat, ABH 'l-997,722',728';

52/7997. fl. 14.) AB hat6rozat, ABH 1997,337',332.,345.)

Az tigyben 6rintett szervek alkotm6nyos legitimdci6j6n, vagy annak hi6ny6n trilmen6en a jogszerfi

dont6shez nem el6g puszt6n az 6s annyi, hogy az adott jogk6rd6st az alkalmazott torv6ny

el6(r6saihoz viszonyitjuh elengedhetetlen felt6tel az is, hogyegyt6sztazalkalmazott jogszab6lyok

is jogszerfiek legyene[ l6tez6stiket 6s hat6lyoss6gukat illet6en 6s egyardnt, mivel ez az iigyben

elj 616 szervek legitimitis6t is alap j aib an hatAr ozza m eg.

A jogszab6lyok jogszeriis69e alatt azt 6rtem, hogy megalkotdsukat tekintve jogszeriien l6tezzenek,

uaJ-int logsreriien tort6njen a hat6lyba l6p6si.ik is. Teh6t nem egyszerfien arr6l van csak sz6,

hogy alkotm{nyelleness6ge ellen6re alkalmazhat6ak-e az tigyben 6rintett tcirv6nyek, hanem



kifejezetten arr6l, hogy alkotmiinyjogi szempontb6l egy6ltal6n l6teznek-e ezek a jogszab6lyok.
Att6l ugyanis, hogy tigymond kihirdet6sre keniltek, ill. megjelentek a Magyar Krlzicinyben, m6g
egy6ltal6n nem biztos, hogy jogszerfien l6teznek. Ugyanis a Magyar KrizkinyLen val6 megjelenft6l
egy6ltaldn nem p6tolja a jogalkot6s alkotm6nyos hiinyossdgait. be nem is helyettesfti 6kA Epp*
ez6rt,ha a jogalkotds sor6n nem tartott6k be a jogalkot6s alkotm6nyos kovelelm6nyeit, akkbi aza iogszabily akkor sem hat6lyos jogszabdly, ha megjelent a Magyar Kozldnyben. Ha egy
alkotmfnyjogi szempontb6l nem l6tez6 norma keriilt kihirdet6sre 6I-megjelenft6sre a uagy"ar
Kcizlonyben, az nem vdlik att6l sem alkotmdnyossA, sem l6tez6v6, hogy i'tt^gy^, Kozlonyben
megjelent. A kihirdet6s 6s a megjelenft6s m6g messze nem el6gs6ges aliotmany} felt6tel 

^ihor,hogy egy )ogszabAlyr6l azt dllftsuk, hogy jogszerfien l6tezik, Enn6l az6rt tobb kell. Tehdt ha egy
normdt nem jogszeriien alkottak meg 6s/vagy nem jogszeriien l6ptettek hat6lyba, akkor az=a
norma kcizjogilag alkotm6nyellenes, a hat6lybal6p6s6re visszamen6leges haidllyal semmis,
kcivetkez6sk6pp alkotm6nyos keretek kozott nem I6iezik.

Az Alkotm6nybir6s6g mdr koriibban, amikor m69 szakmai alapon miikrjdritt, nyomat6kositotta,
hgqv 

"a 
jog 6rv6nyestil6s6nek kisziimithat6sdga magdban foglaila a jogalkalm 

^rer, 
igy a bfr6siigi

eljdr6sok kiszdmithat6s6g6t is." [ABH 1ggz,59, oo.) tvtindehiez 1nteszem hozzA,hogy nemcsak-a
jogalkalmazds, hanem a jogalkot6s vonatkoz6sdban is alapvet6 felt6tel a kiszdmithat6s6g.

A kiszdm(that6sdgon 6s a jogbiztons6gon feltil alapvet6 alkotm6nyos kovetelm6ny a felk6sziil6si
id6 biztos(t6sa. Ha ugyanis egyik napr6l a mdsikra l6ptetik hat6lyta a tcirv6nyt, riladdsul mindez
h6tv6g6re esik, mint van erre precedens, akkor ezzei s6riil m6g a rendeltet6sszerii joggyakorlds
alkotmdnyos jogelve, valamint a tisztess6ges eljiirdshoz ftiz6d6 alkotm6nyos alapell-Ez6rt is
alkotmdnyos kovetelm6ny a jogszabilyok hatiilybal6p6se kapcsdn 

^L 
fj rendelkez6sek

alkalmaz6sSra val6 felk6sziil6si id6 biztos itAsa, lT /tggz. ti.30.l AB hatfurozat, ABH 1,992, 45, 47 .;
25/L992.(lV. 30.) AB hatflrozat, ABH 1992, L37, L32.;28/1,ggz-. (tV, 30.) AB hatiiroz at, ABH L992,
155, 156-L59; 57 /1994. [K. 17.) AB hatfirozat, ABH 7gg4, i22, zi+.; qg/895. (vt.30.) AB
hatArozat,ABH 1995, j.BB, 196.].

A jogbiztons6g kovetelm6nye a jogszabdly hatdlybal6p6se id6pontj6nak meg6llapft6sdra
vonatkoz6an azt a kotelezetts6get hdrftja a jogalkot6ra, hogy kell6 id6t biztosftson:
- a jogszabdly szciveg6nek megismer6s6re;
- a jogalkalmaz6 szervek sz6mdra a jogszab6ly alkalmaz6sdra val6 felk6sziil6shez'
- a jogszabdllyal 6rintett szervek 6s szem6lyef sz6m6ra annak eldrint6s6h ez,hogymik6nt
alkalmazkodjanak a jogszab6ly rendelkezlseihez (28/7gg2. [tV.30.) es hatitiozat, ABH 1992,
155, 156-157.).

A kovetelm6ny l6nyeges fogalmi eleme a j<iv6idejiis6g, vagyis az,hogy a jogalanyok a jciv6beni
jogviszonyaikat tudj6k rigy alakitani, hogy 6ket az rij jogi sii1atyozas Lt6lyb"al6p6s6b6l ered6enjogh6tr6ny ne 6rje' Ez pl. a bir6s6gok szervezett6r6l 6s igazgatfusfurll iz6l6 zoLt.6vi CLXI.tiirv6ny eset6ben sincs fgy: bir6sdgok jogint6zm6nye mdr-mfit<oa<itt a kor6bbi norma alapjdn,
amikor ez az rti torv6nynek ktiszrinhet6en (a kcizjogi alkotm6nyelleness6g6t6l ftiggettentiil a
felk6sziil6si id6 es6ly6t sem kaphatta meg az 6t6ll6sra, ill. ai ril tcirven'y el6ir1sithoz val6
alkalmazkoddsra.

Az Alkotmdnybir6s6gnak a felk6sztil6si id6vel osszeftigg6sben kialakult gyakorlat ala1/2007. {xt.22') AB hatirozat, ABH 2001, 330.1 sz6mos dcint6s6n teresztril alakult f,i ametynei< riiszefoglal6jellegti hivatkoziis6ra legut6bb aB/20L7. (ll. 18.) AB hat6rozatban (ABH 201i. febru6r, OA,zS-
7B') 6s a29/2017. (lv.7.) AB hatdrozatban (ABH 2011.6prilis, Eiz,gzo-227.) kenilt sor. Az
Alkotmiiny 2. S (1) bekezd6s6ben szab6lyozott jogdllamisig elv6b6l a jogalkoi6ssal szemben
levezethet6 kdvetelm6ny dz, hogy a jogszabdly hatdlyial6p6s6nek ii6pontjdt iley kell
meghatar-ozni, hogy a jogalanyok sz6m6ra legyen t6nyleges iehet6s6g ar.a, hojy magatartiisukat
a jog el6[r6saihoz tudjiik igazitani. Kell6 id6t kell hagyni, hogy a jogJiabAl]ban fogtalt
kotelezetts6gek 6s jogok 6ltal 6rintett szem6lyi kdr t6nylegesen megismerhesse azt 6s iz i)



felt6telrend szerhez alkalmazkodni tudjon. Valamint a jogszabAly c(mzettjeinek arra, hogy a

jogszab6ly szoveg6t megismerhess6h 6s dontsenek arr6l, mik6nt alkalmazkodnak az fi jogi

hilyzethiz.A kell6 id6 m6rt6k6nek meghatilrozAsaa jogalkot6 feladata, a jogszab6ly jelleg6t 6s a

v6grehajt6shoz sztiks6ges felk6sztil6si id6t figyelembe v6ve. A jogszabdly alkotminyelleness6ge

csak a felk6sziil6si id6 jogbiztons6got stilyosan veszllyeztet6 hiinya miatt 6llapithat6 meg. Ebben

az esetben, ezen torv6ny t<apcsani jogbiztonsdgot sflyosanveszllyeztetl az a koriilm6ny, hogy

az eg6sz bir6sdgi int6zm6nyrendszer6nek kellett gyakorlatilag egy h6tv6g6n, sz6 szerint egyik

nrpi6t a m6siki 6t6llniuk az fij szabAlyoz6sra, Ez az igazsdgszolg6ltat6s miikod6s6nek eg6sz6t

veZz1tyeztette. l7 /1992. [1. 30.) AB hat6rozat, ABH 7992, 45.,47 .;25 /7992. [lV. 30.) AB hat6rozag

ABH Lggz,137, L32.; ZA|yOSZ.0V. 30.) AB hat6rozat, ABH 1992, \55,156-159.; 57 /7994' (XL

77.) ABhatirozat, ABH Lgg4,ZtO,3Zq.;43/1995' (VI. 30.) AB hat6rozat, ABH 1995,188, 196'l

osszess6g6ben m6gis meg{llapfthat6, hogy ha a hat6lyba l6p6 szabSlyozits rij, illewe a

kordbbiafhoz k6pesi tobutett<otllezetts6get lieletkeztet a hat6lya al6 tartoz6 jogalanyok szAmflra,

ugyanakkor ahhbz alkalmazkodni csak rendkivi.ili er6feszft6sek 6rfn, avagy azzal egyitt sem

leliet, rigy az azonnali - e korbe tartozik a h6tv6g6n, egyik napr6l a m6sikra tort6n6 - hatdlyba

tepteies"nem tekinthet6 jogallami jogalkordsnak. Ki.ilonosen s6rti a iogdllamisdg elv6t az olyan

jogalkot6i megold6s, ,-.t/ a megismer6s 6s az alkalmazkod6s, illetve a jogkovet6 magatart6s

iriririterenaklehet6s6g6t rendkiviili m6don megneheziti, esetleg kiziria'

Ugyanis az Alkotm6nybir6sag B/2003.(lll, 14.) AB hat6rozat6ban alkotm6nyos kovetelm6nyk6nt

rn-eghatarozta, hogy;lgakotlsra csak a jogbiztonsig alkotm6nyos elv6nek megfelel6en keriilhet

,o.lA jogbiztons5g etv-e megkoveteli, hogy a jogalkot{s [...) 6sszerii rendben tort6nj6k (...). (ABK

2003. m6rcius,90.).

Teh6t ha a jogszabelyt alkotm6nyos keretek krizcitt nem jogszeriien alkottS\ --.g, akkor az a

jogszab6ly jog-szerflen nem logszab6ly. Es mivel ezek a jogszabdlyok mindebb6l kovetkezlen
jolrre.u.n 

- 
n--.* l6teznek 

' 
ei6rt nem l6tez6 jogszab5lyokra alapitott bdrmilyen elj6r6s,

.rit.t rn6ny, int6zked6s egyarant semmis. Nem lehet jogszerff vdlasztAso.k-at alapitani 6s

lebonyolitini. Ezen kozjogilag alkotm6nyellenes torv6nyek alapjfn nem dllhat fel legitim

Orsziggyiil6s, sem legitim io.rnany. Mindezek k6vetkezt6ben a nem legitim kormdny 6s a nem

legitiri Orsz6ggyfil6i nem alkothat - ugyancsak alkotmdnyos keretek kozott - legitim

jolszab6lyot<at. Minaebb6l kovetke z6en ab(r6s5g 6ltal alkalmazott jogszabdlyok iogszeriien nem

ioEszabalyok. A jogalkot6s keret6ben elkovetett jogs6rt6sek megalapozzlk a kozjogi

alkotm6nyelleness6get.

Es ennek a kozjogi alkotm6nyelleness6gnek, mint fogalomnak, mint jogi terminol6gi6nak 6s mint

jogint1zm1nyn.k a logrendszerben 6i a jogalkalmaz6sban kiemelked6en nagy szerepe 6s

foitossag, van. Alapve-t6en befoly6solja 6s meghatirozhatja egy-egy elj6r6s (bdrmely elj6r6s)

logszerfiIeg6t. tvtertia egy jogszat6ly kozjogilag alkotmdnyellenes, akkor aziogilag nem l6tez6

norma. Es egy normdna-k iuirmety normSnakJ a jogszeriis6g6t elengedhetetleniil sziiks6ges

vizsgilni, nem lehet pusztSn abb6l kiindulni, hogy l6tezik'

Az Alkotm6nybir6s6g tobb hat6ro zatSbanis kifejtette, hogy a tcirv6ny(javaslat) zSr6szavaz^s el6tt

tort6nt 6rdemi m6dositdsa a torv6ny kozjogi 6rv6nytelens6g6t vonja maga ut6n. Az

Alkotm6nybir6s6g leszogezte, hogy a iorv6nyalkotdsi folyamat egyes elj6r6si szab6lyainak

betart6sa a torv6ny 6rvZnyess6g6;ek jog6llami kovetelm6nye. A zilr6szavazis el6tti 6rdemi

m6dos(t6s vonatkoias6ban m6r nem tort6nt parlamenti vita, az ellenz6knek nem volt joga, sem

lehet6s6ge m6dosit6si javaslattal 6lni, nem tudtak hozzilsz6lni, vagyis gyakorlatilag a kor6bbi, a

vita alapj1t ktpez1 viltozathoz k6pes! dikt6tumk6nt 6tverve, egy alapjaiban m6s tartalmf

torv6nyj avaslatot emeltek j ogszabdlyi szintre'

Az a jogszab6lyi tartalom, amelyet az egyes norm6k eset6ben, mint rigymond torv6nyt, kihirdettelt

a kihirdetett tartalom ,.* ,r.r.pelt i Parlament asztal6n, teh6t nem volt r6la tcirv6nyalkotas.



Ugyanis k6t normatartalommal rendelkeztek a Parlament el6 benyrijtott javaslatok. Az egyikr6l
megrendezt6k a l6tszatvit6t, formdlisan azt a hamis ldtszatot keltve, mintha teljestiltek volna a
parlamenti mechanizmus k<ivetelm6nyei, majd z6r6szavazAs keret6ben l6nyeg6ben Atirtik az
eg6sz torv6nyjavaslatot. Teh6t a parlamenti szavazls sor6n mdr egy eg6sz m6s tartalomr6l
szavaztak, mint ami a parlament asztalSn volt a tcirv6nyalkot6s keret6ben. Amir6l - elvileg -
lezajlott a torv6nyalkot6s mechanizmusa, a parlamenti vita, stb.,, az a tartalom nem keriilt
szavazAsra. AzAr6szavaz6s keret6ben trjrt6nt 6rdemi 6s koncepcion6lis m6dosftdsok tekintet6ben
m6r nem 6rv6nyesi.iltek a torv6nyalkot6s alkotminyos felt6telei.

Az Alkotmdny hatdlya alatt hozott utols6, a jelen tdmakrir szempontjeb6l jelent6s
alkotmiinybir6sSgi dont6s a 67/20L1. (VI1 13.) AB hat6rozat, amely annyival l6pett tril a kor6bbi
gyakorlaton, hogy bizonyos felt6telek fenndlliisa eset6n lehet6v6 tette azAlkotm6ny, illetve annak
m6dos(tds6nak feli.ilvizsgdlatSt. Az Alkotmdnybir6s6g meg6llap(totta a hatiiskdr6t arra az esetre,
ha az alkotm6ny, ill. az alkotm6nym6dosft6s kozjogi 6rv6nyess6ge vitatott.

Az Alkotm6nybfr6s6g e hatiirozata azonban valamilyen szinten trill6pett a kordbbi gyakorlat6n,
nevezetesen, hogy bizonyos felt6telek fenndll6sa eset6n lehetSv6 tette az Alkotm6ny [esettinkben
az alaptcirv6ny), illetve m6dosit6sai feltilvizsg6latit. AzAlkotm6nybfr6s69 ugyanis meg6llapitotta
a hat6skri16tarraazesetre, ha az alkotm6nym6dosft6s kozjogi 6rv6nyess6ge elj6rdsi szab6lys6rt6s
ok6n megk6rd6jelezhet6: ,,nem zilrhatf ki az Alkotmfnybir6siig hatdskore az alkotmdnyi
rendelkez6seknek a kiiziogi 6rv6nytelens6g szemponti6b6l val6 feliilvizsgllatlra, hiszen a
ttirv6ny- vagy ak6r alkotmfnyellenesen l6treititt, a kdziogi 6rv6nytelens6gben szenved6
iogszabflyok semmisnek, vagyis olyannak tekintend6k, mintha azok l6tre sem jiittek
volna. (ABH 2011, 290, 317) f,s az alaptorv6ny [valamint a felsorolt torv6nyek) eset6ben
pontosan ez ahelyzet Az Alkotmdnybfr6s6g szerint teh6t nem kizArtaz Alkotmdny fehilvizsg6lata
akkor, ha ak:ir az Alkotmiiny valamely rendelkez6s6nek vagy alkotmdnym6dosft6 torv6nynek a
kozjogi 6rv6nyess6ge k6rd6jelez6dik meg.

20L2 6ta van a korm lnyzat r6sz6r6l egy nagyon m6ly, egyre jobban m6lytil6 seb az Alkotmdny
szeml6let6n, amely az alkotmdnyossiig 6rv6nyesiil6se tekintet6ben egy srilyos, negativ ir6nyri
vAltozAs, amely sokkal ink6bb visszavdltozfls: a parlamenti szuverenit6s trilhangsrilyozflsa. Az
0rsz6ggyiil6s mindenek felett 6116 hatalma az egys6ges hatalmi struktfrdra 6pi.il6 szocialista
6llamjog alapt6zise volt annak idej6n. Az Alkotm6nybfr6s6g szerencs6re nem lett kazah
alkotm6nytan6cs, 6s nem olvadt cirssze a rendes bfr6sdgokkal sem. Kazahszt6nban az
alkotm6nyblr6s6g n6h6ny [t6let6t azzal a visszal6p6ssel torolta meg az ottani hatalom, hogy
csupSn az elSzetes kontrollra szor[tott6k vissza az alkotmdnybir5skod6st. Nagy sz6gyen lett volna
az uni6ban, ha Magyarorszig is erre az fitra l6p. Ugyanakkor nem 6ll messze ett6l az a hat6skcir
korl6toz6s, amelyben a gazdasdgi t6rgyri norm6k normakontrollj6t kiz6rta. Az Alkotm6nybir6s6g
hat6skoreinek ilyet6n val6 megcsonkft6sa szinte gy6gyithatatlan seb az alkotm6nyossSgon, hiszen
ig.v a korm6nyzati cselekv6s ielent6s r6sz6ben lehets6ges alkotmi{nyellenes tiirv6nveket
hozni 6s alkalmazni. Mint ahogy ezt meg is tett6k tcjbb alkalommal is. Csakhogy az6rt, mert
kizArtik a gazdasflgi t6rgyri norm6kat 6rint6en az Alkotm6nybfr6sdg normavizsgillatAt, az
alkotm6nyellenes norm6k nem vdltak alkotm6nyossii. A politikai, gazdas6gi 6s t6rsadalmi 6letnek
nem lehet olyan tertilete, amelyen az alkotmdnyossdgi kontroll nem 6rv6nyesiil, tehdt bSrmit meg
lehessen tenni, azt is, ami nem alkotmdnyos, an6lktil, hogy erre f6ny dertilne, vagy orvosolni
lehetne.

Ezt az eredend6en gr6nitszil6rdsiigrinak kiki6ltott alaptorv6nyt is napi politikai 6rdekb6l,
aktuelpolitikai szempontok ment6n gyakorlatilag 6vente 6s folyamatosan m6dositott6k. AkAr az
utols6 pillanatokban is, an6lktil, hogy a val6s, az alkotm6nym6dosftds sztiks6gess6g6t megalapoz6
alkotmdnyos indokokat tudni lehetett volna, fgy term6szetesen val6s 6rdemi vita n6lkiil. pedig az
alkotm6ny egyik kardindlis l6nyege 6s 6rtelm e ezzel szemben 6ppen az,hogy szilSrd keretet siab
mindenfajta politikai cselekvdsneh bdrmely politikai c6l csak ezen beltil val6sithar6 meg.201,2
6ta viszont ez megfordult. A napi politikai 6rdekeknek rendelt6k al| az alkotm6nyoss6got. De



nemcsak az alkotm6nnyal volt igy, ez jellemezte az eg6sz id6szak torv6nyhozdsdt. A kormdnyz6
t<ibbs6g k6rd6s n6lkiil, azonnal megszavazta a szavazAs el6tt behozott, kordbban senki 6ltal nem
hallott <itleteket. Felt6ve, hogy a saj6t oldalukr6l 6rkezett. (llyen volt az az inditv6ny is, amely a
jobboldali sajt6nak a kommunista bir6k eltdvolitSsdt kovetel6 demag6g t6mad6s5n alapult. Az
utols6 m6sodpercben, a bfr6i kar tudta n6lkiil, egy6ni k6pvisel6i javaslattal durv6n beavatkoztak
egy rin6ll6 hatalmi 69 szerkezet6be. Es m6g arra sem voltak k6pesek, hogy el6tte legal6bb
egyeztessenek a bir6sAg intlzmlnyrendszer6vel. Azt meg csak halkan jegyzem meg, azt is
zSr6jelben: a birdk k6tharmadSt a rendszerv6ltSs ut6n nevezt6k ki.)
Pedig 6ppen az alkotmSny 6s a jog instrument6lis szeml6lete, a jog puszta politikai eszkozk6nt
val6 haszn6lata volt az egyik olyan jogk6rd6s, amivel a rendszervilt6skor szembefordultunk.

TehAt az alaptiirv6ny, a villasztdsi eliiiriisr6l sz6l6 20L3. 6vi XXXU. ttirv6ny, az

orszflggy(il6si k6pvisel6k vilasztfusArill sz6l6 2011.. 6vi CCIII. ttirv6ny, a bir6si{gok
szervezet|r6l 6s igazgatilsilr6l sz6l6 zOLt.6vi CLXI. ttirv6ny, a biriik iog6ll6srir6l sz6l6
20LL.6vi CLXII. tiirv6ny 6s az Alkotmdnybir6sdgr6l szbl6 2011. 6vi CtI. tiirv6nyiavaslat
zAr6szavazAsa keret6ben korm6nyzati oldalr6l rij, addig m6g nem ismert 6rdemi 6s a javaslat

tartalm6ra n6zve koncepcionSLlis jelleg( m6dosftSsokat nyrijtottak be korminyzati, kormdnyp6rti
oldalr6l, amelyek a trirv6nlavaslatra vonatkoz6an kifejezetten rij, 6rdemi m6dos(t6sra ir6nyul6
rendelkez6seket tartalmaztak. De ugyanilyen rij, 6rdemi tartalmat megjelenft6 m6dositdsokat
nyfjtottak be sok egy6b, nagyon fontos torv6ny megalkot6sakor is. Es ezek azAr6szavaz6s el6tti
m6dosft6 javaslatok - valamennyi norma vonatkoz6siban - nem csak a tervezet bels6
osszhangjdnak helyredll(tds6t, a koherenciazavar kiktiszrjbcil6s6t szolg6lt6k. A zAr6szavazAs

keret6ben benyfjtott el6terjeszt6sek valamennyi tcirv6nyjavaslat vonatkozdsdban alkotmdnyos
joggal cisszefiigg6sben is teljesen rij, addig a Parlament el6tt, az alaptcirv6ny parlamenti vit6j6ban
nem ismert rij szabdlyokat, [j m6dositdsokat tartalmaztak. De ugyanigy t<ibb, m6s normdt illet6en
is a zlr6szavazAs keret6ben beterjesztett m6dosit6 javaslatok szint6n olyan rij szab6lyokat
tartalmaztak, amelyek a parlamenti vit6ban ismeretlenek voltak.

Valamennyi id6zett [6s sok m6s, nem id6zett) tcirv6ny vonatkozesdban is a z1r6szavaz1s el6tt
olyan m6dos(t6 indftv6nyokat nyfjtottak be, amelyek alapjaiban 6s 6rdemben v6ltoztatt6k meg az

eg6sz addigi torv6ny(javaslato)! amelyr6l [k6pmutat6 m6don) l6tszatvitdt rendeztek teljesen
feleslegesen.

A z\r6szavazds el6tti m6dosft6sban m6r semmilyen tekintetben nem 6rv6nyesi.ilt a parlamenti
mechanizmus, a jogalkotisi szabdlyok folyamata, rdaddsul zAr6szavazAs el6tt - alkotm6nyosan -
m6r csak koherenciazavar ok6n lehetne m6doslt6st benyiljtani. Es az Alkotm6nyb(r6s6g
6llSspontja szerint a kozjogi alkotm6nyelleness6gben szenved6 norma visszamen6leges hat6llyal
semmis, 6rv6nytelen 6s hatSlytalan. De tobb, eltalam is emlftett trirv6ny eset6ben a zAr6szavazils
keret6ben l6nyeg6ben 6tfrt6k szinte a teljes normatartalmat.

Az AlkotmSnybir6s6g tcibb hat5rozatAban is kifejtette,hogy a torv6ny[javaslat) zAr6szavaz6s el6tt
tort6nt 6rdemi m6dositdsa a torv6ny kozjogi 6rv6nytelens6g6t vonja maga utdn. Az

Alkotm6nyb[r6s6g leszogezte, hogy a torv6nyalkot6si folyamat egyes elj6r6si szabdlyainak
betart6sa a tdrv6ny 6rv6nyess6g6nek jogdllami kovetelm6nye. A zAr6szavazAs el6tti 6rdemi
m6dosit6s vonatkoz6sSban mdr nem tort6nt parlamenti vita, az ellenz6knek nem volt joga, sem
lehet6s6ge m6dos(t6si javaslattal 6lni, nem tudtak hozzAsz6lni, vagyis gyakorlatilag a kor6bbi, a

vita alapj6t k6pez6 vAltozathoz k6pest, diktStumk6nt 6tverve, egy alapjaiban m6s tartalmri
torv6nyjavaslatot emeltek jogszab6lyi szintre. Ebben a zAr6szavazAs el6tti m6dosftdsban m6r
semmilyen tekintetben nem 6rv6nyestilt a parlamenti mechanizmus, a jogalkot6si szabdlyok
folyamata, rdadfsul zlr6szavazds el6tt - alkotmdnyosan - mf r csak koherenciazavar okin lehetne
m6dosft6st benyrijtani. lis az Alkotm6nyb(r6s6g dllSspontja szerint a ktizjogi
alkotm6nyelleness6gben szenved6 norma visszamen6leges hat6llyal semmis, 6rv6nytelen 6s

hat6lytalan.



A kdzjogi 6rv6nytelens6gre vonatkoz6ana jogalkotdsi eljdrisnak vannak olyan szab6lyai, amelyekfelt6tlen 6rv6nyestil6st kfv6nnak, 6s amelyek mell6z6se mag_6ra a megalkotott norm6ra (annak6rv6nyess6g6re) is kihat6ssal lehet. Az elkotmanv i. s (1) beiezd6s6ben deklardtg ajogiillamisiigb6l levezethet 6 iogbiztons6g az ;gy.r jogint6zm6nyek miikrid6s6nekkiszdmfthat6sagat kciveteli meg.- e-z6rt alap"vet6ek a iogbiztons6g szempontjdb6l az eljar.sigaranciSk' csak a formaliziilt elj6r6s szabdlyiinak a krivei6's6vel kele-tke zhei 6rv6nyes jogszab6ly,csak az eljdr6si normak betart6sdval mfikbdnek alkotmdnyosan a jogint6zm6nyek.lg/Lgg2. 
(1.30.) AB hatflrozat, ABH IggZ,59, 65.]

A kcizjogi 6rv6nytelens6g k6rd6skcir6ben, az Alkotmdnybir6sdg az alabbiakat fogalmazta meg:Az Alkotm;inybir6s6g ttiretlen gyakorlata, hogt;;ganak a jogalkot6si eljiiriisnak azalkotminyossdgiit is vizsg6lja os aont a formai triuZs torvEnyhoz6si 
"t;i.as 

alkotm6nyoss6gdr6l.Az Alkotm6nybir6s6g m6r a 7L/Lggl. (lll. 5.J AB hatiirozat6ban kifejtette: A jog6ltamisdg 6s ajogbiztonsiig elv6b6l fakadnak az eljdrdii garanciiik. t...i crrt a formaliz6lt eljdr6s szab6lyainakkrivet6s6ver keretkezhet 6rv6nyes jogszabiry (...1. tABi issz, n, as.1

Az Alkotmiinybfr6s6g gyakorlata (am_ikor m6g szakmai a.lapon mfik<idcitt) mindv6gig nagyhangsrilyt fektetett az Alkotmdny z' s 1rJ bekeid6s6ben iogrart rendelke ztsre,amely szerint ,,a
Magyar Kriztdrsasdg ftiggetlen, dlmokratikus jog6llam." Tciretlenril k6pviselte azt az dll6sponto!hogy a jog6llamisd g r6sz6tk6pez6 dcint6shozataii et;arasiszabelyok rnugr6.tJr. a drjnt6s kozjogi6rv6nytelens6g6t eredm 6ny eii.

Az Alkotm6nybfr6sdg ttibb hat6r ozataban r6szletesen foglalkozott a krizjogi 6rv6nyess6geseteivel' A29/L997' (lv' 29.) AB hat6rozat{ban mreltette, togy, formai hibiis trirv6nyhoz6sieljf riis alapot ad a ttirv6ny kihirdet6se napl6ra t<irt6n6 visszamen6leges hatdlyrimegsemmisit6s6re' (ABH 1997, L22.) Ahatilrozat iniokolSsa szerint a megsemmisit6s alapja akdzjogi 6rv6nytelens6g, amely, no.-r.f:f.ri ,rtot.njnyulleness6g6nek egyik vdltozata. (ABH1997 ' 
'J'22' 728') A2.52/.\99.7 (x' 14') AB hatdrozat rendelke z6 r6{z6beni, an ot.nanybir6sdgmegism6telte azt a korabbi hatarozatilban foglalt t6telt, meiynet< megfelel6en a jogalkotSs sor6nelkovetett elj6riisi alkotm6nys6rt6s tinmag6tan 

^ug 
l^prrra a tcirv6ny megsemmisfthet6s6g6t.(ABH 1997,331,332.)

Az indokolas pedig fjfent megdllapitot,3,. loqy a srilyos 
_ 
eli6r6si szab6lytatansag krizjogi6rv6nytelens6get id6z el6' Az Akot-6nyair6sig 

^ ziiiggg. (xr. 27.) AB har6rozatdban ahivatkozott hatdrozatokra utalva lesz<igezte, hosy , t6rv6nyalkot6si folyamat egyes elj6rdsiszabdlyainak betartasa-a tcirv6ny 6r*nyess6gEnek ,r.amotn16ny 2. S t1) bekezd6s6b6lIevezethet6 jogaIami 
-kciveterm6nye. a-gH iggg, gzs, g+g.) ragH zobi ,676,683-684.1.Az alkotmdnyos jelent6s6gfi eljdrisi siabdlyok megs6rt6se formailag 6rv6nytelen fkrizjogi6rv6nytelens6gJ 6s illegitim drint6st eredm6nye z. iz Arkotmanyra v]sszavezethet6 eljiiriisiszabiilyok s6relm6vel meghozott dtjnt6snek ninci sem alkotmanyos legalit6sa, sem demokratikuslegitimitiisa' Az orsz6ggyiil6si k6pvisel6k 6ltal u.ry,i;tott alkotmdnymddositiisok(...J ademokratikus jogdllamisag kovetelm6ny6t nyilvdnval6r", ,"- el6gitik ki teljes m6rt6kben,,,illetve, hogy ,,la]z Alkotmiiny sorozatoi (...) m6dosftdsa rendkfvtil agg6lyos a demokratikusjogdllamisdg kdvetelm6nyei (...) szempontjib6l,,,

Az alkotmdnyozashozsztiks69es k<jrtiltekint6s 6s deliber6ci6 Iegminim6lisabb szintj6t sem 6rte el.Nem volt el69 id6 a tervezett m6dositds megvitatiisdra; Tribb 6rdemi m6dosit6s is csak kozvetlenrila zLr6szavazas el6tt, kertilt benyfjtdsra . iy 
^, 

eljiir6s m6g a torv6nyhozds vonatkozdsdban semel6gfti ki azt az alkotm6nyos logllvet, amely ,z aiLotmany'logdllami klauzuldja alapj6n elvdrhat6minimiilis kcivetelm6nyeket teliesiti. Az rij Polgfri pe.reniiai'tiis zdr6s r^u^rirel6tt beterjesztettm6dosft6i tekintet6ben nem hallgattak meg jogi szakembereket, szak6rt6ket, a zhr6szavazasrabocsdtott v6gs6 tervezetet egyetlen bizotisrig sem targyali, .n.g. Ez6rt is pl. az rij polg6riperrendtartds elfogad6sa sem felel meg a jogdllamis6['legalapvet6bb m6rc6j6nek. (AB hat.1718/Blz0L0).



Az Alkotm6nybfr6s6g kiemelte, hogy 1 jogalkotasi.!|iT{sokuan valamennyi eljSr6si szab6ly

egyarant fontos. vrin-a"n-"rijrasi s#uaty,-iiind"n elf ir6si szakasz azonos regitim6ci6s er6vel

rendelkezik .,, Az eljarasi szabilyor. *.gre.lZse teh6t'a torv6ny kozjogi 6rv6nytelens6g6t vonia

maga ut6n. TehSt a hib6s 
" 
torv6nyhoz6si, torv6nyalkotisi eljlrds a torv6ny kozjogi

6rvt6nyterens6g6t id6z; .il. E; ez 6rtetemsiui""vonatkozik az .sszes tobbi torv6ny mellett az

[j Polg6ri perrendtart6sra is'

Kozjogi 6rv6nytelens6g meg6llapit6s6ra az adott norma olyan sirlyos fogyat6kossaga eset6n

kertilhet sor, amely az ex tunc, vagyis-a torveny kihirdet6se nipiara visszamen6 hat6lyti

megsemmisit6s6t indokolja, Aminek kovetkezt6ben tovabbra is joghat6lyiban fennmaradt a

kor6bbi szab1tyoz6i,l; pi. ;rirp,o.u6ny helyett az Alkotm6ny (1949' 6vi )fi' torv6nv)'

Arra tekintettel is, hogy ezen rii torv6nyeknek a zit6szavazas el6tti m6dosit6 javaslatai a

torv6nyjavartat sra*os?enderkez6s6t es aron beri.il alapvet6 jelent6s6gii, ervi szabSryozasi r6sz6t

is 6rintette 6s 6rdemben 6talakftotta. Ugy;nakkor nem illapitirat6 meg'hogy azir6szavaz6s el6tti

m6dosit6 javaslat benyrijt6sa n6lkiil , ttituenyfrvaslat rijrat6rgyal6i6val vagy zA16 m6dositds

,ettUt milyen tartalommal keriilt volna elfogad6sra'

Mindezek az altalam megfogalmazott szempontok megalapozzak vala-mennyi' felsorolt 6s

megjelolt torv6nyek ilOrioii aikotmAlleti.n.tteget, mialtal eiek a norm6k iogi elj6r6sban nem

alkalmazhat6k. Bele6rWe a bir6s6gi elj6rSsJkat is- Tovdbb6' mivel ezek a normak a

hatArybal6p6stikre is tekintettel visszameroiug.r hat6uyal semmisek ez6rt - l6v6n iogszer(ien

sosem l6ptek hatdlyba - nem i, n.fy.rtr.ti6k hatdlyon kiviil a korabbi szabiiyozflsokat'

Kovetkez6sk6pp minterre tekintettel a lelen tigyben 6riniett a r6gi Polg6ri perrendtart6s 6s a r6gi

Polg6riTorv6nykonyvjelenlegisioghat6ly"t,.'e"abfr6sdgnakezeketakor6bbi'akifeitettek
atafrlan jelenlej i, iogt atarvosictrv6ny.ket kell alapul vennie 6s alkalmaznia.

Az Alkotm6nybfr6s6g kovetkezetes gyakorlata szerint: "A jog6llamis6g 6s jogbiztons6g elv6b6l

fakadnak az eli6r6si garanci6k. Er;t--;i;;;6 jelent6s6gfiek az egves fogint6zm6nvek

mfikod6s6nek kiszamithat6saga ,r"rnpon,;aU h: WflO-g2'-(lll' 5') AB hat5tozat' ABH L992' 77 
'

B5.l Ezt er6sitette;;;;16i*anvUiJrai^tittgss. (x,i.21.) AB hat6rozat6ban""Az alanvi

jogok 6s kotelezettr$r.Z.renygsili;1re rrltgeto',.tl6r6si-garanci6k a jogbiztons{g alkotm6nyos

elv6b6l kovetkeznek. Megfelel6 eljar6si errlnciat'n6lkiil miikod6 eljarfsban a iogbiztonsdg

szenved s6relmet." (ABH 1995, 37 6, 383')

Az Alkotm6nyb(r6sAg korabban tobb alkalommal is megSllap(totta. norm6k kozjogi

alkotm6nyelleness6g6t. Legut6bb zoir-Uen, az 1279 /B/20t1' Ab-hatdrozatSban kozjogi

6rv6nytelens6g miait alkotri6nyett"n.rn.t nfituani oto 6' ttgt"tnmisitette a lelkiismereti 6s

vall6sszabadsag jo9616l, valamint a zegyhuzak vall6sfelekezetek 6s vall6si kozoss6gek jog6ll6s616l

sz6l6 2017. 6vi C. torv6nyt [Ehtv.) ei eir."tiranybir6s6g.a t6rv6nyt tartalmilag nem vizsg6lta

6rdemben, mivel mir a koziogi e."ery,9lens6!6n elbukott az alkotmdnyoss6g'

AT l3SO7 /gA. szamf ,i6rr^r^ras 
"fOiti 

m6dosit6 javasiat elfogad5'sa teh6t nem jarult hozzA a

T/3507/go's,emriegys6gesjavaslatnakazAlkotm6nnyalval6osszhangj6hoz,hanemkifejezetten
a I o gb izio ns6got s 6 rt6 szab 6ly ozirs i helyzethe z v ezetett'

Mindezek alapj5n az Alkotm6nyb(r6s6g meg6llapitotta: azEhtv' megalkotasa sor6n aT /3507 /90'

szAmi egys6ges iavaslathoz k6pest i.on.".p.ior6lis v6ltoz6st taitalmaz6 T /3507 /98' sz'mi

z1r6szavazlis el6tti m6dosit6 javaslat U.r,rfi,atara 6s-elfogadAs6ra a HAzszab1lynak a koziigyek

6rdemi megvitat{s6nak, a koz 6rdek iiun 
'6g'"nd6 

k?pvisel6i tev6kenys6gnek' ezAltal a

demokratikus hatalomgyakorlasnat 
--garancieiit 

k6pez6,' a iogalkotSs 6sszerfi rendj6nek

biztos(t6k6rf ,rofdl6 ;i"Oi- S-arrf eleit6tesen keriilf sor, ami egyben az Alkotm6ny 2' S (1) 6s

[zj reteraes6nek]vatamint zb. g (2) bekezd6s6nek s6relm6t eredm6nyezte'

Arra tekintettel, hogy aT /3507 /98. sz6mri zar6szavaz6s el6tti m6dosit6 iavaslat a tdrv6nyjavaslat

sz6mos rendelt<ez6ilr6s'azon beltil alapvet6 jelent6s6gfi, elvi szabillyozisi r6sz6t is 6rintette' nem



6llapfthat6 meg, hogy a zAr6szavaziis el6tti m6dosit6 javaslat benyrijtdsa n6lkiil a tcirv6nyjavaslat
rijratdrgyaldsdval vagy zA16 m6dosit6s n6lkril milyen tartalomrnal kenilt volna elfogad6sra,
tovdbb6 arra tekintettel, hogy az Ehtv T /3507 /gB. sz6mri zAr6szavazds el6tti m6dosft6 jaiaslattai
6rintett rendelkez6seinek r6szleges megsemmis(t6se a jogbiztons6g srilyos s6relm6hez vezetne,az Alkotmdnybfr6s6g a rendelkez6 r6szben foglaitak szerint az Ehtv. eg1sze kozjogi
6rv6nytelens696nek meg6llapft6sii161 6s megsemmisit6s616l drintrjtt.

Mindezt az6rt fejtettem ki, mivel maga az alaptorv6ny, a vdlaszt6si eljdrdsr6l sz6l6 2013. 6vixxxvl. tcirv6ny, az orsziggyfil6si k6pvisel6k vStasztAsAr6t sz6t6 2olt. 6vi ccilt. trirv6ny, a
bir6s5gok szervezet6r6l 6s i$azgat5s5r6l s2616 2oLL 6vi cLXl. t6rv6ny, a birikjog5ll5sSr6l szblo
20L1. 6vi CLXII' torv6ny 6s az Alkotm6nybir6sdgr6l sz6t6 2OL1,. 6vi CLl. tcirv6ny is pontosan
ugyanebb6l az alkotmdnyjogi sebb6l v6rzik. Ahogy az Ehtv. eset6ben, .Llgy 

ezen tdrv6nyek
vonatkozes6ban is a zAr6szavazis el6tt olyan m6dosit6 inditv6nyt nyriytottii be korm6nyzati
oldalr6l, amely alapjaiban 6s 6rdemben v6ltoztatt6k valamennyi norma eset6ben meg az eg6sz
torv6ny(javaslato)t, amelyr6l [k6pmutat6 m6don) l6tszatvit6t rendeztek teljesen retestlgesei. as
ha az Ehtv' ezen szempontok miatt - fiiggetleniil a konkr6t tartalm6t6l - t<rizyogi szempontb6l
6rv6nytelen 6s alkotmdnyellenes lett, akkor ugyanezen alkotmdnlogi jogelv alapj6n a felsorolt
normdk kapcs6n is ugyanfgy megdilapithat6 a kozjogi alkotm6ny.ii"*rre!.

A iogalkotdsra vonatkoz6 formalizillt eliiirdsi szabiilyok betartiisa alapvet6 alkotm6nyos
kiivetelm6ny, ez6rt az Alkotmdnybfr6siignak e szabdlyok betartds6t akkor is vizsgdlnia kell,
amikor az Orszlggyiil6s alkotmiinyoz6k6nt nyilvdnul meg. A jogalkotdsra adott felhatalmaz6s
kereteinek a trill6p6se pedig olyan srilyos eljiirisi szabAlyszleg6sflelent, amely a jogszab6ly kcizjogi
6rv6nytelens6g6nek a megiillapftiisdt 6s a jogszabdly'mejsemmisft6s6t kell, hogy maga utdn
vonnia. M6g akkor .is, ha az alaptrirv6ny megalkotdsa keret6ben l6pt6k tfl a jogalkotds
alkotminyos kereteit, E keretek trill6p6se i, igy megalkotott szabdlyok semmiss6g6t
eredm6nyezi, kell eredm6nyeznie, ez6rt azokat rigy keit tekinteni, mintha I6tre sem jottek volna.
Vagyis ezen alkotmdnyos jogelvek alapjdn alkotm6nyos keretek krjzritt sem az alapicirv6ny nemjcitt l6tre, sem pedig a hivatkozott tdrv6nyek.

Miutdn, mind az alapt<irv6ny, mind a felsorolt osszes tdbbi torv6ny benyfjt6sa az
orszirggyiil6shez, elfogad6sa, hatdlyba l6ptet6se nem felelt meg a jog6llamisdg
kovetelm6nyeinek, miutdn az alaptorv6ny benyfjtdsdt nem ercztemeg el6k6;zt6 elj6r6s, miutdn
a korm6ny nem tett eleget egyeztet6si kdtelezetts6g6nek, ez az alaptoiv6ny nem I6iezik, semmis,
vagyis val6j6ban az ,,1989-es" alkotm6ny ma is 6rv6nyes. Erv6nyteienek viszont az
alaptorv6nyre 6ptil6 - kutyafuttdban megszrivegezeti 6s elfogadott - sarkalatos 6s egy6b
tcirv6nyek, valamint kinevez6sek, megbfzdsoh vdlaszt6sok bele6rtve a koztdrsasdgi elnrik
megv6laszt6s6t is' (voltak olyan sarkalatos t<irv6nyek egy6bk6nt, amelyek a kihirdet6stiket
kcjvet6 napon l6ptek hat6lyba.)

All6spontom szerint egy iogszabdly (b6rmely jogszab 6ly) jogszerii l6trejdtt 6hez, l6tez6s6hez
megkertilhetetlen felt6tel, hogy azt logszertien, a ;ogalkot6s el6ir6sainak, szab6lyainak
megfelel6en alkoss6k meg. Ugyanis az a jogszabilly, imelyet a jogalkotds felt6teleine(
szabalyainak, el6fr6saina( krit6riumainak megkertil6s6vel, mell6 z6s6iel, feltilir6s6val, vagy
6ppen figyelmen kfviil hagy6s6val alkotn?_k *.g, i, n.. jogszab6ly. Egy ilyen folyamat v6g6n sok
minden keletkezhet, de jogszerfi jogszabily semmik6ppun i... nzert ii 

^i 
ily"nv6gterm6f, az 6n

megit6l6sem szerint nem jogszab6ly. Maximum egy ueiiitratmaz.

De ugyan[gy 6rv6nyes ez a jogelv - l<ttitzi ford(tott ir6nyban - a hatalyveszt6sre is. Ugyanis ahatiilyveszt6snek is meg_vannak a maga jogi felt6telei, amelyeket, ha nem tartanak be, akkor azadott jogszab6ly jogszerff keretek krizritt akkor sem veszti hatdlyrit, ha egy6bk6nt kimondt itk azt.
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lVla gya rorsz{g Ala ptiin'6nYe
(a kihirtlet(rs nrtJr.j t)

lstcn, hld<i nrcg * ntagyart!

Ncrnzc{i ltiftnll6s

\,11, A ltin(i\fAR NEMZI'.I'1'A(}JAI. uz ij ivezretl kezdeten, f'eleliissoggel mindcn

nragyarJrl, kinyilviru it^1uk az ahibbiakat:
Biiszk6k vagyurrk ara, hogy Sz*nt lstr,dn kir{tyunk ezer dvvel ez,cli\u szilitd alnpokra

hclyezte a magyar 6llanrot^ 6s hazi1nkat a kercsztcny fiur6pa r6szrSvd lette.

Biiszkdk vag.vlnk orszirgurrk rnegnramd/rs/r*r1. szatradsh gri6rr rls lilggctlenseg6{rt

ktizclo oscinkrc
lliiszkek r.agyunk a ntagyar cnrhcrck rrtlgyszer(l szcllemi alkr:tirsairit

Biiszkik vrrg-vrrnk ana, hcgy n6piink evszi'rzadokon 5t harcokban r,6dte Eur6pirt, s

{ehetsdgdvcl, szorgrrhniival gyarapitotta ktjzris 6nOkcit.

Elisnreijtik a kcrcsztcnys(g ncrnz-ctnregta(6 szerepdt. Ilecsiiljiik orsz6gunk lailonbozcr

vallirsi hagyonrrinyait.
igdrjtik, hogy meg(h'izziik az ulntirit lvstitr;nl viharaiban rcszekre sz;rkadt uctnzutiink

szcllilnli 6s lclki cgys0gdt. z\ Magyarolszirgon Ski ncmzetisdgek a nragyar politikai ktiziissdg

rdszci ds 6llamalkotd tcnycz(lk.
V;lllaljuk, hogy 6rtiks4giinkct, egyetliilirll<i uyclviinkcl, t rlagyar krrltriri'lt, a

nragyart:rszAgi nernzctis6gok nyolvel es kulturaj6t, a KAryirt-mcdencc tenrtCszet adta 6s crnber

alkotta irtckeit hpoljuk us mcgriviuk. I"'ctel6ss6gct viseliink ul<idainkdrt. ezdrt anyngi, szcllcmi

0s tcrnr{szeti eriilorrisaink gondos hasznilat.{val vedchnezz.itk az utinunk jrivii nernzedckck

dlutl'eltdleleit.
llissziik, hogy nerrrzeti kultirriurk gazdag lrozzlr.i/rnrl/rs a7. cur(rpai egystig

sokszinris6gdhez.
Tiszrcljiik m6s nEpek sz.abatis6grit is kult6ra.irit. egyiittmiikoddsre t<rrcksziink a viklg

olinden nomzctdvel,

Valljuk, hogy az erlbcri ldt alapja az r:mberi rrdltnslig.
Valliuk, hogy az cgy0ni szabatls{g csak niisukkal cgyiittn.riikotlve bontakozhat ki.

valliuk, lrogy egytittolesiink lcglbnrt sabb kcr-etci a csalird is u netnzct,

osszeurrtoziisunk alopvtto erltikoi t h0s6g. a hit 6s a szerctet.

Volljuk, hogy a kiizdsrtig ercjrinck is rrrindeu enber bccsiilct6nck alapja a mtttrka, az

cnrberi szcllcrn tcljcsiloelye .

Valljuk az elescttek is a szeg€nyek rlegscgitdsenek k6telcsscg6t.

Valljuk, hogy a polgrimak es az tillanrnak kt)z<is cdlia a iir 6let, a biztonsAg, a rcnd, az

igazsrig, a szabadsiig kitclir;sitcse.
valljuk, hogy nrlpuralom csak ot1 van, ahol az dllam szolghlja lrolgrirait, iigyeikct

nlil{iinyosan, igazsdgosan, vjsszaSlds (s r0szrchajlAs n*lktit intrizi.



2

'l'isztcle(bcrr lartjuk tirirtSnetr alkotniinyunk vivrninyait is a Szcnt Koronit" amely
nrcgtestcsili \,lagyarursziig alkotmrinyos lllami folytonossrigirt 6s a ncmzul ogysclret.

Nrrm isnrcqjiik el tiirt0ncti aikolnriuryunk idugcn nregszill16sok niiatt bek<ivctkezett
l'elliigllesztes0t.'I^agarljuk a magyar llenrzel 4s polgirra.i cllen a netnzetiszocialista 6s

konrmun.ista ilikrarirr6k urahno alnll elkiivol*tt etnhcrltlcn biiniik eleviiles6t.
Ncrn isrnerii.ik cl az 1949. dvi lomnrunista alkotrnilnyt, amely cgy zsanroki ttralnnr

alapja volt. cz*rt ki nyilvrinitj uk annak drvdnytclcns0g6t.
F.gyctdrtiink az elsi szabtrd Orsziggyiilds kepviscloivel, akik elsij hntitrozatrrkban

kimondtlrk, hogy mai szal.radsigunk az 1956-os lorrirdalnrrurkbrll sarjacll ki.

|larAnk 1944. mircius tizcnkilenccdikin *lve szitclt rillami onrcndclkez{sfnck
visszairlltirt 1990, mir.ius nisorlikhtrll, it'z clsii szabadr:n vilasztott ndpkdpvisclct
rncgnlakuliisirt<il xzdnritjuk, fizt I ltapot tckintjiik hazrin]i uj dcrnokrici6ja 6s alkottnirnyox

rcndjc kczdctenck.

Valljrrk, hogy a husz.adik szirzad erkiilcrsi megrendiildshcz vezr:tO {r,tizedei uurn

mr'rlhatatlanul sz.iikscgiiuk van a lolkj 6s szellenri rlrcgujulisra.
ilizunk a kiiz<iscn alakitott jovob*n, a ljatal ncnrzeddkek elhivatotlsirgiibar. I{issz-iik,

hogy gycrnrr:kcink cs unokirink trbetsegiikkel, kitar-tisukkal 6s lelkicrcjiikkel ismdt nnggyi
tcszik Magyanrrsziigot.

Atnptiin,r3nyiink jogrondiink alapja: szerz(idds a rn(lt. a jclen 4s a jiivd rnagyar.iai

ktiziitl. B16 keret. anrely kil'ejczi a ncmzct akaratfrl, azt a lnrmit, amelyben 6lni szuretrrdnk.

M:i, lvlagyarorsz.lg polgirai k*szcn lilluuk trt, lurgy orsz6gurtk rcndjol a nenrzct

egvrittrn(ikiirlescrc alapitsuk.

ALAPVIt'1"[]s

A. cikk

I{AZANK ncvc Magyarorszirg.

B. cikk

( I ) lr.,lagyarorszAg fiiggctlen, donokrntikus jog;illaur.
(2) Ma gyarorsz6g illamfbnnaja koztrirrasiig.
(3) A k0zhottlorl {itrr/tsa a ndp.
(a) A n0p a hatahn/it vdlasztott kipviseloi irtjiin, kiv4telesen kdzvetl*niil gyakorolja.

C. cikk

(l) A nragyar 6llanr nriik<id6sc a hntalom mcgosztisrinak clvCn alapszik.
(2) Senkinek :r tevck*rrysrlgc ncrn irinl,ulhrt a haLrlom er(iszakos nregszerdsdrc vagy

gyukorl6sdra, illctve kizarolagos birrokliszinr. Az ilyen tdr*kv,jsckkel szemtretr tdrv$nycs iton
mindcnki jogosult *s hiileles felldpni.
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(31 Az Alapttis,0riy <is a jr;gszab6lyok irwdlyc juttrrt6sa drlok(ben kcttyszcr

alkalrnazisiira az 6llami 6s a hclyi tinkormiirryzati szcri'ck,jtlgosttltitk.

D. cikk

Magyarorszdg az cgysdgcs nagvnr ncnizct iisszetartozilstit sz.,ettr cliilt tartva

fglcl6ssfget visel a hatrirain kir..iil elil mdLyarok $orliirdd^ cl6scgiti kdz<issdgcik lbnnnlaraddsiit

es fejlil<1esdr. trirnogado magyarsiguk mcg6rziiserc ir6nl.rrlti ttirckvdseikel, egyini 6s

kriz<;sidgi iergaik (rveu5,csirisdt, k<izriss6gi iitrkonniltyzataik lclr*hoztisdt, 1'alamint a

szi1liil'iilckln valir boltloglllsuknt. e lonrrrzditja cg5.iiftrn0kiiddsiikct egYrnrissal (s

!lagyarorsziggal-

li. cikk

( l ] N,Iagyanrrs zAg n't elrr6yuti n*pck szabadsirg6nnk, jdl6tdnek cs biztonsrig6nak

kiteljesed{se er"dektiben kozrcnrilkrjdik az cu16pai egysCg mcgtcrenrt0s{ben,
(2J Magyr:rorszirg az tiur'6pai Uniriban tagrillarnkrint vulo r0sz"vdtele drdckeben

nenrzr,tkozi szerz(id$s alapjirn * az alapit6 szeizodisckbiil fakatlir jogok gyakorLisihoz es

kr5telczettsdgck tcljcsitdsdhez sziiksdges rnirt6kig * az Alapliirverrybtil crcdt! egyes

hat6sk<ireit a to|hi tagiillarnnral kiiz$sen, az liur(rpai Uni6 intez.rninyci irtjrin gyakorolhada'

{3) Az liur$pai Unio joga * a (2) bckez"d{s ku*tei koziitt * rneg{llapithat riltaliirrosan

kiitulezo magatfl rtAsi szablilyt.

t4) A i2) bekezcl6s szerinti ucnizctkiizi szcrz(icl6s kolclozo httrilyirnak elisn.rer0s(rc

aciott lil[atalrn azhsltot.rrz orsz6ggyffltlsi k0pvisel6k k6tharurad;inak $7'a\a?ala sziikstlgcs.

F. cikk

( I ) Ir4agyarorszrig f(ivlro*a Budapest.

(2) Migyarorsz6g lerglere mcgy*kre. viirosokra 6s kt)z-segchre tagoz6tlik. A
vtirosokhan keriilctek alakithal(rk.

G. cikk

(1) Sziilct{sdvel a magyar 6llanipolgar gyerrnckc ntagyar 6llampolgAr. Sarknlatr.rs

ti)rvriny a rnilgyar iillamprlgirs{g kclctkczdsdnek vsgy megszclzds6nck mirs esetcit is

mr:ghatirozhrtja.
{2) Magyarorszd g vridclnczi illampolgArait.
(3) Scnkit ncrn lchet szi.ilettisscl keletkezstt vagy jogszenien $zcrzet-t tnagyar

iillampolgiiru6gritdl rncgl'osztarri.' 
i+; nz illampolghrsrig,ra vorratkcrzrj reszleles szal:r6lyokat slrkalatos tdn'iny halArt>zzir

l11c8.
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I{. cikk

(1) Ivlagyarorszirgon a hivatakrs n-v"elv rt magyar.
(2) lr4agyarorszr'rg v6tli ii lxagyar nyeh,et cs a lvlagyarorszigon 616 nclnzc{iscgek

nyclvdt.
(3) Magyalorsz;ig vidi a rnaliyar.jelnyelvel nlinl a nrilgyar kult(r'a rdsz-dt.

I. cikk

(l) Magyarorsz;ig ciniere hegyes lalpri, hasitolt pajzs, Elsd mezejc vtjrtisscl es eziisttcl

hdtszer virgott. Ivllisuclik, r,iirris nrezr,rjeben ztild hAnnas halonrnak arany koroniis kiemelkcdir
kozcps6 rdszrln eziist keltiis kcresz-t. A paizson i{ Iuilgyi.lr Szent Korr:tta nyugszik.

(2) Magynrrrszrig zriszlaja harorn, *gyenl(i sz6lcsseg0 vizszintvs sivli6l irll" nmclyek
kiizul a firlso pir"os az ero, a koz(ps0 l'cher a hiiseg, az als6 ziild szin a rentdny szintb6lunra.

(3) Magyarorszig himnusza
zendj(vel.

Kiiluscy lrerenc l{irnnusz cinrti kiiltonuinye Ilrkel Ferenc



(4) A cinrer 6,i a ziszl<i a tiirtcnclmileg kialakult ntirs ftrmrdk szcrirtt is husz-nirlhatd' A

cimcr 6s a zlsr,lo hasz.ndlatirnak rfszletes szabilyait, valamint az dllanri kitiintctrisckct

sarkalatos t6n'cny hatlt ozza tircg.

,I. cikk

( 1) Magyarorxzirg ncmzcti iinnepci:

a) rnrircius 15. napja, az lll48*49. rlvi forra<lalonr ds szobadsiighalc cm[4kdIc;

b) auguszhrs 20. napja, az illatnalapitirs ds az. dllarnalapit6 Szent lsiv:in kiraly

emlik6re:
c) okt,5br:r 23, napja, az 195(r' ivi (bnirclalonr [s szabzrdsAgharo earl6k0re'

(2) A hivatalos rillnmi iinncp auguszttts 20. napja.

H. cikk

tr'lagyarot szag hivatalos pdnznenre * lbrittt.

L. cikk

(l) Ma5;yarorsz6g vi<li a hizassig int0zmdnyrit mint {srfi *s n6 kcjzott, <ink0ntes

e lhatzlrozirs alnp.l{n lftrc,i.itt 6lctkiiziissegr:t, r,alarrtitrt a ssaliidot tnint 2! nemzct

{'ennmaratldstirt ak al apj irt.

(?) Magyarorszig t&mogatia a g-ycrrnekvirllal{st.
(3) A csalidok v6delrrrdl sarktllatos ttiw6ny szabitlyozza.
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ll{. cikk

(l) \4agyarcrstitg gnz.dasiya az rlliktclcrnt(j munkr.rn es a virllalkozris szrba(lsegin
ahpszik.

(2) lvlagyarorszrig biztositja a tisztessiges .qazdasilgi vcrscny IDhgt<:leit, felldp az
eriiliildnnycl r,aki vrsszir(ld;ssel szcmhen, 6s vidi a ltrgyasz.trili jogait.

N. cikk

( I ) lv{agyarorrz:'rg u kie gyensr.ilyozolt^ Atkithfi16 e$ {'r: nntarthat(r kiilts0gvetdsi
gazddlkorl;is elv(:t {rvenyesiti.

(\ nt. (l) bekczrlris szcrinti elv dlenl.'esitdseelt elsiidlegesen uz Orszfggyiilds ds a

Kor"rniny lclel6s.
(3) Az" Alkotnrirryhirirshg. a bircisiigok, ir hclyi tinkor"ru:inyzalok 0s nris Allanri szcn,ek

f'eladatuk (lldtAsa sor{n az (l) bekezdcs szcrinti elvct k(itcrlesek tiszteletben tartani.

0' cikk

Mintlenki felcl0s <inrnagriSli, ktircssegei tirt lehet(iscgci szrrint kiitele$ nz illanli 0s

kiiziisscgi Ic ladatok cllitiisihoz hoz.zi16nini.

|. cikk

A ternrdszeti eroforrirsok. kiilonrisen a tcmr6iiild, az crdilk is a viz-kdszlct, a biol6giai
soklllersdg, kiikin$scrr n honos nrivdny- (s irllatfajok, valamint a kulturirlis 6rlikek a rremzct
kiizds r)rtiksegct k6pezik. anrelynek videlme, lcnntartisa ds a jiivd ncmzeddkck s"(nnlra vi\l(,
megorucsc az Allal)r 6s mindenlii kcitclessdge.

Q. cikk

(l) Magyarrrr^szirg a b(kc {s a hiztonsrig megtcrenrl6se {s nregorz6se, valanrirrt az
enrberisdg fenntafihuto I'ejlorl{sc ertlckrlben egyiittmiikticltisre torekszik a vil/rg valan:ernyi
nipivcl 6s orsziigAval.

12) lVlagynrorszirg ncnrzctk0zi -iogi kritelczettsegfin$k (clj0sitise drdok{ben biztnsitja a

nemzetkiizi jog es a nrag.var jog dssz.hrurgjirt,
(.1) Magyarolszig ellirgatljr a nemzelkdzi jog iltrllnosun elisrnert szabeilyait. A

nemzetkdzi jog nths forrasai jogseabdlyban trifldn6 kihird(tesiikkel vhlnak a magyar
jogrcnilszcr r0sz(v6,

It. cikk

( I ) Az Alaptiin dny Magyrrorsziig jogrcndszer,Snek alap.ja.
(2) Az Alapton'{ny ds o jogszabrilyok mindenkire kiitelezock.



'1

(3) Az AlairttirvCn5.' rcudelkezo.scit .rzok cfljr'ival, a lrcnnc loglalt Ncrnzeti lritvtrllirsstil
es lii11(ncti alkntrniinyullk vivmtinyaival iisszhangbau kcll dflelnrc,z..ni.

S. cikk

( I 1 0.i r\laptiiru6ny e llngadf srira vagy az Alapton,Ony nr$<io*itishra ilirt-yuld jnvaslatot

a ki>ztirsas6gi elliik. a Kornrlrny, orsziig&yiilori hizotisdg vagy orsziiggyiilisi kepvisclct

tcrjesz-thet elo.
(1) Ilj z\laptiirvrlny ellogad6sihoz y^gy az Alapltlndny nrtidositrisirhoz az

orszriggyiildsi k6pvisei(k kdtliamraddnak *z-avazata sziiks6ges.
(3) Az AlaptdrvCnyt vagy az Alapt<irvi:ny nr(rdtsilisrit nz Or.sz"irggyiiluis clncjkc alli{a

cs rncgkiildi a kdztirsasrlgi cln$knck. A kiiztarsasigi clrriik az Alaptor,*cn"vt vagy lz
Alaptrirv6ny rn6rlositdsit annnk k6zhezvdteletol szrimilr.:tl dt napon hcliil aliiirja 6s c|'cndeli a

hivatllos lapban vald kihirdctCsdt.
(4) Az Alnptorrrdny ur6dositrlsunak kihirdelis sor'6n ttirtdn(r megjeliilOsc a cinret. a

m6dositis sorsziirnit ,is a kihinlot{s napj/at frrglnlja nragirbau.

T. cikk

(l) .,(ltalinosar: kijtelezrl magatarliisi szabrilyt az Alaptrirvrlnyben nrcgicliilt, jogalkotrl
hat{skijn'el rcndelkcz(i szerv iiltal mcgalkotott, a hivalalos lapban kihirdetett jogszabdly

6llapitlmt mcg. Slrkalltus tiirvfny cltdriicn is lrcgtillapithntja az onkonruinyzati rendelct ds a

krilrinlegesiogrcndben alkotottjogszabrilyok kihirdetcis,3nek szabdlyait.
(2) Jogszabrily a tdrv0ny. a kunn6n-v..rerrdolet, a rninisz{erelnriki lendelel, a rtriniszteri

rendelct, a Magyar Neurzeti Bank clniikdnek rendelete, az iju6lltj szatrilyozir szen'
vezetojCnck rendelcre is az rinkonn/rnyzati rtndelet. Jngszabily tovirbbii a I'Ionvddelmi
'i'anrics rcndkiviili rillapot idejdn 6s a ktiztiirsasrigi elrrok sziiks6g6llapot idcjdu kiadotl
rcndelcte.

(3) Jog*zafihly nem lclrct ellentdtes az Alaptiirr,Onnyel.
(4) A sarkalatos tdn,cny olyan t6w6ny, amclyrck clhrgad6sihoz ds mtitkrsitiisihoz a

jclcn lcvi! orszriggyiilesi k*pviscl(ik kCtharnradrinak szavaz.atl sziiks6ges.

SZAI}ADSAG ItS IIELTLOSSfC

I. cikk

(l) AZ IiMRER serthetetlen cs elidegenithctctlcn alapvetd jogail lisz"tclctben ke[[
lartani. Vdtlclnriik az illum clsorcndti kotelezcltsigc.

(2) lv{agyaror"szdg elismeri az enrbcr alapvct(i cgydni r}s kiieosr,igi jogait.
(3) Az alapvcto jogokra is k0tclezetlligckre voratkozrl szabdlyokat tiin'iny rillapitja

meg. Alapve to .jog rnits alapvetd jog dn'dnyestildse vagy valantcly alkohnSnyos dndk vidchne
crdekeben. a fcltetleniil sziikscgcs nrcrlikben, az elemi kiv$nt c(llal aritnyusatr. az alapveto
jog lcnyeges tarlalnrdnak tisztclc{ben tartirsrival korLitozJrat6.
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(/.1) A 1ijru*ny alrpjritr litrehozott.logalarlyok szinrira is hiztositottak tzc,k az alapvcli)
jogok. val3nrilrt oket is tcrhclik azok a kotclczcttstigck, atnelyck tcrmdszctiiknil firgva non
cssk az, crnherre vonatkoznak.

Il. cikk

Az egrbcli mclrlsdg s(rthcktk:n. Ir4inden ertl.rcmcl joga van az irlethez 4s az- cnrbcri

mdlt6lirglroz. tt lnagzat dlrtdt l lirganlatitsl(l kr:zdve vddclonr illeti rlcg.

lll. cikk

( I ) Senkir nt:rn l*het kilzrisnak. eurbcflelcn, nregallzir biintisrrrddnak vagy biintetdsnek

alivetni, r,aLtmint szolgasdgban tattani. Tilos az cmburkcresketle lcm.

{2) 'l'ilos cnrhcrerr t;ijdkoztatirson alapulir, tnkdntes huzzitj{rukisa ndlktil r:r-v'r:si vagy

I Lrdontii tt1'os kisi'rlctcl r'ugcztti.
(3J Tilos az ombcri laj nonr*sit(sel c0lz6 gyaknrlat, az emben lcst 6s tcstrdszck

haszttnszerz.6si cdlrj felhasznillisa, r,alaininl az ctlberi egyedek nrltsol6sa.

IV. cikk

(t) lvlindcrkinckjoga van a szabadsiighoz tis a szernelyi biztr:nsighoz.
(2) Senkit ncnr lehet sz-rrharlsigrit6l rr:iisk€nt, mint tiin0nyben meghatdrozou okokbdl

6s ti)rvinyben nlcghataroz.ott clj/rr6s alapjdn milgfkrszlani. Tcnylcges dletlirgytig tartri

szahaclsligvcszt(:s csak sz;intltikos, criiszakos brincselekm,5ny elkiivetcse miatt sz:rbhat6 ki.
(3.1 A biincselckrn*ny elkrivetdsdvel gyanirsitott ds 6rizethc vott szim(lyt a lchetli

legrrivitlcLrb itiitn beliil szab:idon kcll bocsirtani, vagy bir'(rsitg el6 koll Sllitani. A bitir*tg
kiireles az cl{ 6llitott szerndlyt nreghallgatni, es ir6st;cli irxlokol6ssal ellitott hatrirozatban

szabadliibra helyczcs(r0l vagy lctartdztalrisiirol halarkikralanul cl(intcni.

(4) Akinck szabatlsr'rgirl aluyrtalanul vagy tindnysertoen korlhtoztak, kirlrnak
ruregt6rit6srlrc jogosult.

V. cikk

l\,lindenkinck joga vnn tiirvinl,bcn rrcghatAroz-otlak gzerint a szcntclye, illetve a

lula.jtkrna ellen intdzerl vngy 
^r 

czcket krizvctleniil llnyegeto iogtaltrn tdmad6s elhAritdsrhoz.

VI. cikk

(l) iv{indenkinck joga van ahhoz, hogy magiin- {s csalidi Sletdt. otthnnilt,

kapr:solirttartiisrit tis.iohinrevit tisztclctbcn trrrts{k.
(2) N4indenkinek joga van szernelyes adatai v6delm6hcz. valantinl a ktizerdckii adatok

rlcgisrlcrSsilrcz ds tcl.jeszt0s4hcz.
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(3) A szclr{lycs arlltok viclclrndhcz is a ktizc'nlckii adalok mcgismercsiihez val6 jog

ertdnycsiilis6t sarkalatus tijn,erutycl ldtrchozott, liiggctlen hat6sdg ollcniirzi,

YII. cikk

(l) ]r{irr<lenkinck joga van a goudolat, a lelkiisrnc,rct Js a vallirs szatratlslgrihoz' Hz a

.jog rnagiban fog.lalia a vallds vagY nl{is lu*ggy0z..utl{s szabad rrregvirlaszt6sril vagy

inr..g,,,6ltoztatirsirt es azt a szabi'ulsigot. hogy valhislil vagy mirs nroggy0zodrls(i nrinderrki

valiirsos osclekm(nyek, sz-eftatlitsok vigzese {rtjrin vagl' egytltr m6don' aktir cgydrrilcg' akirr

nrirsokkal eg_viittcscn, nyilr,inosan vagy a nraginflcthen kinyilviinitsa vagy kinyilvlnitrisitt
mellozzc, gyokorolja vagy 1iln I tsa.

(2; Magyaror.szrigon az zillani 0s aa egylrazak kiilfinvdltan nri'rkiidnek. Az cgyh6zak

on{lloak. Az illam a krizrisscgi cilok crdekebcil cgyi'ittrniikodik az egyh,{zakkal.
(3) Az cgyhizakra vonatliozir rriszlctes szabilyokat sartalatos tcirvdny hatiirozza mcg

VIIL cikk

(1) Ivlirrdcnkinekjoga van l b{kcs gyiilcrkezcshez.

(2) ,\:lintlcnkinekjoga van szervezetckct ldtrchozni, illetve itzokhoz csatlakozrli

(3'1 P6rrok rz cgyesiil(ri jLrg alopjnn szabadon alakulhrrtnnk 0s tcvdkenykedhetnek' A
p6rtt>k kiizremiikiitlnuk a uip akaratdnak kialakitrisiiban ds kirryilvitniliisirbirn. A pArtok

kozhatalnrat ktizvetleniil ncm gyakorolhatnak.
(4) A Fiulok miikocldseusk ds gazd6lkotlisiurak reszletes szabSlyait sarkalatos torucny

lra16rozitit tneg.
(5) Siakszervczclck t)s nrAs irclekkepviseleti szctvczetek az cgycsiil6si jog al:rpjin

sznhadou alakulhatnak 6s tev{kenykedhchtck.

IX. cikk

(1 ) l\'lindcnkinck joga van n v0lcrnenynyilvilnitls szabrtls$giihoz.
(2) Magyarorsz{g clisrneri ds v0di a sajtri szabads6grit ris soksziniis6gtit, bizlositin a

rlem6ktatikus kcizv6lenrdny kialakul6sirhoz sziiksigcs szalratl tii.,E{koztatrls lclt0tcleit'

(3) A sajtdsz-ttradsirgra" r,alamint a nrediaszolgrilratisok, a sujtdtennikck fs a

hirkdzlcsi piac lcliigyclctet cll,it6 sz$ryrc vonillkozo r0szlctcs szabirlyokat snrkalntos t(in'tny

haliirozza rrcg.

X. cikk

(1) lvlagyrirorszAg biztositja a turlonrirnyos kutatirs cs miiv6szeti ulkt:rtls szatradsigit,

tor,{bhd - a lchetii lcgmagasnhb szintii turlirs rncgszcrzdse 6r'dek6bcn'- a tarlulAs 8s * a

krizoktatisiran tondnyheu rncghdttrozott kerctek kdziitl * il tilnitas szlbad$agAt'

(2) TutlomAnyos igazsi'rg k{rdes6ben az illant ncnr jogosult d<inieni, tudomhnyos

kut.rtiitiok 6r'tdkcl0scrc kizirdlag a tudonriiny miivr":loi joSosultak,

(3) Magyarorszirg verli n lv{agyirr 1'udonr$nyos Aka<l*nria 6s a Magyar Miivdszeti

Aka6(nria nl(lontiinyos ds rniiv6szoti szabadsirgdt. A lcls6oktathsi int{zmdnyuk a krrtatiis 0s it

lanit;is tarralm;it, tn6clszcrcit illctijen iiniilkiak, szctwczcti rendjiiket 6s gazdAlkod6sukal

t0 r'v.. a r1J" szabir lyo:z a.
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XL cikk

( I ) I,lindcn rnilgy;r- ilrllarnpolgiurrak joga van a m(ivel(irlcshez.
(2) N4agyarr:rszirg tr.t a.jogot a kiizrntivcliklfs kitcr^jusztcsercl ds iltal6nossa tetclivel,

az insvencs cs kiitclezc! alapfokri, az ingyenes cs rninclon.ki sz/rnril'a hozzil'drheio kiizdpfokri,
valanrint a k0pess{gci alap.jrin mir:tlenki sz.hrnlira hozzhlerhetti l'elsiilokri okta6ssal, t<tviihbii

az oktatiisbarr rdszesiil6k tciru(uyhen rneghatiirozottilk szerinti an).'agi lirrnogiltisirt';rl biztosida.

XIl. cihk

(l) i\,findcnkinek joga van a nrunka tis a lbglalktrzris szal;ad nrcgvdlrrszldslhoz,
r,alarnint n r,6llalkozrishlz. K6pessdgcinck is lehct(rsegeinek nrcgfelel: nlunkiiv(gzcssel
rnindcrlk; kiitcles hozzi'rjdrulni a koziissig gyarapodlrsiihoz,

(2) lvlagylrrorszrig tclrr:kszik mt:gtsremteni ilnrrak i'elt6tcll: it, hogy nindcn urunkak6pcs
rnrher. aki clolgurn, akar, dolgozhasson.

XIII. cikk

(1.) \,linderrkinek joga l,sn a lulajdonhoz ris ar ririlkldshcz, A tulajdon t.{nadalnri
lclcloss6ggcrl j6r.

(2)'I'ula.idont kisaj/rtitani csak kivctelescn is kiiz6rdekb6l, ttirvdnybcn meghaliirozott
esctekben ils m6t1on, teljr-'s. I'r:rltdtlcn iis az"r.rnnali krirtalanit6s rnellett lehet.

XIV. cikk

(l) Mailyar dllanrpolgrir Magyarorsziig t$riill'lter6l nern utasithatri ki, ds kiiltijklr6l
bimiikor ha:atcrhel, l{agyarorszig teriilet0n tart(izkod6 kiilliildil csak liirrdnyes ltatirozat
alapj'in lehet kiutasilani. 'Iilos a csoportos kiutasiti*.

(2) Scnki nunr utirsitbatd ki olyan dllanrba vngy adhatri ki olyan tlllanrrrak. ahol az a
veszily I'euycgeli, hrigy halilra it0lik, klnozzrik vagy nriis enrhertele n birndsmddnak,
b0ntetdsnok vetik alll-

(3) Magyarorsziig. * ha scnr szlirnrazisi cx'sziiguk, sem nr/rs orsziig nern nyujt v6dclrnct
'- k€relernre rnencd{kjogot biztosit azoknak a nem magyar allarnpclg:iroknak, akikct
hirzitjukbarr vagy a szrkrisos tart6zkod6.si hclyiik szurinti orsz6gban faji, nemze ti
hovalarlozisuk^ rneghatArozott tilsadalnri csoporthoz tartozfsuk, vall6si, illetvc politikai
nrcggyiizridesi.ik nriatl tildriz.nek, vaey az illddztctcst6l val6 filelnriik rregslapoz()tt.

XV. cikk

(l ) A tdrvdny el6tt rnindcnki cgyenl6. Minden enrber.jrlgli4pe5.
(2) MagynrorszAg tz ala:pvetii jogokat nrindenkinck bdnncly mugkiilinhiiztetds,

rrcrvczctesen t?ij, szin, ncrn, Ibgyat6kos$Ag, nyelv, r,allas, pulitikai vagy miis v6lemdny,
nenrzeti vagy lrirsadahni szlrmaras, vagyoni. sni.lct6si vagy egycb helyzct szerinti
kiil0al)sdgldtcl udlhil biztnsitjrr.

(3) A nok es a fdrfiak egycnjogriak,
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(4) \4lgyarolszirg az cs6lycgycnl6s6g nrr-:gvirl6sulisit kiilon inldzkedcsckkcl segiti.

(5) Magyalorszdg kiilinr intfzkeddsekkcl r,0di a gyr:mrekekr:t, a n(ike l. oz lcl(iseket {.s a

lirgyatckkal dliikct.

XVI. cikk

{l) lvlindr:rr gycrnrcknck joga vau a rnegf'elcl6 tesli. szellenri 0s er.kolcsi fejl(id0s6ltcz

sziik$6Bcri \,0(l$leorhez c$ &ondosk0d.ishoz,
(2) A sziilt:iknek joguk van tncgviilasztani a gyurnreki.lkntk adaoclo ncvelest.
(3) A sziiliik kiirclesek kiskoru lgyennek0kriil goudoskodni.. Ii kotclezettseg nragiitran

lbglalja gy*r mckiik tirlrillatiisAt.
(4) ;\ nogykorir glycrmckck kiitclcsck rirszonrl0 sziileikr6l gond*skor1ni.

XVII. cikk

(l) n niunkavirllaltik 0s a nrunkaadrik -" a rnunknhclyek biztositirsant, a

ncmze tgazdasiig fenntarthatirstigiua ris mis kpzi)ss{11i celokra is Iigye lenrrncl

cEyiillm[iki;dnuk c111'nriiss:r1.

{2) 'I"rirv{nybcn tucghatirozottak szcrint a nrunkaviillak)knak, a nturlki}a(la)knak,

valarnint szcrvezetciknek joguk van alrhoz. hogy egymlssal tArgyakist folytassanak, amrak

alnp-frin kollektiv szerz6dtist kdsscnck, crdekeik vidclnr0bcn cgyiittescn i'ell<lpjcnck, vagy

munkabcsziintctd$t tnrtsnnak.
(3) Miutten munkavi.rllol6nak joga van az egdszsdgdt, biztonsdgiit ris nriltdsiiglrt

tisz.tclctben tafi<i nrunkafcltetclckhez.
(4) Mitxlen nrunkirv6llalcinak joga van a napi es heti pihcrriiid(lhoz. valamirtt az dvcs

fi zctctt sza[:adsiighoz.

XVIII. cikk

( l) Cycrmekek firglalkoztatisa * tcsti, szellcmi es erktilcsi I'ejl(iddsiikct nenr

vcszilyeztclo. tijn,dnyblrn moghntirozott csctok kivgtel6vel * tilos.
(2) Magyanrrsz{g kiikin intizkedesekkel biztosida a liatalok ris a sziiliik munkahelyi

vidclmc1.

XIX. cikk

(l) Magyarorszng a,:a tdrcksuik. hogy nrinden rillanrpolgirrirnak szoci6lis biztonsrigot

nyir jtson. Anyasig, hetegsdg" rokkantsag, rj:xegyseg. {rvas6g rls tinhibiij{n kiviil
lrekdvctkezett rnunkanclkiiliscg cseten nrinrlen rnagyar 6llanipolgiir liirv6nyberr nreghat6rozott

trirnogatrisra jogorult.
(2) Magyarorszdg a szociilis biztonsigot az (1) bekezdds szelilti ds nrits r6szorul6k

csft0btr a szouiirlis int€znrenyek 6s intdzkcd$sek rettdszertvel val6sitja nreg.

(3) 'I'iindny a szocidlis intdzkedesek jellcgct ds rn6rtdkdt il szociilis intdz.ked0st

ig6nybe vcr,6 szcnrdlynck a I<dziiss6g sz.iirniinr hasznos tev6kenyscgehez igazod6an is

nrcg6llapithatja.
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(4) ir4ag-varorsz:ig az ir!iiskori rrrcllellxl(s hiztosit6sirt a t6rsadahni szolidalitiison
alapuki cgys0gcs irlllnri n1'ugdijrcndszer lenntarldshval ds orkintescx l(:ttchr.rzr:tl ti'trsadalnri

intezrrrcnyck nrrik<idi'sdnek lchetovi: tctclcvi:l scgiti el6. 'l'(in,*ny lz irllarni lyugdijra val6
jogosultsrig lr: lt*lcleit rr ndk fbkozott vedelmeneh kovcte lmdn-v--dre tckintetlcl is

r:rcgil lapitha tj a.

XX. cikk

{ll Mincl*nkin*hjogo van a tcs(i ds lclki cgdszsdghez.
(2) Az (l) hchezdr"(s szerinri jog 6r-v6nyesiil6s*t L{agyarorsz6g a trtunkavcdelem 6$ az

cgdszsdgiigyi clldtris nrcgszcrvczrsdvel, n s1;ortrilhs *s a rendszeres testcdzds tnmogallisiival,
valamint a krirnyezet v[delnrinck biztnsit;isirval segiti clo.

XXI' cikk

(1) lv{agylrorszlg clisurcri 6s drvdnircsiti rnindcnki jogit az egeszsdges kornycz"ethez.
(2) Aki a kiirnyezetbcn ktirt okoz, kritclcs azt - tiirrcnybcn meglxrtiirozotltrk szcrint *

lrclyrcll I itani vrr g-v a helyredll itSs kiiltsdgdt visel ni.
(3) [.ilhclycz6s ccliihdl tilos Magyarorszig teriilctdre szeunyez(! hullad{kot behozni.

XXII. cikk

Magyarorsziig torekszik arr:, lxrgy az cmbelhcz mdlt6 lakhatits fbltetclcit 6s a

k(izszolgriltat^isoklroz vnl6 hozzril6r6st nrindcnki sz|mdra biztositsa.

XXIII. cikk

(l) Minden nagykoru mag),ar irllanrpolg/rmak joga van ahhoz, hogy az orszriggyfil6si
kepvisel0k, a helyi iinkonniinyzati kdpviseklk cs polgrirnrrl$terck, valamint az enr6pai
palla menti kepv i se lak vil a*ztii si n viilaszt6 es viila szthatci leg),en.

(2) Az Eurdpai Unio mds tagiillamiinak tragyarorszdgi lak6hellyrl rcndelkezo rninden
n;rgykonr illanrpclglrAnak joga van utrhoz, hogy a hclyi iinkormtrnl,zati kdpvisel6k 6s

polginnesterek, valirnrint ;rz eur6poi parlamcnti kdpviselok v;ilits,,liisiin vilaszt6 cs

vhlaszthat(r legyen.
(3) Magyarorsz6gon mcnekiiltkiut, br:virndoroltkiint vog.v letelepericfik6nt elisnlert

nt'intlcn nagykoru szcrn6lylrek jogt van nhhoz, hogy n helyi rinkomrinyzati kepi,iselok 6s

polginrreslerck vilasztiisiur viilasztd lcgyen,
(4) Sarkalabs tiin'(ny u vilasztojogot \jagy amrak teljessdg6t ntagyarorszdgi

lak6helyhuz, a viilaszthat(isiigot lovdl,bi lgltdtclckhcz k$theti,
(5) A helyi cinliomriinyz-rrti k6pvisclck 6s l)olgi.innestcrck viilaszt:isiirr a v{laszt<ipolg/rr

Iakohelydn vagy bejelentctt tarl6zkodAsi helycn vdlaszthat. A vdlitszt6polg6r a sz;rvazris jogdt

lak6helyrin vagy bcjcfuntctt ra116zkodrisi hely6n gyakonrlhada.

{6) Nenr rendelkezik virlasztrijoggal a't, akit biincselckrn6rry clttjvcttise vagy bcl6tdsi
kfpessegfnok korliitoztitlsdga nri:rtt a birdsig a r,llaszrlijogbirl hizrirt. Nem vrilnszthatr'r az

L.urripai t)niri nris tagrillarniinak magyarorszrigi lakdhellyel renrlclhcz6 hllampo.lgira, ha az
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6llarnpolgirruiigit szcrirli dJlanr jogszahrilyn, bir6srigi vugy hat0srigi tJ(intiise alapjrln hur:tjSban
kizhrlik e jog trryakorldsdh<il, l'>olg6rmcsterrd nragyar rillanrpolgiir: vdlaszthat6.

(7) lv{indelrkinck joga van orsz6gps ncpszavaz{surr rdszt venni, aki az orsz-;iggyiil6si

kipviseliik v;ilasz-tds6n vi'rlasztri. Mindcnkinek joga van helyi n6pszavazison nlszt vcnni, aki a

lr*lyi iiuknntrirryzati kdpvisckik 6s pokiirnrcstcrck virlasztisrlrr virlasztri.
(8) Mintlcn lnagylr Allampolgrilnnk joga van ahhoz, hogy riternrctsdgdnck,

kipzetts0ginek ds szakmai tudiishnak megfeleli5cn kcizhivatalt visclien. 1'tirviny hathrrizza

nicg azokflt ii kdzhjrratalokat, amelyckct piift rfl&ia vagy lisztscgyiselojr nvm tdhhgt b0.

XXIV. cikk

(l) It4indcnkinck jogir vnn uhhoz,, hogy iigyeit a hatosiigok reszrehajl{s ndlkiil,
lisztessegcs rn(rdon 6s 0sszerii hatirid6n bcliil intdzzek. A hat6srigok torvinybcrr
mcglratdrozottak szerint kcitelesck drint{seiket indokolni.

(2) Ivlind*nkirrck joga van ahhoz, hogy az ;illau vogy a hclyi iinkcrmiinyz.rrt
trirvduyben nrcghatit'ozottak szcrint mogtdritsi: a hlt(rsi'rgqok dltal lcladatuk tcljesitOsc sor6n
ncki.jogcllcncsen okozott k/ul.

XXV. cikk

lvlindcnkinck joga van ahhoz. hogy cgycdiil vagv rriisukkal egyiitt. :irAsbiur

kCrclcnrmcl, panasszrl vagy.iavaslattal lirrduljon b6rnrr:l.v kijz-hatalmat gyakorlti szrrvhcz.

XXVI. cikk

Az :illanr rnrik(irJcsenck hatekonvsdgr, a kozszolgliltatiisok szinvanal6nak emeldsc, a

kriziigye,k jobb 6tl6that6sAga ds az. cs6I-vcgycnlosdg eldrnozditi{sa drtlekibcu ti)rckszik az rlj
mi.iszaki nrcgoldisok 6s a tudorniiny crechnduyei alkalrrazdsrira.

XXVII. cikk

(l) Mindeukinck. aki tiin'dnyesen tarlilzkodik Magyarorsz6g teriilctdn, joga van a

szabad nrozg6shoz {s tart6zkotltisi lielye szabad megvilasztisihoz.
(2) Minden n'ragyar iillampolgtinrak joga r,an ahhoe, hogy ktill?,ldi tsrt(,zk(,d6si1nilk

idcjc alatt Magyarorszrig vidclmrlt 6lvczzc.

XXVIII. cikk

(i) Mindenkinck joga van ahhoz, hogy az ellene crnclt bdrmcly viidal vaBY valanrcly
perbcn a -iogait {s ktitelezetlsegeit tdrveny dltal felellitott, liiggetlcn es pd,latlan bir6sAg
tisztcssdgcs 4s nyilvdnos thrgyalisotr, dsszcni lratiuidiin brltil biriilja cl.

(l) Serlki rrem tekinthetii biiniisnek minrladdig, tnig biiniet6jogi t'clel(rssdg6t a bir6u{g
jogcrros hat6fllzata ncrl irllapitotla mcg,
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(3) i\ triintet(ieljirirs alii vont szenrelyrrck az eljrirAs ntinden szakasz-iihan .joga van a

vddclcnrhez. A vedo nem vonhat6 fhleldss0grc a v,idelenr clliitirsa sorirtt ki{'cjtctl vflemcnyc

nria11.

(4) ficnki nem nyilv6nithatr5 btiuoxnek, ds ncnr sfijthat6 biinletdsscl ol"van cselckminy

nliatt, antcly az elkiivctcs i<1cj(n r inagyar jog vagy - nernzctkiizi szcrziitkls, illetvc az

!.ulipai Uni6 jogi aktusa iiltal nrcghat6rozott kiirbel -" nrds illanr joga szcrirrt netn volt

biincscle kmr:ny.
(5) A (4) bekezd6s nsnt zirifr ki valurncly szerndly biintcliieliirAs ali vonisrit ,ls

clitdlisit ulyarr crclekm0ly{:,'t, anrcly clkijvct6se idejcn a nenrzvtkiizi,iog iltakinosan clisrncrl

szah{l,vai szcrint btincselckntu{ny voh.
(6) A jogorvclslat tdn,inybeu rneghat/rrozotl ren(lkiviilri csetei kivdleldvcl scnki uctlr

vlnhatir bttnte t6r:lj;irirs ali'i, is nem itr: lheii^i el olyan hiincse leknr$nyert. amely rrriirtl

Magyanrrsz-rigon \ragy,- nonrzelkiizi szurzod4s, illetve az Eur6pai Uni(r jogi aktusa iltitl
nrcghaltirlz.otl kdrben - mirs lllambon ttin,fnynck nrcglilcl6cn mlrr jogeriiscn ltlnrentsltek
va1;1'elit6ltdk^

(7J Ir4iudcnkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslaltal cljen az olyan hir(rstigi, hat(rsdgi

0s nrris kozig;rzgatirsi diintcs e llcrt, amely a joglt vag,v jogos drdekct sdrti.

XXIX. cikk

(l) A }r,lagyarorsziigon 6l(i nenrzctisdgek *llanralkot6 telyez6k. Mirrtlen valaurel,v

ncmzclis(ghez larlozr! magyar illampolginrak joga van tinaztxossiga szabad villa!1stihoz. is
mcgiirzis6hez. A hazai nolnzetirCgeknek joguk van az anyanyelvhasznrilathoz, a saj6t nyelv*tl
val6 cgy('ni cs koz0sscgi nevhasznitlathoz, sajirt kultirmjuk irpolSsrihoz tis az anyotryclvti

oklirtirshoz,
(2) A haz*i ncllrzcrisegek helyi 6s orszdgos dnkormAnyzatokat hozhatnak le1re"

(3) A hazti ncnrzr:tisi:gckjogainr vonarknztl rcszl*lcs sz;rb6lyoka1, valanrint a hclyi 0s

orsziigos i)nkornr6nyzataik nregvilasztisdnak sz.ab6lyait sarkalatos lrirvdny hatdrozza nrcg.

XXX, dKK

(I) Minclcn ernbcr, valamint liirvcny alapjin l(trclrozolt jtrgitlany tehcrbini
kipossdg6nek, ill*tvc a gazdnsighan vahi r6szr'6tel6nek megleleliicn hozzijdrul a kdziis

"-ziiksrigl 
e tek I'cdez6stih*2.

(2) A k$zos sziiksrglctek l'crlez(schcz valo hozz4ihnrlds mcrtdkcl a gycmtckcl net'elok

esctsbcn a gyclrncknevelds kitdasainek ligyclemhev(tcldvcl kcll niugirllapilani

XXXI. cikk

(I ) \4indun nlagyar iillampolgiir kiitelcs a haza vtdchnirc.
(2) ivlagyarorsz/rg i)nkcnl*s honv(clelmi tartlleko$ rctrdszert tart I'enn.

(3) I{endklyiili tillapcx idcjdn vagy ha arr6l mcgcldrzo vddelmi helyzetb*n az

Orszr'rggyiilcs hntdroz, a tnagytrrorszhgi lakohcllycl rendelkezo, nagyk6ni, rllagyal
6llampolgiirsiigu ltrfiak katonai szolgirltrtot telfesitcnek. Ha a hadki)telczett lclkiismcreti

meggyoziirl(sevcl ir ['elayveres szolgilut teljesittsc dsszccgycTtt:thelcthrtr" f'egyvcr nelktili
sz.olgilrrtot teljesir. A katonai szolgilat tcljcsit6sinek fbmrAit 6s rdszlctes szabalyait sarkalatos

ton'cny hat6rozza rrreg.
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(4) Llagyarorszrigi lak6hell.vcl rordelkezo, nagykonr magl'ar irllampolgirrok szitnrara

rcndkiviili irllapot idcj(:r'c - sarkalatos lorvcnybcrr rneghaliirozottirk szerint - hotrvedelri
nrunkak(jtclezetlsc!) irha(i eli;.

(5; Mag;,arorz/rgi lak6hcllycl rcndclkczii, nagykorir nlagyar allarrrpolgiirok sz6rrt6ra

honvddclmi is kataszlro[avcdchni lelatlatr-rk clliitasa Ordckriben -. sarki:la1os t(in'dnyben

lrldghatArozottak szerint * polgiri vddelmi kotclczctts*g irhaki clii,
(6) Mintlcn cnrbcl, villamint tdncny alapjdn lelrelrozotl jogalany honvedclnti is

katasztrtifavedrlnri lcladaklh clldtrisa irdekil;cn * sarkalatos tiindnybcn nteghaitirozottak
szcrint * gazrlrrs/rgi es anyagi szolg{ltatirs lclicsitdscrc kiitr:lezhelii,

AZ AI,I,AM

Ar. 0rsz:iggyiilds

I. cikk

{ I ) MACiYA ROI{SZAG lcgliibb nipkepviscleti sz*rv e iz Orsziggitil€s.
(2) Az Orsz;iggf iilcs
a) megalkotja &{agyarorszag AkptOrv6nydt;
b) trirvinyeket alkot;
c) cll'ogadja a ktizponli ktilts0gvetdst, csj<lvihagyjn annak v€grehajtiisrlt;

d) I'elhatahnazist ad a l'eladat- ds hatdskdrcbc tartozd n$mzotkeiz"i szcrziklis kiitelezd
hatirly6nak ol istnerds0rc;

c) nregr,Alasztja a kiiztirsasdgi elrrriktiq az Alkotrntnl,birosirg tagiait 0s eln<ik6t, a

K0ria eln0kit, a lcglbbb iigy6szt. az alapvct(i jogok biztosirt. vllantint az Allarrri
Szt'rnrvevijsz0k elnokel;

i) mcgvi:rlaszlj:r a rrinisz"lcrelncikcjt, dont a Konn6mryal kaposolalos biz.almi k0rd6*tiil;
g) {tloszla{a az alaptiin'6n1,-elleneserr rnfik<id6 kipviscl(r-testtiletet;
h) hatiroz a hadiillapol kinyilvirnitiislr6l cs a b(kekot6sr(il;
i1 kiildnlcges jogrcndct 6rint(1, valamint katonai miivcletekkel kapcsolatos d6ntdseket

htsz;
j) kiizJrcgy*lmet gyakoroli
k) az Alrrptiir.,,dnyhen is tdrvinybeu rncghatirrozott tovitrbi feladat- es haurskiiriiket

gyakorol.

2- cikk

(l) Az orszriggyiilesi k6pviscl(iket a r,6laszttipolgirrok ailtalinl(,s es egycnl0 vdlaszt(rjc,g

alap.irin, kcizvctlcn ds titkos szavazAssal, a vdlasztdk akanrthnrrk sz.abad kiftjez6sdt biztrtsit(r

vrilasztiison, ssrkalatos trin,6nybcn rrlc&hatiirozott nrdrcLrn viilnsztjlik.
(3.) A lvlagyarorszirgon 6lii neinzetisdgek rrjszvelel6l az Orsziggyiil$s munkAjdban

sarkalatos tiirvdny st.irbalyttzzlt.
(3) Az orszdggytilisi kcpviselok 6ltal6nos vrilasz:dsrit - az Orszaggyiiles fcloszlistt

vagy fel{rszlatisa rniatri viiltrszliis kivdrcldvcl * az *1626 Orsztrggyiilis nrcgvdlaszti'rvit k0vct6
negyeelik iv iprilis vagy nrijus htinapjlban kell nregtarlani.
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3. cikk

{l) Az Orszirltgyiilcs rncgbiztttitstr iv. alakuhi iilds(vel kezdddik, es a kovetkez(i

Orszriggytil6s alakulo ril0s6ig tart. Az alakulo iili:st * a v6laszttst kirveld harrninc naJ:on bcliili
idiipontra - a kiiztdrsusigi clutik hirija 6ssze.

(3.) Az Orszriggy(lis kimundlratja f-closzlirsil.
(-l) A kiiztirsasirgr elniik a vilnsztrisok egyidejii kitiizes4vel licloszlathatja az

(")rszhggyiildst, ha
a) a Kt:nlirny meghizatirsinak urrgsz0nise esetdil a k0ztrirsitsril'.li elniik iltal

miniszkreln0krek jav:rsrrlt szern(lyt az C)rszirggy0lSs az cls6 szenrdlyi javarlat lncgt6tclillek
rrap.lirt61 szinrilolt negln'cn napon beltil nent viilaszlja meg. vagy

Lr) nz Orsziggyiilcs az adolt er,re von;rlk0z6 kcizponti krilts6gvetdsi rn6rcius 3 l-ig nem

lirgadjrr el.
(4) Az Orsz-dggyiilcs lokrszlatiisa el6lt a k$z{irsashgi e lniik hiltelcs kikirni u

rliniszrerelrrokn*k, ne t)rsziiggyiiles clniik0nck is az Orszirggyiilisbcn kcpvise lctlr:l
rendelkezii pAnok kepviscl(icsopnrtjai vezcttiinck v6lcmen1,cl.

(5) A kiizlfrsasrigi clnrik a (3) lrckczdCs a) pontia szerinti jog{t addig gyakorolhatja,

arnlg irz Orsziiggyiilds mcg ncrl v{rlasatja a miniszterclniiktit. A kiiztrixasigi clntik a (3)

hckezJes b) pondu szcrinti joght *ldig gyakorolhorjrr, anrig az Orszriggyirlds a kcizponti

kiilts69vctdst nenr fbga{a el.
(6) Az Onsz-aggyiilds {tloszlirsirrirl vlgy fclosz}atds1rl(il sziirnitolt kilcucven napon bcliil

[j Orsziggyillcst kcll vilasztani.

,1. cikk

(l) Az orszAggy{ldsi kepviselok jogai 6s kstcleze(titegci cgyenl6k. tev6kcnys(giiket a

kiiz 4rdek 6bcn t i gt ik, trr"zal osszc{i.iggris bert ncnt u tasithak'rk^
(21 Ar. orszlggyill6si kcpvisel6t mcntclnii jog es a fiiggetlens*get biztrtsit6

jar,adalnraziis illeti mug. Sarkalatr>s tirrr,'cny nicrghat/ur>zz;'t azokat a kiizlrivata.lokat, anrelyekct

orszriggyiilesi kepviselo ncln lfilihct be , r,alarnint mas ossz^eferhetetlense gi csetekct is
meg.{llapithat.

(^1) Az orsziggyi'iIesi k6pvisel(i nregtrizntrisa n:cgsz.iinik
a) az C)rszlggyiilcs mcgbizatdsdnnk mcgszirnisdvcl;
b) ltalllirval:
c) tissze f'6rhetetlensig kirnonrliisAval;
tl) lernondlrsrlval;
c) hrr rr rncgv6lasztirsiihoz szriksdgcs fcltitclek tndr nern irllnak fcnn;

fl ha eg"v" dvcrr kcreszttil neln vu$z r(::;zl at, Orszlggyiiles munktfidbnn.
(4) Az orszAggy"rllisi kdpviscl6 rnegvrilaszt6sShoz sz{iksdges f'cltdtelek hi{nyinak

mcgillapitiis{rcil, nz osszeferhctetlcnli0g kirnondilshrdrl. r,ahunint arrnak nrcgirlhrpitris{r16l, hrrgy

rz orszAggyiil*si kdpviseld egy 6ven keresztiil nem vctl rtszr'az. Orsziggyiilts niunkrljiban. az

C)rszltggy(i1.ls a jclcn L!vii orsziggyiil6si kdpvis+kik k{t}rnnnad(nak szavazutiival hal6rtz.
(5) Az orsziggyiilesi kepvisclok iogrilkis{ro €s javadalniazisira vonatkoz$ r{szlttcs

szahil yokat sar*alatos t<in 6ny hirtarozza nreg.
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i. cilik

(l) Az. Orszriggyiil(rs ril6srri nyilvrinosak. A Klr:r6n1, vagy b6nr.rely orsz-iggyllldsi
kdpviselo k0rchn6rc itz Orszaggytile s a't orszriggyr'rlesi k0pvi:;clilk k4thannndinak
s?avazaldval zirf iilijs tlrrthsirrril hat6rnzh;rt.

(2) Az Orszirggyiiles tagjai sordbdl elnokol, alcln<lktiket 0siegyz(ikut viilasz(.
(3) r\z Orsz6grgyiilds orsziiggyfiklsi k{pvisel6kb(!l rill6 irllantlir bizottsigokat alakit.
(4) Az uruz;igg,vrilisi kfpvisekSk tevdkenysdgiik osszohangolisiuir a lliizszabrilyban

meghouirozott ftlt(tclek szcrint ors:liiggy(llcsi kdpvisr:ldicso;:rortol alakithatnak.
(5) Az Onszirggyiiles akkor hal6r.oz.atkdpes. hn az iilcsen az orszilggyi'ilesi

kupviscl6knck t<ibb mirrt a felc jelcn van.
(6) I'ta az Alapt0rvriny cltdr(icn uenr rcndelkezik, az Orszirggyiilds hatarozattrit a jclcn

l6vii or:sz6ggyiil{si kdpviscldk tribh niint a fr:lcnck szar,az-ntlrval hozza nwg. A llitzszabdly
cgycs diintesck nreghozrltalirt miniisitett tribbstghcz kothcti.

(7) Az Ors*rggyiilis a jelen l6vo tlrszriggytil{si kipviscl6k k0tlrarrnadrinak
szavazaf6val elfogadott Iliizszabtilyban rillapi{a mcg nruktklfsdnr,:k :;zahiilyait 4s tArgyal6si
renrJ.jct.

(8) Az Orsaiggytilcs rcndszcrcs iilcscz{s0l biztosit6 renclelkezdseket sarkalatos
tiiwdny halaruzza nreg,.

(r. r:ikk

(l ) lilrvin,vl a kozti'rrsastigi elurjk, a Konl[ny, orsz:tggyul(si bizottszig vagy
orsz6ggyii l6si kdpviscli-i kezdemdnyezhet.

(2) Az Orsz,:iggyiiles * a tiirvcny kezdern6nycz6je, a Kormiiny, illctvc az Orsz6ggyiil0s
clniikc' zlirrlszavazis c.l6tt mcgtott inditviiirrydra - az elfogadotl tiin.llyt az Alapttirvdmtyel
vlki irsszhangjrinak vizsgirlallrtr urcgkiildheti az Alkotmlnybir6s6gnak. Az Orszirggyiilcs az

inrlitvrruryrdl a z-iroszavaz.|st k6vctden hatAroz. Az inditviny ellbgadirsa esctdn az

Orsziggyiilcs e lntikr: az e llbgatlott tihr,,0nyl az Alapt<irv{rtnyel valti ossz.hangjdnak
vizsgrilat/rra haladr:kulauul nrcgkiildi az Alkotniirnybirosiignak.

(3) Az cllogadott trjrvenyt az Orsz;rggyril(s elniike tit napon beliil alAirja. 6s megkrildi
a kiizthrsasrigi elrrdknck. A k<izlirsasligi elrriik a megkiild$tl t6n'6nyl iit ntpon heliil alriirja, 6s

elrendcli amak kihirdetdsdt. Ila az Orszriggyiilcs a (2) bekezdes szerint a tiirvinyt az

Alaptrirvinnyel valir ii;szhang.ln vizsgdlatrira nregkiikltc az Alkotlriinybirtisiignak, ae

Orszdggyiilcs clnohe csak akkor irhaqja azt al6, ds krildhcti rneg a kiizttlrsilsiigi clrriiknek, ha az

Alkoturirnybirirslig ncm rillnpitott rncg alaptiirv6ny-ellencss0get.
(4) Ha a ki)zt6rsasrigi elnok a tijrv4n,'t vagy rnnnk valirrncly rerrdclkezdsdt az

Alaptcirvdnnyel cllentrltesnck tartja ^ rls a (3) bekczdds szerinti viz-sgilalra rlcm keriilt sor *, a

irirvrlnyt az Alaptiin,6nnyel valo osszhangjinak vizsgiilat6ra az Alkotmiinybirdrslignak
uregkiildi.



(5) Ila a k<izti'rrsastigi elniik a liirverrtryel vrgy aruiak valatrr:lY rentlclkezfsdvcl nern id
rgy!:I, iis a (4) bckc;zdus sz.erinti -iagiival nenr 0lt^ a (i)n'enyt az aliir'5s c16tt, cszrcr'6lclcinck

kiizl6scvcl. cgy alkalornm.al mcglontollisra visszukiildheti i\'?. Orszirggyilldsnck' Az

Orszaggyiilcs zt t(in,(tryr ujra megtirrgyalja. cs clit;garlhsirol isrndt halivoz.. A kdztarsasiigi

clrriik e jog.{val ak}igr is dlhet, ha az Orszirggyiilis hatdrozatn nlapjin ltlolytltotl vizsgiiltl

sordrr az.r\lkotunirryhir(tsitg, nctrr rillapitolt rlreg alaptiinrcrty-ellcrlcssdget.
(6) Az Alkornranl,bir)siig a (?) fu a (4) bekezd{s szr:rinti inrlitvdn}.rt)l sorr:n kiviil, dc

legk6sobtr hnnniuc napon heliil hatirroz, IIa irz,i\lkotnrirnybirdsbg alapt<irv6rry-cllcnesstgct

irlitrpit nrcg" az {)rsziiggyiili:s a ldrrcnyt nz alaptiirv6ny-ellenessig ntcgsz-iinletese drdckriltcn

ir-jrat6rgyalja,' -Ol lla az Alkr'rtnrdnyhirirstig a koztirs*sagi cln0k kczdeurCnyczisfrc lulblytirtott

i,izsgAlat sortirt ncnr dllapir mcg alapttindny-ellencssdgr,l. a kiiztirrslsagi elrriik a ttirvdnyt

hatadcktalrrnul alirirja, 0s ch'endeli rrnnak kihir<1e1{s€1.

(S) At Or*i,itgg"vtil6s Altal a (6) bekczdis szcrint nregtrirgyalt {s cllbgndott torveny

Alapriirvdnnycl valt'r-ilsszhangiirnak vizsg{latn a (2) 6s a (4) bekezdis szcr"int ismdlcllcn

kerhet6 az Alkotrnan-vbirirsigt6l. Az Alkouninyhirdsag az ismdtclt inditvAnyril sr:ron kivril'

dc lcgkesobb tiz na1:on lrcliil hrttltroz.
(g) I.la a kr)z-tirsasigi elniik cgyct ncm 6rtese tblytirt visszirkiild0tt tiili3nyt az

Orsziggl,iilcs nr(rtl6sitja, az Alapt6rv6nnyel val(r eisszhang vizsgilrta a (3), illetvc (;l)
bckcz,l(i szcrirrt kizlnilag a rntirlirsitott rendelkez€sck tekintel{ben vagy arm hivatkozrissal

korhct6, hogy a torr-eny mcgalkotirsira vonotkoz6, az Alaptiirvdnyberr toglalt eljirrilsi

kovctelrnenyck lenr tcljesOltek. Ila a kOztiirsasigi elnok egyet nern {rt6sc iblytiur

vissz*kiilcl6ir tdn,6nyt az Orszriggytiles viltozatlan szdveggcl lbgadja el, a kiiztilrsasiigi eln6k

a rory6ny nregalkotristira vonalkozi, az Alaptiirvdnyben krglalt eljirnrsi kcivetclndrryek nern

teljcsiil6s6rc lekiilreilel kdrheti az Alaptdrvcnnytl valo osszhang vizsgAlutilt.

?. cikk

(l) Az orszirggyrildsi kdpviscld kirddst intczhr:i az alapvet(l jogok biztosihtz, az

Allarni Sz(rmvcvoszdL-elniikehez, n lcgt?)bb iigydszhez tls a lvlagyar Nernzeti Bank clnrik6hcz

a l'e ladatkiiliikbe tartoz6 mirrclen tigl'beu.

{2) Az ors'thggyiil{si k{pvisel0 intcrl:cllAcirit 6s k0rtlesl int{zlrel a Korrnhnyhoz ds a

Konrtriny tag{Ahoz a l'eladatkdriikl)c tafiozdr mirrden iigv-ben.

lit A, or$zhggytilcsi bizottshgok vizsgirtati tevtkrlrrysdgdt, a bizottslgok el6tti

nregj clcnf s kiitel ezctts( gdl sarkalatos trin'6.uy st-itlt hly azza'
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0rszigos nipszavazds

li. cikk

(l) l-*galilbh k(lstAt.et-cr vrilaszt6polgir kczclcnriuyczdscre az Orsziggyiil6s orsz6gos
ndpseavnzist reutlcl cl. A kiiztirsasAgi clnok, a Kornlrny vagy szrieczcr virlasztlpolgir
kczdemCnyez0$6r$ iiz Ors;irggy0lvs ot'szilgos nopliravaz6st reudrlhct r:1. Az ervenyrs cs
crcdmdnl,g5 nipszavaz6son hozott drinfils az Orsziggyiiliisre k(itulczo,

{2J Orszigos n*pszavazirs tArgya az Orszhggyiiles lcladnt- 6s hathsk(jrdbc tartoz<i
kcrd8s Ichet.

(i) Ncm Lrhct orszligos ncpszavuzirsl tartani
a ) az Alaptiin'{uy m<irl osi tisila ir:inyu 16 k4 rctrjsro I ;

b) a kiizponti ki)ltscgvctosriil, a kiizponti koltsdgvctis vdgrehajtdsirril, kriz-ponli
ad6nernrill, illet4krol, jirrulikrirl, r,irmrril. vrrlaminl a helyi ad6k krizprnti Jbltiteleirol s2616
ton,tlny tartthnhroli

c) az. <trszAggyilltisi kcpviscl(ik, a hclyi iinkormiirryzati kepviselok 6s polgirrmcstcrck,
valanrint nz- cur'6pai pnrlarncnli kdpviscl6k vrilaszt6si16l sz6l(r tdrvdnyek tarlalm{16l;

d) ncrnzctkiizi szcrziiddst:(ll ercdii kiitelezettsigrol;
c) az Orszitggyiil0s hatrlskdrdtrt: iaft$zo szemr!lyi 6s sz-ervezetalakitdsi kerddsrtil;
t) az Orsll,rggylil{s fek:szltisirdl;
g) kdpviseltl-tesrrilet fekrszlatisri16l;
h) lratli/rllapot kinyilvlinitirsin)I, r'cndkiviili 6llapot (s sziiksdgdllapr:{ kilrirrletCsdriil,

valamirrt a mcgeliizii vddclmi lrclyzct kihirdctcsiriil es mcghossz;rbbitiisitil;
i) a katonai miivcletckbcn va16 rdszv6te llel kapcsolatos kerdtisrol;
j) kdzkcgyclcm gyakorlAs616l.
(4) Az orszirgos rrdpszavazds 6ndnyes, hu nz risszes vdlaszt6polgrir tobb rnint fclcr

cn'enyescn szzlvirzolt, is ercdrndnyes, htt az drvdnyc.sen szavazri vil*sztdp<llg6rr>k tiibb nrint
lule a nreglbgalmazott k6rddsre az-onos vir'laszt adott.

A kdztirsas{gi elniik

9. cikk

(l) Magyarorsz6g dllamfiijc a kdztrirsasigi elndk, aki ki{ejezi a ncmzet egysdgdt, cs
ilrkodik az 6llanrszcnozot dctnokratikus rniikiid6se klott.

(2) A kiiztiu:aslgi elrrtik a Magyar Honvedsdg loprrrancsnoka.
(3) rt krizulrsostigi elniik
a) k6pviseli Magyoror*zrigot;
b) rdszt vchct c.s fclrz6lalhat az Qnz^dggyiilis 0lcsein;
c) t0lYcnyt kezdcrrrinyczhct;
d) orszagos nipszavazast kezdem€nyezhct;
c) kitiizi az orszriggyiil,isi kipvisuldk, a hclyi onkonnirnyzati k6pviscliik ds

polglrmesterek {ltalitnos vflasztrisdt, valamint az eur6pai parllirnclli r,6lasztis is az orszlgos
nipszavazirs idopont jl'r t;

l) kiiliirr legcs jogrcndct dlinto drintdsckct hoz:
g) iisszchiv.ia az {)rszAggyilles alakuki iJlcsct;
h) fcloszlathatia az Orsz{ggyiildst;
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i) az cllogatlotr tiin'{nyr az Alaptiir-vinnycl vakl i)sszhangjirnak viz.sllirllttira

rnegktiffihcti i1't r\lkotminybiroshunitk, vagy nrcg{irntoliisla visszakiildlreti az

t)rszirggviil6snek;
j) javashtot tesz a uriniszttrr-.lnirk, a Krlria elniikc, a lcgliihb tigyesz cs az alapveto

jogok bizlosa szenr(lyire;
k) kincvczi a hivatt'rsos birikat is a KiiltsdgvctJsi'l'andcs r:ln(ikit;
l) rrreger(rsiti tiszts6gdben a N'lag.var Tutiomlnyos Akademia elnoket;

rn) kialakitia hivatala szen'czct6t.
(4) A koztirrsasagi elluik
a) az Orszirggyiilfu llclhntalnrazisa alapjdn elisnrcri a ncmzclk(zi szeudcles ki'itelezo

hat:il1,tit I

b) nrcghiz-za ds fogadja a nagyktivcteket ds a kiivetckt:t;
<:) kincvezi a minisztcr"rkcl, a Milgyar Ncnrzeli Bank olnilket, aleJniikcit, az iinlill6

szthirlyozir $zcrv vcT,cliijit es az egyctctni tat-tiirokatl

d) mcgbizza az egyclcmck rcktorait;
r:) kincvczi es eliilSpteti o tiibonrokokat;
l) tiirv(nyben nteghaliirozotl kiriintctdsckct^ dijakat 6s cirncket adom/tnyoz, vltlantint

r:ngcdelyczi kiil,iildi rillanri kiti.intetdsck viscl6sdtl
g) gyakorolja az cgyini kegyelnrezds jogit;
lr) dtint a fclaclat- es hatriskiir0he tartuz(r teriiletszeruezdsi k6rdcsekben:

i) dilnt az.{}larnpolgrirsig nregszcrzcs6.r,el 6s nregsz0ni.sdvcl kapcsolatos iigyckbcnl
j) ddnt rnintlaz.okban az iigyckbcn. rlmclycksl t(irr'0ny a lraliskorche ttrtl'
(5) A koztrirsasrigi clntiknek a (4) hckezdesben nteghat6rozofl,nirlden itrtdzkcdisehcz

Cs dtinttlschcz a Konndny taglfinnk ellenjcgl.'zis* sziikscges. Tdrvdny rcurielkezhet rigy, hogy

a rijrvdny irltll a kiizrhrsasigi elndk hal6skor0he utalt drintdshee ellcrrjegyz6s ttenr sztlksdges.

(6) A k6ztrirsas6gi clnok a (4) bckcrzrids b)-e) pontiiil)an foglaltak teljesit6s0t

nrcgtaga<lja. ha a jogszabrilyi lelt;tclek lriirnyoznak, vagy alapos okkal ana k0vetkeztet. hogy

az az rillamszcrlczct detnokatikus rnIkddiscnek sirlyos zavar6t crcdm(nyezne.
(7) A ktlztrirsaslrgi elniik a (4) br:kez.dds 0 Jrontjhban lirglaltak ieljcsit{sel megtagadja,

lvt at a'z Alapti)rvcny' ertekrendjet srlrrcnd.

I0. cikk

( 1) A kiiztirrsasilgi elniikiit az Orsziiggyiild$ 0t dl'rc vilasztja.
(?) Kciz-lirr,rasirgi elni-ikk* nre gvrilaszthatd h6rrnely lllagyar 6llampolg6r, aki a

harmincotodik (lctu{v0t bctolttitte.
(3) A kdztirsaslgi clnnktit c tisztselire lcgl'cljebb egy alklLrurrnal lehet *irrvdlasztnni.

I I. cikk

(l) A k{ztiilsasrigi clni)kr)t a korihbi kdztir;asagi clni)k nregbiz.atiisirnrrk lejirta elott
legalirbb harminc, Icglbljcbb hawan na;:pal, ha pcdig a nrcrgbizatis idii uliitt sziint meg, a

nrcgsziinrlstiil rzrunitotl harmirrc na1:on lrehil kell nregviilasztani. A ktizl{r'sastigi elntlk
vrilasztisit az Orszrigg_viilds clndke tiizi ki. Az Orsz.iggyiilds a k6zt6rsas6gi clflokdt titkos
szavazlssal valaszl.ja.
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(7-) A kiiztZrstrsirgi clnt)k viilaszt:is6t jeliilfs cl6zi mcg. A jcl<ilis ervcnyessdg,0hez az

rrxz,riggy0lisi k6pviselilk lcgnl6bh cgyiittir'lunek iriisbt:li aiiurklsa sziik$ilgcs. A jclcildst *z-

Orszirggyiilcs elniikohcz a szavaziis eh'endeldsc cliitt kcll br:nyujtani. lvlinden r;rszriggyiildsi
hclrvisel(i cgy..y*loltct ajiulhat. Arrnrk. aki tdbh jeliiltet ajrinl, nrintlcgyik ajinlisa (rvcnytclen.

(3) Az cls6 szilvazis alapjrin rr:ulrvlilaszrott koztiirsastrgi elnok az", akr itz, orszriggyiil6si
kepvisel(ik kdtharuradannk sza\ azat|l lnegkapla.

(4) Ha az r:lsiri szlrvae./rs crerlrrri'nyelun volt, mrisotlik szavaz6st kell taltani. A nttisodik
szavazirs sorin a k{t Iegtotrb szavazatot kapottjcliiltrc lehet szavazni. Ha az clsii szavaziskor

az clsrj hclyvn szavr.rzatcgycnliis6g alakul ki, azokra a je)iiltckre lehct szavtrzni, akik a

lcgmagasahtr rz;inr(r $zavirz-atot kaptirk. Ha az, elsij szavazriskor csak a misodik helyen irll elo

szavazatcgyenlaseg, ar.okta a jeliiltekre lchet szavuzni, nkik a kct leglnngasabb sz6nrt1

$zalazalol haptrik. A nr/rsoclik szavazds alapjiur megvirlasztott kiizt/rrslsilgi cln6k az. aki -
tckintct n*lktil a szavazAsban riszt vcviik szirmirlir - a l*gtibb Erv4nycs sziva?alol kapta- IIa a

m6sodik szuvrz{:r is cretln0nl,telcn, ismctclt jeli)l4s alapj6n fj viilasz{6st kcll tanani.
(5) A szavazrisi elj{rast lcgfibtjebb k{t r:gytrr'rst ki:ivct(r nap alalt he kell lcjezrti.
(6) A mcgvirlasT,lott kozliirsasirgi elnijk a koribbi kriztltrsasdgi clrr0k megbizatrisiinak

le,iiirttrkor, a meghizltlrs idii clOtti megseunisc csctin a vilasztas crcdnrOnyr3nek kihinietesdi
kivetii nyolcatlik napon l6p hivntalba. hivatalba l6p{set rnegelozilen irz Orsziggy0lcs cl6tt
cskiit tcsz.

12. cikk

( I ) A kozlrirsasdgi elniik szenrdlyc s{rthctetleu.

{2) A kiiztitrsrsirgi ulnriki tisztsdg tisszeegyezlellrotetlcn nrindcn urris iillnmi,
trrrsadalmi. gazdasrigi is politikai tisztsdggel vagy mcgbizatirssal. A k(izlr'rrsasdg.i elnok m{s
keresdlbglalkozist ncm lblytathat, ds cgydh rcv(kcnys(gOirr -- a szerzoi jogi vedelenr ali csii
tcvekenys{g kivritclcvel * dijazist nil>m lirgadhat ul.

(3) A kiiztarsasagi elrrik megbizatiisa nrcgsziinik
a) mcgbizntiisi idejdnek Iejirrival;
b) hal616va1;

c) ha kilcncven napot meghalld6 idon 6t kcptclen feladatkrireinck el16t6sira;
d) ha a nregviilasztrisihoz sz[iksdgcs {'clt0telck m6r ncrn irlluak lenn:
e) ossz-el[rhctutlcns69 kirnondhsiival:
l) lcurnndits.ival;
g) a kiizt6rsasdgi clndki tiszlscgt(il val6 nrcglirsztissal.
(4) A ktiztrirsaszigi elrrok fbladatkt'rr:ei elleitisirt kilencven uapon tul lchctctlenne tcvii

dllapotfinak c3s a nrcgv{lasztlisihoz- szriksdgus ,'cltctelek hiAny6nak megiillapitAs6rirl, valamint
rz iisszelErhetctlcns0g kiurond6s{r6l az OrszAggyitl(s a jcleir lev6 orszdggyiil6si kdpvis*li1k
k€thr.rnnaddnak sarvazalAval hat6roz.

(5) A kiiztirsasigi elnrik jogrillirsfnak rdszlctes sz.ah6lyoit is ja'i,adalmazdsrlt sarkalatos
tiirrr(ny hatiixrzza nrcg.

13' cikk

(l) A koztdrsas6gi cluiik ellcn brintctfiel"ihr'rist osak megbizatrisSnak megsz{lndsc uutn
Ichct inclirani.
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(?-) Az Alaprindnyl vag_v iiszts6gc gyakorlirslrvnl iisszcfiiggisbcn valarrcly fain'{nyt
szirnddkosan rnegs6rt(l. illctve sz.irnd6kos biincselekru0nyt clkdvct0 kiizl6rsasiigi clnijkkel

szcnrbcu az- orszlrggyiilcsi k0pvis*lok cgyoteidc inditv6nyozhatja a liszls4gldl val6

mr:gIirsztlist.
(3) A rncglirsztzrsi cljhrirs mcginditdsiihoz az orszriggy.iilisi k4pvisel6k k{thanr:ad6nak

szavaztta sziikscgcs. A szuvazris titkos.
(4) .42 Orszriggyiiles hatiirozatrinak nrr:ghozarallrt6l kczdodiien a megloszt6si eljitttis

bulijezesIig a kiiztilrsnsigi clnok nem gyakorolhatja hatrlskOreit.
(5) A usclekminy elbiriilirsa nz- Alkotnrdnyhiriislig lmtA'skdr(bc taflozik.
(6) Iila az Alkotrnirnybirosirg az elj6nis erednrinyekdnt a koztirrsaslgi elntik kr:zjogi

lclel{ss(g(t nrcgiillapitjrr, a kiztirrsashgi eln0ktlt tisztsvgitiil rnegftisztha!ia.

I 4. ciltk

( I ) A krrzrirsasigi clnok rltmuneti irkaddl)oztatiiui c$ct0n irz akadilyoztatirs
rncgsziinilstiig vagy a ktiztiirsasiigi chrok rncgbizatiisiinak trtcgsztinisc r:sclin az qi

kriztrirrsas;i1ii clniik hivalllha l{pcs6ig n kiiztirsasfgi eln$k feladat- ris hutaskorcit az

Orszd ggyfi lis elnokc gyokot olja.
(1) A k$ztrirsas{gi cin$k iitm{jncti akad{tyoztatirsiinok t{ny*t a ktiztiirsasiigi elnok, a

Kgrm6ny vagy bdrmcly orsz{ggyriildsi kepviscl<i kezdeni*nyeztsdrc cz Orsieiggyiil6s 6llapilja
n1cg.

(3) A ktiztrirsas6gi elnrik helyettesitese idejdn az OrszAggyiilds eln(ike orsziggyiilesi

k(pviscliii jo6rait nem gyakorolhatla, es hclyene az Orsz;iggyiilis clnokinck lcladatzrit az

Orsz.aggyiil6s :iltal kijclolt atelndk lltja ol.

A Kornriny

15. cikk

(l) A Konnriny a vdgrehajtir hatalonr hlralinos szen,c, amelynek l'eladat- es hatiiskttre

kitcrjed rnindlrra" arnit az Alapton,enl, vagy jogszabAly kiltjr:z"cttr:n nem utitl nnis szcn'

fcla<lat- cs hatisktirihe. r\ Konrriiny az Orsz-hggyiil4snck l'elehis.

{?) A Kormrlny a krjzigazgat{s legfiihb szer,'c, tdw6nybeu rncghatiirozotlak szednt

irllarrrigazgatdsi szcrveket hlzhat l6trc,
(3) Fcladatkflrcbcn eljlrva a Konriury torvdnyben ncm szabiilyozolt tergykiirberr,

illurvc tiirvinyhcn kapr.rtt lclhltalrnaziis alapjrin reircleletel olkot,

{4) A Kornr:iny rcudeletc tonittny*l nctn lehct ellcutetcs.

16. cikk

(l) z\ Kormdny tapjai a minisztcrclniik ds r ilriniszterek.
(2) A rninisztercln(ik rendeletben * rninisztelek kijzi.il cgy vagy tiibb miniszterclnirk-

hclyetlcst ielol ki.
{i) ,,\ rniniseterelniik0t rrz Onziggyiil6s a kiiztirr*asrigi elni)k javaslatirr.i viilasztia nreg,

(4) A nriniszrerclniik megvilasztrlsilhoz az nrszAggyiil4si k{pvisel6k taihb tuint a

l'*l6nck szavaznta sziiksigcs. A nriniszterelntik a nregvAltsztfsiiYul hivatalbil l{p.
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(5) .,\ koz-lirsashgi elnok a (l) bckczdels szerinti javaslalrll.

a) lrn a nriuiszlcrclrri)k nrvgbizirti'rsa az irjonnan nlcgvillaszlolt Omzriggyiil6s

nrcpalakullsrival sziirrt rncg. az irj Orsz6ggy6ld.s alakultl iilcscrr teszi lncg;

b; ha a nrini:rzlcrrLriik nrr:gtrizatiisn lcrnontli'rsirval, halril{val, trsszefirhctetlensdg

kirn6ntl{shval, a nregvirlaszt6siihoz sziikseges {eltrltelck hiinya miatt vug,y az('rt sziini rrrcg,

nlcr1 ilz Orszriggyilt{s a bizalmi szavaz;ison a minisz.l(rclnokkcl szcrrrtrert frizalrtlatlansdgdt

{fieztcr ki, a nrinisztcrqln(ik nl:gbizatitsa megszlin6setiil szirnitoll tiz.cnrit napon bcliil tcszi

nrcB.
(6) l{a az. (5) bckcztlcs szt:rilt rninisz(erelnijknek jar,;rsolt szutuclyt az Or-szirggyul0s

nrnr viillsztofla nrcg, a kOztlrsasirgi elntik uj javlslirtzit tizonot nayron buliil lcszi nleg.

(7) r\ minisz-tcrt a rninisztcrehtiik jaiaslatirru a kfiztArsasiigi elndk ncvezi ki. A
rriniszter a kinevezdsebcn nrcgjclrilt icliipontban, cunck hiinyiban a kitrcvczds{r'ol hivalallia

lep.
(B) A Konrr6rry a ntiniszlcrck kittevczd.sevcl alakul nreg.

i9) A K.ornrdn;r tagia az Orczirggyiilds cliilt cskiit tcsz.

17. cikk

{ 1 ) A miniszt{rittntok 1'clsorolirs.ir'(rl tiirv0ny rcntlclkezik'
(2) "I'rirca rr{lkiili minisztsr a Kornr{ny Altal nreghrtirozott I'cladatkcir ellftrisirra

nevczhcto ki.
(3) A Konniiny rilraltin<;s hauiskdni teriileti rillnrnigazgatirsi szen'e a f(ivhrosi ds

firel;yei kollniillYhivatol,
(4) Slrkalatos tiirveny rniniszt0riunr, miniszter vagy kr)zigazgafiisi szcn'nrcgjcliild'sirc

vonatkozt'r rendelkezisril ttirvdny nrridosithatja.
(5) A kormrinytisztvisel(ik jogirllAsrit tiirveny sr-abAlyoz.z.ir.

18. cikk

( 1) A rniliszturehriik nreglratllrtzza a Ktrnnfny 6ltal6nos politikij1t.
(2) A minisztcr a Korminy 6ltalinos politikrljirnak kerctci kiiziitt oniill6an irirnyitja az

6llamigazgatrisnak a folutjarkiir0be lartozri irgazatait 6s az alArendelt szelekct, r'alamint elLitja

a Kornrrioy vagy a nrinisztereln6k dltal meghattirozott fcladatokat.
(3) A Kornrriny lagla trirvduybcn vagy konniinylcndelelben kapott lblhatalntazi.s

nlapjin, leladutkiireben elj6rva, rin6lloan vagy mis minisztcr cgyctcfiisevel rcnclcletel olkot,

arriely trirvOnnyel, korrrdnyrcnclcleltcl 6s a iVlagyar Ncmzeti Bank elnriktnck rcndelctdvel

nfln lchct ellcntdles.
(4) A Kormriny tagja tcvckenysdgd6rt leleli-rs tz Orsziggyiil*snek, valarnint a

nriniszt*r a nr'iniszterelndknek. A Krlrrrriuy tagja r$szt vchet is falsz.crlalhat az Orsziggytilcs
iikiscin. Az Or:zAggyiilcs is orszdggyiiklsi hizottsrig az tilds0n valci rnegjelcndsro ki)tclezhcri a

Knnnirny lrgjril.
(5) A Kornlirry tagja jog6ll6sinak rdszletes szal:{lyait, iavndalnrazasit, r'alarnint a

minisztcrek hclycttesitisduck rendjit ttin(ny hirtArozza tncg.
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19. cikk

Az Orxz.hpg.v-iiles t(ikozta*ist k{rhet a Kornt{nyt6l az Eur6p*i lJni(r kornrirnyzati

r(szvftcllel nriikciclO intdznrenycinck cliirrtdshoz-atali eljlrhsriharr kepvisclend6

konnirny-iilll'rspontlr'rl, *s rillist lirglalhat az eljiu'lsLran napirendcn szercplo tcrvczetrill. A
Kornriirry az. r:ul6pai uui6s d(intdshozatal s()ritn az Orszriggyiilcs irllislbglaki.rilnak
a llprrlvtltclJr. cl jar c'1.

20. rihk

( l) A rriinisz-tercln<ik nrcgbizatiisinak megsziinds6vel a Korm:itry nregbizatisa

mcgsziirlik,
(2) A rninisztcrehrok mcgbizntfsa megsziiuik

a) az {ionnan megvirlasztr:tl ()rszirggyiil6s megalakultis;ivall
tr) ha az Orszirggytilds a nrinisztcrclnokkel szcnrben trizallnatlansirgirt f'ejezi ki, 6s (ti

mi n:i sztcrc lniikiit vi'r I a szl I

c) h1 az Orsz;iggyfilds a miniszturclnok 6ltnl kczclemdnyrrzctt l:izrlmi szavazrisr-rn a

nriniszler*lnokkel szcntheu biz;llmatlanragrit lcjczi ki;
rl) lumontlisival;
c) halilival;
f; tisszcl6r-hctctlensdg kirnondiisival;
g) ha a nregv:ilasz,lisihoz sztiksigcs lclt6telck miir ncm irllnak lentr'
(3) A rniniszter mcgbiz-atitsa nregsztinik
er) a rninisztcrelnok rnegbizatlisiitrak megsziin6sCvcl;

b) a minisztcr lcniondisitvitlr
c) I'elnrcnt0s6r,cl;
d) ltaldlival.
(4) A nrinisz.te lelnok urcgviilasztiisAhoz sztiks{ge s {'elt{telrlk hiiiny{nak

mcgillapitiirs6rol is az iisszcfirhetcllcnseg. krnrondhsitrrll az (,)rsz-rigg,yiiles a jclen 16vfi

orszirggyiilesi kepviseliik kctharnradrlnak s'tav azat|val ltatiroz.

21. cikk

(1) Az orszAggyiildsi k6pviseliik egy'otcide a trtirtiszlerelnokkel szernbon irishan - a

priniszterellolu tisztsigrc javasolt szcrnily rnegieli)les6r,el * bizalnratlansigi inditv6nyt
nyr'rjthat [re.

{2) IIa az OrsziiggyillCs a bizalmatlarrsirgi inditvanyt rdtnogrtjl, ezzel bizahnatlansirgit
fqczi ki a nriniszrerelnokkel sz*rnben, egybert rniniszterelntiknek mcgvAlasztia a

hizafinatlansiigi in<litvdnyban rninisztcrelniiki tisztsdgre javasolt sz-urtflyt. Az Orszriggyiilfs

diint0srihez az orszriggyiil6si kepvisel(rk tiibb rlint n felinek szavitzi)ta sziiksdgcs.

(3) A rninisztcreluc.rk bizalmi szavaziist inditviiuyozhat. Az ()rszldggyiiles a

r:rinisztcrclrrrikkcl szcmben bizalmotlarrsrigrit fejr:zi ki, ha a rnhtiszterelntik javaslaliira tarlott
bizahrri sz-avazisr]r] az orsz;iggyiil4si kipviseliik tribb mint a {'c1c nenr limogatja a

m inisztcrchr$krit.
(4) A miniszlerelndk inditvrirryoztratja, hogy t Korrniny {ltal benyfjtttt cltitcrjesztes

f'eletti szavazhs egybcn hizalmi szirvazis lcgy*n. Az Orszirggyiilds a nriniszterelnokkcl
szcmbcn l iz-ahnatlansiig*l le.iezi ki, ha a Ktrrur6ny rilt*l bcny'{tott el6tedesztalit nenl

tiruogatja-
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(5) Az Orsziggyiil0s hizalrrri kdrdesrol val(r dantisdt a bizalmatlarrsrigi inditviruy vag-v

a minisztcrelnijknck a (3) is (4) bckczd(s szcriuli inclitvirlyir br;.tcrjesztds*tiil szirrnilolt ltzirorn

l1ap rtiul, dc lcgkds(ibh a bctr:rjesz-t6s10l sziuuitott n1,olc napun beltil hozza mcg.

22. r:ikk

(lJ A Konr:irny a nrcghizatiisa nregszilnisitol az i{ Konliiny nrcgalakulisaig
[igyvczel<.r korntlnykint gvakorrrlja hatliskcirit. ncnlz-ctkiizi szcrzijdds kiitelez(r hatilyirt
azonban nixn ismcrhcti cl. rcndelelet csuk l<ilveny l'ellratllrrrazdsa alapiirn, halaszthatatlar-r
usctbcu trlkothal.

(2) l'la a nriniszterelniik rncghizatiisa lcrlondiisfr.al vagy az 6jonnan rncgvhlasz-tott
Orsz.iiggyi'tl6s megulakuliisaval sziinik meg, a minisztelclniik 'ar- $j rninisztercl,l(ik
mcgvirlasztis6ig i.igyv*zc:tir rninisz"lcl'clni)kkdnt gyakorol-ia hatilskd16t, azonhan miuisztcr
I'clmcaliscrc vagy ri.j rrirrisz-tcr kincvcz6scre javaslatot llcnr tehet, rondelctct cxak tiilviny
felhatalrrrazirsa ulapjan, ha laszthatatlan csctbcn a lkolhat.

(3) Ha a rtrinisztcrclniik nrogbizirtiisa haLil6r,al. <isszcfcrhctetlonsig kimond$siival, a

nregvllaszlrisdhoz- sziikscgcs lbltetclek hidnya rniatt vlg1 a?.efl sziint nreg, rncrt az
Orszriggyiilds bizalnri szlvzrzdson a ffinisztcrchl(lkkul szenibcn bizaluratlansirgrit fcjcztc ki. az
iti rninisztclelndk mcgvilasztiisiiig a rniniszterelnrik hatirskt)rct a {?^) bcke zddshen
meghatSrozott korhitoztisokktl a rrriniszterclniik'helycttes vagy * tiibb rninisztcrcln<ik-
l.lolyettes esotr:n * az elsii hclycrr ki.jcl<ilt nrinisztcrclnrik-lrclycltcs gyakorol.ia.

(4) A tninisztcr a rninisztcrelntik rncgbizatfisirnak megsziinesdtiil az 6.i minisztcr
kinevezdseig vagy az frj Korrnriny nriis tagjhnak a miniszleri fcladatok ideiglenes cllitfst'rval
vak'r megbizrisdig iigy'vezctii nriniszterkdnt gyakorolia hatfrskiirdt, rcndcletet szonban csitk
halaszthatatlau esethcn nlkothat.

0nrill6 szahilyozd szcrvek

2J. cikk

(1)Az Orsz.irggyiills sarkalatos torvdnyben a vegrehajtd hahkrnr ktirrlbc tartozti egyes
I'cladlrt- 6s hatiskortik cll&trisirra ds gyakorldsira iin.4lki szabhlyozri szcrucket hozhat l6trc^

(2) Az iinnltd szlbitlyot-i sr.en, vet.etdj(t a nriniszterelniik, vagy a miniszterelndk
javaslatlra ;r k(iztirsa*lgi cln<ik ncvezi ki sarkalatos tiincnybcruncghildrozelt id6tadamra,
Az onhl16 szabilyoz(i szen,r,ezctoje kincvezi hclycttcs6t vaSy helyctteseit.

(3) Az tindllti szablrlyoz6 szery dvcnte hcszAmol az Orszdggyiilesnek.
(4) Az. iin11l0 sz:dbitlyozh szerv vezt:tiiil: tdri,enyben kapott l'elhrrlalmazis alapj6n,

$arkillat.):i tirv'enybeo meghatirozoti I'cladatkrircbcn rcndeleiet ad ki, amcly ttirv6nnycl,
konninyrcndelettcl, ntini*ztcrr:lniiki rendelettcl, nrinisztcri rcnclsletlel is a Magyar Nemzet.i
Ilank clniikdnr;k rendelctdvcl ncrn lehet iillerrtdtcs. Az 6nri1l6 szab6lyozd szcrv vez-ct0j{t
rcndelet kiad$s6ban az iltala rendeletben kijcl<ilt hclyettcsc helyettcsithcti.
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Az Alkotnr6nybir6sfg

2,1. cikk

(l) Az Alkorrn{nytrir6slrg az Alaptiirveny v6dclnrdnck lcgltibb szervc.

(2) i\z A I kotmiinybirt'rsr'rg
a) az Alaptiiru6nnyel vakl osszhang szemponlib6l nrcgvizsgrilja az cl1'ogad$tt. dc ki

nefii hirdctctl liirr,6uyr:ktt;
b) birLii kezdeurcluyez{sre

Alaptorlennyel valti iisszhangj{rt:
l'cli.ilvizsgaljo az egycrli iigybon alkahuazand6 jog$zabAly

c) alkotrn6n)'iogi panasz alapjiin

-iogszabzlrly Alaptiir.ri:rrnyel vulti itsszhangjdl;
fch.ilvizsgrltja az cgyedi tigyben alkalntazrttl

cl) ulkotrnirrryjogi panasz alapj6n ibliilvizsgAlja a hirrii ddntes Alaptiirvdnnyel va16

osszhangjit;
e) a Korrr:riny. az orsz;iggyiil[si kdpvisekik egyrregyede vagy az alapvelii jr:gok hiztosa

kczdem4n-v-cz6s(rc ltliilvizsgAlja a jogszab6lyok Alaptiirvr5nnyel val<i <isszhangjirt;

1) r.'izsgirl ja a jr-rgszrrbirlyok ncnrzetkozi izcrzlid{sbx titkiiz*sdtl
g) riz- Altrptttrvcnybcnr illetvu sarkalatos tdrvenybfn nteghalltrozott tovAbbi fcladirt- 6s

hatiisk$riikct gyakorol.
(3) Az Alkotnrilnybirdsrig a (2) bekez-dds tr), c), es c) ptrntitiban {bglalt halAskdreben

nrcgsclimisiti az Alaptrin{nnycl cl}entctcs jogszabrllyt vagy jogsznbhlyi rerrdelkczcst. I (2)

hckczcl6s d) pontjrlban lbglalt hatirskdrdben nregsernmisiti az Alapl(itv0nnvel ellent6tcs bir'6i

4tinti'st, a (1) bekez-d6s l) pontjdban loglalt lratAskordben mcgsemrnisitheti a ncmzctkiizi

szerziid4sbe iitkiiz6 jogszabilyt vagy jogszatralyi rendclkez*sl, illcrvc sarkalatos t(irverlyben

rr, eghat/rrozott jogkrivetkczntcnyl 6llapit nrcg.
(4) Az. Alkotlrinyhirt'ls{rg rizcndt tngb6l rilld test[ilct. nmelynek tag.jait az

Orsziggyi'ilcs az orsz6ggyiil6*i k6pviseliik ketharmadinak szavazat{val tizenket 6vre

vdlasztja, Az Orszirggyiil0s az orszirggyil0si k0pviscl6k k6thnnnadtinak szavazathval az

Alkotnr6nybirdshg tagjai kiiz-iil eln<ikdt vllaszt, az cln<ik nregbizaliisa az alkorminybir'6i

hivarali idqc lcjriruiig lr.rt. Ai- Alkohinybiros6g tagiai nem lchetnr:k trrgiai p$rtnak, (s ncnr

lirlytathatnak politi kai tevdkenys6gcl.
(5) Az Alkotmhnl,birdsdg hatriskdr<lnek, szen ozcr6rrck, nrfikijdisine k rdszlotes

szabiilynit sarkalatos tiirvOny ltaliirozzn nreg.

A birds6g

25. cikk

(l) A bir6sdsok igazsiigszo196ltatisi tuv6kcnys6get l/rtrrak el. A legltihb bire'rsirgi szen'

a Kirria.
(2) A binistig d0nt
a) htintctiiiigybcn. rnagAnjogi jogvitilban, tdr\'6nyben megtraliirozott cgydb iigybcu
h) a kiizigazgarisi lrtt6rt'rzltok trirv{nyessig4riill
c) az i!nkonliinyzirti rendelct ntils jogszahSlyba ritkdzds0rtil 6s nregse tmrisit6sdriil.

{l) A Kirna a (2) bckezdisbcn rncghalirroz.otlak mcllctt biztosiLia a birr)sdgok
jogalkctrnazlisiinak egysigcl, a bir<isigokra kotelezOjogegys4gi hatArozrttot hoz,

(,1) A bilisrigi $zcr.r'ezet a)bbszitrtii. Az iigyck fieghiltiroz-otl csopordai*t . krildnoscn

akl\zigttz.gatlsi is munkar,igyi jogvitrikra * kiiliin bir6sdgok litcsilhetiik.
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(5) A hitfri iilkomrlrnyzati szervck k<lzrcrn(ikiidlck a birosirgok igazgatirsiiban.
(0) Tiirudny cgyes.iogvitikhan lniis izcft'ck clji'rrisht is lchcl(ivd telrcti.
(7) A bircsrigok szcrvczctdnck is igazgatisiuak, a birrik jogitlislnak rdszletes

szahirlyuit, valanrint a birilk javadllnraziisiit sarkalatos liiru6ny haurrozza mcg.

?6. cikk

(I) A bit-Ak liigr:.e1h:nek, is csak a trlnulnyuck vannrk:rl6rendelve, itelkszfsi
tevckcnys{gtikbcn ncm utasithatdak. A bir6kat tisztsdg0khiil csnk tdrvcnybin meghatAroz-ott
okb6l es eljrirti; kcrctdbcn lchct elmuzditani, z\ biriik nern loh*tnck tagjai pirrtuak, (s ncnr
foll,lathatnak politikai tcvtken-v-scgcl,

(2) A hit,athsos tririikat * liarkillatos t(irvi:nyben nreghatdn:zot{ak sz-crint ir

ki)ztlrr.sasagi eln$k ncvcz-i ki, ISirdvir az nevczhot(! ki, aki a hannincadik dletevit betiiltrittc. A
biroi szolgillati jogviszony az iiltnlhnos tircgsegi nyugclijkorhatar [:ctoltesdig dllhat fonn.

(3) A Ktria clrrriket a hirirk kiiziil kilenc 6vru il kiizdrsas$&i cln(ik javaslaldra lrz
Clrszriggyiilcs vAlasztja. A Kriria clncikcnck rncgviilasztdsrihoz- az- orsT.Aggyiilcsi kdpviselok
kdthar-rurdlnirk !izitvaTnla sztiks&ges.

27. cikk

(1) A bir6sirg * Ira torr,eny urA:;k*ppcu nem rendclkr:z-ik * taniicsban itdlkczik,
(2)'linv(ny 6ltal mcghaliilozotl iigyckbcu *s rn6don nenr hivati{sos birirk is roszt

veszn*k az it4lkrtz(sben.
(3) Dgycsbit6kent cs a lirntics clnrjkekirrt cs;rk hivatilsos biro 3rirhat el. Ttirvcrry iiltal

Ircgllatiirozott tigyekben, ogyeshird hatirskiirrlbe n hirdstgi titki'tr is e ljdrhat, rlkire e

tevrlkenysige sonin alkalnrazni kcll a 26. cikk (1) trckczcldsit.

28. cikk

A birtrsdgok a jogalkalmazris sorrin a .jogs;n bilyok sziiveg{t clsosr:rban azok ccljiwrl
es az Alapt0rrdrrnycl iisszhrrnghan drlclnrez.ik. Az Alapli)rvdny es a jogszabrilyok
drtclnreztisckor azt kcll fultitelcz-ni, hogy azok a j67.Ln dszrrck is a kizj6nak rnegfclcld,
erki>lcsiis 6s gazrlu*iigos edlt szolgirlnak.

Az iigydszsdg

29. cikk

( 1) A legl6bh iigydsz ds az rigyiszsdg az. igaz.shgszolgirltatas kiizrenriikiidifiekOnt rrz

allanr biintctrjigenyot in,(:nycsiti. Az iigycszs,Sg iildc)zi a biircsclckminyeket, {'ell6p mirs
jogsert(l cselekrnenvekkel (s mulasztiisokkal szemh*n, rahmint e l(iscgiti r .jogcllenes
csclckrncnyck nrc gcliizdsi' t.

(2) A lcgl6bb iigy4sz 4s az iigyiszsdg ton rinybcn rrrcglratiirozottak szcrint
a) jogokat g-yakorol a riyomoziissal osszr".tiiggisben;
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b) kcpviscli l kiizviuJrrt a bilisagi cljiriisban;
c) lbltigyetctct gynkorol a biirrtetds-vdglehajtAs tiirvinyesscgc tllett:
d) rrinOny riltal nreghatii(rzoil toviibbi f'cladat- 6s hatriskiirtiket gyakofirl.

(3) Az iigy6szi szcrvezetcl a lcgliitrb ilgycsz v*z.eti es irinyilja, kincvczi az

iigy0szekct.
(4) A lcgfiibh iig),sszt az iigy6szck kiiziil a kriztirrsasragi ulnijk javaslatdra az

Orsz[glyiiles vrilaszr.ja kiienc 6vre. A lcgfiibb iigydsz nicgr'6laszt.isirhoz az orsziggyiil6si

kipvisel6k kithanladirnak szavazata sziiksegcs.

(5) A leglobb iigv(sz tcvrlkcrrys8geriil {:vcr)te besziirTlol az orsz/rggyiilcsnck.

iO) ,f. iigyisiek nenr lehernck tagiai piirtnak, 8s netn lblytathatnak ;rolitikai
tcv6kcnys6get.

i7; iz tigydszs*g szervezetench 6s mukiirlcsdnek, a lcglobh iigyisz 6s az iigy6szck

jogiillisrinak risiictcs szab(rlyail, r.,alanrint javodalrrirzitsukat snrkaliltos ton'eny hatdtozza

nrcg.

Az nlapvc16 jogok hizt*sa

30' cikk

(l) Az alupveti) jgggk brz.tosa alapjogvitlclmi tcv6kenysiget I*t cl, cl,irirfisit hArki

kezdenrdnyczheti.

{2) Az alapvetii jogok biztosa az alapvet(i jogokkal kapcsolatban trxlorniisiira jutott

visxz{ssligokat kivizsgdlja vagy kivizsg6ltatja. on,oslirsuk 6rrlck6bcn dltalinos virgy egycdi

intOzkedcseket kczdcminycz,
(3) t\t" alapvet0 jogok biztosit az Orsz"nggyiil6s az olszdggytildsi kepviseliik

ketharmadiruak szavazatirval irat Cvre vrilasztja. Az nlapveld.jogok biztosa hely*ttest ncvez ki

a jdvg tcmzcd6kck 6llekeinek, valamint n hazai nemzetisf&ek jogainak vddelm6re' Az'

alapyctd jogok Ltiztosa ds hel-vcttcsui ncm lchrtnq.k tagjai pirrnak, es neln folytathatnak

politikai tcv0kcnys0gct.
(l) Az alapverd jogok biztosir tcv6kcnys6g0rdl r3vcrrte b*szilrnol az Orsz6gg,yfildsnck.

(5) Az aiapvctif iogok iriztos6ra ds helyettcseire vorlatkoz6 rdszlctes szabirlyokat

tiit.reny haldruzza meg.

A hclyi iinkorminYzatok

31. cikk

{l) Ir.lagyarorsz$grtn a helyi kiziigyck int6z6sp 4s a hclyi ktizhataklur gyakorlist

crdckirbcn helyi iinkonrtirr,vzatok miiki:iilnck.
(2) A helyi iinkorntiuryzat fcladat- {s hatiskijribe tartozo iigyr(il ttin'dnyhett

nlcghltiirozofiak szcrint helyi n6p$zilvaz1lst lehct tartani.
(3) A hclyi iinkonniny:zalokra volatkozir sz;rbalyokar sarkrrlatos tiirw6ny lt*lht'<tz-z'a

rneg.
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32. cikk

(l) r\ lrr:lyi <inkonn;'rnyzar a hclyi ktiziigvek jnrdzdsc k0r(bcn tiirvcny kelerei koziitt
n) rcndeletet alkot;
b) hat{roz-alot hoz;
c) <inilldan igazgat'"
d) rneghatirrozzu szcrliczetj es niiikiid6*i rcndjdr;
c) gyakorolia az iinkcrrrniitryzati tulljdon tckintetdben a tulajdonost mugillctd jogokat:
1) racghatrirozza k6 lts6gvcris6r, aunrk alapian rin6 l ldan gazdAlkodi k;
g) e c0lr;r fcllraszndllraki vagvon{val 8r beveteleivcl kiit*lczi! teladatni cll{tishnak

veszclyczterds* ntlkiil vallalkozarst folytathat;
h) diinl a helyi udik tidrirjrrol 6s merrikeriil;
i) iinkolrriinyz;r{i jelku{pckci alkt:that, hulyi kitiintctisckct (s alismcro cinrcket

alapithat;

-i) a hattiskorul rurdclkezo szcrvtiil tijekozlatiist kdrhcl, drintist kczclenrdnyezhct.
vdlem(:nyt nyilv6nirhat;

k) szabadon trilsulhat uriis iinkomrfinyzattal, drdekkepviseleti sziiyctsdget hozhar ldrrc^
Illadatktircbcn cg,'iitlrniik(5(lhct mris orszt'rgok hclyi rinkonnirnyzarilval, tls tagia lehet
nctnzctkrizi <inktxlirnyzitti szr:ft r:zelfl ok ;

l) trirv0nybcr ureghatirozott tovdbbi lcladat- es hatziskijrrikct gyakorol.
(2) Felatlatkiirebcn cljr'uva a hclvi rinkonrriuryzal {iirv€ny irltal nem szabilyozolt helyi

tirrsadalnri viszonyok rcndezisilc, illetvc t<irvdnyben kapott felharallnaziis alapjirn
rinkomrr'rnyzati rcrrdclctct alkot.

(3) Az 0nkornrirnyzali rerxlclet nrds jogszaixillyal nem lchet ellentdtes.
(a) A helyi drtkomriinyzat az tinkormiinyzati rcndolctcl annak kihirdet&sdt k<ivv,toe1

halad6ktal:rnul nrcgkiikli a lbvrirosi ds megyci korntAnyhivatalnak. Ha a ftrvdrosi cs mcgyei
korttlitnyhivatal az- tinkonndnyzat.i rcndclctct vilgy annak valarnely rendelheresit
jogszabr'rlysertlinck mlirlja, kczdcnrinyczheti a lrirrisrignil az 6nkorminyzati rcndclel
Icliilvizsgrihlit

(5) A helyi iinkomriinyzatctk tula.jdona kciztulajrlon, antelv l'eladataik elhitrisrir
szolgrilja.

33. cikk

( I ) A lte lyi onkorminyzat f'cladat- ds harriskrircit a kdpvisclo-tesrrilet gyakorolja.
(2) A holyi k{pvisclii-testiiletet a polgrirrncstcr vczeti. A megyci kdpviselii*estiilet

elniikdt a megyei kdpviselo-tesriilot $.1jAt ta&iai knziil viilasztja mcgblzat6srhmk idotartamiirn.
(3) A k0pvisel(itestiilet salkalatos tiin'(nyben ,neghatrrczottak szerint biz.gtrs6got

r.iilaszthat. 6s lrivatalt hozhat ldtrc.

34. cikk

(l) A helyi linkorrrtinyzat cs az illanr a kiiztiss6gi c6ktk' el{resc *rdekihen
cg,yiittmiikdidik. A he ly.i tinkomriuryzat rcsz{re k6telezo l'cladat- is harisktirt t6rv6ny 6llapithat
ntcg. A hclyi <inkonndnyzot kiilelez(i felndat- is hat6skrircinck cllirtiiszrhoz azokkal ar{nybal
rillo ktiltsogvo{risi, illerr,e ntris vagyr,mi rtinogat6slB jog(rsult.
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(2) 'l'ii1,dny c6.endelhcti a hr:lyi iinkornriirryztt kiitclezii t"clatlalrinak t6rstrlisban

riin0nii ellirr6sril.
(3) .A polghrnrcstcr ds a nrugyci htpviselo-tcstiil*t clndkc r:nkor:rrrinyzati I'uladalain

kir,iil tii*(:,y vagy rortrinyi li:lharillnazisr:n alapul6 kont::inyrtndr:lct alapjAn kivetclesen

lllamigazgatisi tbladat' 6s lralriskiirl is ellithat'-1aj A Kopnh,,y a li.ivilrosi 0s rnegyei kornrhnyhivatal rltj6n biztositja a hclyi

onkonniuyz^attk r0rvenycss{gi lcliigyeletdt.
(5) "Iiir'cny a kiiltsegvctisi cgycnsirly ntegiirz6sc irdekibe, a helyi onkorrniiryzat

trirve*yle:n rncglrrlrhrozoti l.,,drtck0 
-kiilcs(infelvdtehit 

vagy ,,as kotclczctts6Svtillalirsi'rt

fcl t0tclhcz. .illctve a Konniny hozz;ij{rulisirhoz kijtheli'

35. cikk

( 1 ) A hcly-i dnkonritryzali kipviseltike( *s polgiirtncstcreket a. vd.laszt6polgsrok

dltalfnrs es egyenlo vrilaszt6iog rlapjAn, kozvetlen is titkos szirvaz.:issal. n virlasztdk

rkaratiiniik *rn6u,'l kif*j.rdrit bLttrsit6 viilaszl6sott' sarkalat<ts tdrvdnybol tneghattirozott

m0don virlasztjirk.
(2) A iclyi olkornlinyzirti k6pviseliikct cs pi:lgirrmeslerck*t sarkalatos tontnytrcn

nrcghatAt-ozottak szerint <lt (r're vllnsztjlik.- 
(3) A k$pr.isclo-testillet rncghiz-atirsa uz onkorm{nyzati f}lt}l6nos viilt.szttis napjiig tart.

.le liiltck hianl,irban elmaratlt r,/rlasztiis esetcn a kepviselii-testiilct. mcgbizatilsa

nrcglrosszabhoiik az icldktiz.i Yrilaszlas napji ig. A pcrlgrimrestcr mcgbizatlsa az tij

poig/tnncster mcgv/rlasztris6i g lart.
(a) A kripvisel6_te;iiilet * sarkalatos tor-venybc. rneghatinrzorlak szcrinl

kimondhatja fcloszlhsrit.
(5)Azor,szilggytil6saK,orrrrdny*azAlkotrnrinybirtisrigv6lcnrenydlrtkkik0riistlt

krivet(le1 eljtcrjcsztci * ilrJitvliny6ra I'closzlatjo az alapttir.;*ny-cllenesctr niilkridii k6pviselii-

t0stillotct.
(6) A feltrszlis 6s a l'eloszlatis a polgitmrcster mcgbizatirs6t is megsTiinteti^

A kiizP{nziig,vek

J6. cikk

t1) Az orszdggyiilds min<len &vle r.truatkrtzitan tiin,tinyt alkot a kri4:tlnti

kiiltsigvettisriil 6s a kiiz.yrnti ktiltsdgr,et6s vdgrehajtirsirdl. A kozrnti k0lts6gvctcsrol 6s a

kiizpoirti kciltsogYeres vegrehajt6sirrli szri16 tiirvfuy'iav115i31qki1t rr Kormiiny tiirv€nybctr cloitt

hatirricliiben at, Ot sr.iggy i\les clei tei"icszti.

(Z) A kr,zponr'l [iiltsigv"tUsiOl {s az anlak vdgrchajtisArtil szril6 tiitvdnyjavaslatr.rknak

azonos $Z.crkczctiren, Atl/lthat<-i tn(rtlon es (sszcr'( r0szlctezcttsdggel valanlennyi Sllarni kiadrist

ds her,dtclt lartahnazrriuk kell.
(3) A ki)zponri kiil(sfgyclrlsr6l szdl6 tiin,i:ny elfogarl/rsAvtrl_ 

. 
az Orszriggyiil6s

lelliatahnazza a Ko11ti1yl n, 
-.ubt 

un nl(jgl1iltirozott trev6tclck bcszedesirc 0s kiadirsok

teljesitcs4re,
(1) Az orsz.{ggyiil{s csak olyarr kr)zpontl koltscgvetisriil sz6l6 torr'0nyt togatlhat el,

amely ncm crcdnrdnyezi az Sllanrad0ss6g mdrtOkirlek n6vckcdes6t'
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(5) Mindadciig. amig az rillanradr'rssirg nr6rt0kc a 37. cikk (2) beke zdes{he n
trcghatlrozotl 0rt6kct nreghalixlla, az. ClrszirggyLil6s csak ol-v..an kiizponti koltsegrrcldsr6l sz(rlir
tiirvonyt lbgadhat el, arrlcly az ?illanladi)ssrrg cs(ikkcntcsat rarlalnraz.zo.

({rJ A (4) 0s (5) bekezrlfsben firglaltakttil csak kiikinlegeri jogrcnd idcj0n, az azt kiviilt(')
kiiriilrnenvek okoz.ta ki.ive tkcznrinyck enyhitesihez sziihsigcrs rn6rtikl.;en virgy it

ncn'lzctgilzdasiig tart6s ds .jclunlos vissztres0sc cset0n, a nclnzetgaz(lasalgi egyensuly
lrclyrcrillitrislhr:lz sztks0gcr rricrt6kircn l:het cltdrni.

(7) I'ia a k<izponti kiilts{6r.,rrtesrtil $2616 liilvdr)yt az Orszhggy(lis a naptriri 6v
kezdeteig nem fogarlta el, a Konrriny jogosult a .jogszabtilyok szcrinti bsr,0lrdekct bcszedni. cs

ttz eltv.a naplhri dvrc a kozponti kiilts(gvetosrol sz6lo tdrvu{nirhen rneghaliirrrzotl kiadirsi
cl6iriinyzatok kcrctei kiiziitt a kiircliisoklt idoardnl,osan t0ljcsiterli.

J7. cikk

(l) A Krxniin-v" lr kiizprxti kriltsegvetest torv6uyesen ds cilszcriien. a kdzpJnzck
erudrucny<:s kez.eldscvel ds az irtlrithat(islig biztositlsl'rval kiitclcs vigrchajtani.

(2) A kfiz-ponti koltsdgvetes vegrehajtasa sorin a 36. cikk (6) bekcz"discbor
nieghrterozr)tt kivdtclckkel * a Kornriiny az r'rllom ilcvdbcr ncnr vehel t'el olyan ki'ilcsiint, is
nenr villalhat olyan p4nziigyi kritelczettsdgel, arrely azt ercchn6nyez;rr1, hr:gy az Allarnaddssiirg
szintje nreghalnclja a rnegeliiz6 nrrptriri dv tcljcs baz:i ii*szternr6ke 6rtik(nck lelcl. Az
{llomadirssrig szintjdntk es az 6vcs teljcs hazai rissztcnni:k *rlekdnck szdmitdsi m6djdt
trin'6ny lllapitja nreg.

(3) A 36. cikk (5) bckuzdisc szcrinti icl(isz.akban a 36. cikk (6) bekezd6sebul
tnegltaliirozott kivdtelekkel - a k6zponti koltsegvct{s vcgrchajt6sa sorrin a Konn6nv az irllam
ncvdbcn neur vehct lcl olyan kiilcsiint, 0s nen v6llalhnt olyan 1:errziigyi k$telczetts6gct,
amclynck kiii,etkeztdlrr:n az iillarradtlsstlg a mcgeliiz6 napt;iri cvtrcrr fcnn6lki mdrtdkhez
kipest rrrivckedne.

(4) Ir4indadclig, anrig nz dllarnadr)ss.rg rn6rr0ke a (2) bckezddsibcn rneghatiirozott
Srtekct meglialadja, az Alkotrn;iuybinlsig a 24. cikk (2) bckczdrjs b)-c) pontj6ban lbglalt
hatirskorfhen a kiizponti kiilisrigvclisrol, a kiizpouti kciltsigvetds vigrel:a.jtisiir6l. a ktlzponti
ad<inernckr(il. az illct6kckr(il (s j6nrlekokr6l. a vtnrokrol, valarnint a helyi ad<ik kozlmnti
fclt6tcleiriil sz(rl6 tiirv0nyck Alaptdrvdnnyel valri (isszhangjrit kizrir6lag ar. ilctbez 4s az
cnrhcri nrilt6srighoz valo joggal, a szenrdlyes adatok vddelmdhez valo joggal, a gondolal, o

Ielkiisrneret es a vallis szabadsdgAhoz val6 joggal yagy i, nlrlgyar Allampolgirrsiighoz
klpcsoltid6 _jogtikkal iisszcliigg6shen vizsghlhatja feliil. {s ezck sdrohnc nriatt senrnrisithcti
ntcg. Az Alkotrn6nybir6s6g az e tdrgyktirbu 1ar1oz6 tiirvenyckct is korliitozirs nclkiil jr.rgosult

tncgsctnmisitctii, ha a ttirr.eny rrtegolkot{siirir ds kihirdetdsere vonalkoz6, az Alapttirvinytrcn
Ibglalt eljirlsi kt)vetelmdn-vek nem teljcsr.iltck.

3ll. cikk

(l) A magyar Sllam ds a hclyi iinkormrinyzatok tulajdona lcmzeti vagyol. A ncnrzcti
vagyou kezelds4uek is vedelmdnek c6lja a ktizeniek tzolgdlata, a kiizris sziiksdglctck
kie ligitdsc 4s a tenneszeti cr(ifrrrrdsok meg6viisa^ valamint a jov6 ncurzcd6kek
sz(iks6gletcinek figyclenrbevitelc. A nenrzeti vagyon nregorzes4rck, v6delm6nek ds a ncmzeti
vagycrnnal val6 l'elclris gazdalkocliisnak a kdvctclmenyr)it sarkalalos tcirveny hulirozza ,xlcg.
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(l) Az rillum kizrlrolagr:s tuliljdonfirak *s kizrir(rlagr>s grzdasdgi ter'6kcnysigdnck

kiir'6t, r,alanritlt l nenuetgnzdasdgi $zerllponlb6l kiemelt jelcntos{gti ncmzrrti vagyon

clidegcnitris,jncrk korlrirrrir 6s leh6teleil az (l) bekczrl{s szcrinti cclokra tekinlcttel sarkalatos

tiirveoy hatiirozza nreg.
(3) r..cnrzcti vagyilnt csak. trirvCnybcn meghatltrrlz-ott celbirl lclrct ritnrhlzni,

tiir-ven-vbr:rr nieglrar;irgzot1 kir,[telukkt:l az e n(karlnyossdg k6r.e telm6ny6lck

fi g-velenrbcr,0telc n:cllett.
(4) Nc6izcti vngyon irinrhhzlrsrira vagy hasz-nositirsiir..r vorlillkoz(i szerziirl4s csak olyan

szc,vezettel kiitliel6, antulyrrek lulrrdLxo$i szcrkczctc, flclipitisc. r'alamint az allruhiiT-o1-t vrgy
Iraszlosittisnr (lleng{ldeti nrruzrlti virgyrrn kezclds*ro \,ottrtkoz6 tevdkcn,vs6ge iitLltha$.

(5) Az 6llrrnr ds a helyi iinkrrrnr6uyzatok tula.idonaban 6lld gazdrilktrdti sztrr.'czetek

tiirvelyhcrr rnegharirrozotr mt)tlon, iinirlldan 6s felelosun gazclirlkotlrrak a ttin'{rrytss(g. a

c{lszerirs69 is az ercdntdnyessdg kiivetclm{nyei szerinl.

39. ciklt

(1) A kozponti koltsigvctisbril csak olyan st-ctrezct rcsz6r* nyirjthat6 tdrnogatds, vagy

tcljesitlrcto szcviitlcs nlapjiru kifizctcs, amclynek tulajdonosi srerkezele. felfpitcse, valatlint

a thrrrogatis felhnsz,rr6lisira idrnyul(r t*r'6k*nysOge itllthatir,
(2) A kozpinzckkel gazdilkod6 minrlen szt:r'v'ezet kdtelcs a nyilr'lrnosstig tkilt

clsziinrolni a kiizpdnzekre vr.rni*tkozi gazclalkodisival. A. kozp{rrzcket 0s a nenueti vagyont

az. irtlithat6slig ds a kozilct tisztas$ganak eh,e szcritrt kell kczclni. A krizpinz"ckre [s a

niurzcti vilgyonftl vonaikozti ntlalok kiizordckfi adnlok.

40. cikk

A kiizlehurv"isel{s 0s n nyugdijrendszer alapveto szah6lyait a kiizos sziiksdgletek

kiclfgit6s0hcz val0 kiszrimithat6 hozzlrjirnrlds cs az idoskori litbiztonsiig drdekdben sarkalat()s

torv{ny hatlrr.rzza meg-

41. cikk

( l) A Mtgyor rr-emzeti l}ank Mrrgyrrrorsz:ig kiizponti bankja. A I\{agyar Nenrzeri Bank

srrrkalatos tdrvdrry[en meghatrirrtzott rltfidon feleliis a moncttiris politiktt0rt.
(2) i\ lvlagytr Nenrzeti Bank eln<ikdt ds alelniikeit a kriztiirsasrigi elnok hat dvrc ttevezi

ki.
(3) A Magyar Nemze{i Bank elntike o i\'logyir Nenrzcti I}ank tevtikerlyseg6rol *vente

hesainiol az Orszf ggytilesnck.
(4) A I!.1tgy6r Ncmzcti ilrrnk r:lniikc trirv0nyhcn kapott fellrataln'raziis alap-iin,

sarkalatos tonenyben rneghatiirozr^rti lelariatkrir6bcn rendeletct ad ki, amely torvdnlycl ncm

lchct cllcntdrcs. A |vlagyar Nclnzcti Bank clniikrit rcntlclci kiadtisZrban az lrltala rcndelctbctr

krjcl,'ilt alclniik helyeltcsitheti.
(5) A Magyar Nemzeti Bank szvrvczetirrck 6s niilktidisdnck rtszletes sz.abirlyait

sarkala tos (ijft efly ltlt tarerzzi mcg.
(6) A pdnziigyi kiizvctit6rcndszer I'eliigyelc,t0t cllatir szcrvre vorlalkozd sz.rrbAlyokat

sarkalatos tiir"v6ny hatit'ozzar tncg.
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42. cikk

{ I ) Az Allarni Szzimv*,6szdk az Orsziiggyiiles p{nziigryi 6s gazdasr'rgi e llcniizi! szer"se.

Az Allanri Szirrnveviiszek tiirvfnytren nreghatiirozolt feladatkiirdbcn ellcn0rzi a kcizponti
ki)ltsigvcics vcgrchajtiisiit, az Allamhiizta(iis gaz-d6lkodzisril. ttz Alkrnrh'iztarrishol sziirmazti
Itrn"iis*k I'clhasznirllisit ds a nr:nrzcti vagyon kczelesct. Az Allalili Szirnvev0sz(k r,llendrzdse.it

tiirvrnyesscgi, cclszcriisdgi ris eredmfnycssegi szcnrpontok szeriut v0gzi.
(3) Az Allanr Sziinrvcviiszik elndk(t az Or:szfiggyiil(r; az orsziggytilcsi kdpviscl6k

kelharrnadilnak sznvazal. r,al, tizenket 0vr-e v:ilasz{.ja mcg,

13) Az Allanri Szlrmvcvoszek elrruke uz Allami Szirnveviixzirk levi:kenys{g0rol (:venie

bcszirnol az Orsziiggyiil6.snek.
(4) Az Allanri ,Szrimvevosz(k szcryezctdnck 6s nr(kii<Ljstlnck rdsz-letcs szthil-vait

sarkalalos tiirv0ny hatl'rrozza nrcg.

43. cikk

t1) A Kdlts6gvetdsi 'l'arliros az Orszirggyiiles tOrrrdnyhoz6 tcvdkcnys6gdt trimr:gat6
szeru, amcly a kiiz-ponti kiil tsdgvet6s fi eg0lapozottsrigilt vizsgAlj n.

(2) A Kij'llsegvetdsi Tanzics ttirv6nybcu nrcghatarozott n:irdon k(izrerniiktiriik a

kiizponti kdltsdgvctcsnil sz6ltl t6n iny eliikirszitisihcn.
(3) A kiizponti k<ilts(gvetdsr(il sz6l6 tiirv0ny ellogaddsdhoz a 36. cikk $S bs (5)

bekeztldsdben foglaltak bctart6sa 6rdr:k6ben a Ktiltscgvctdsi Tattircs cl6zctcs hozz6jrirullsa
sziiksdgcs,

(4) A Koltsegvetdsi T$necs liltsil a Kdltsegvetisi 'l'anecs elniike, a Magy-ar Nemzeti
Bank elniikc {s az Allanri Szirmvcv6szdk eln<ikc. A Kolts6gvct6si 'l'anrics elniikdt a

kcizt;irsavigi elndk nei,ezi ki hat 6vre.

{5) A Kdltsegvetdsi Tarliics miikiltt0sfnck r6szlctes szatralyait sarkalalos tiin,cny
hll6nrzza rneg.

A h{agyar Honr,6ds6g

d{. cikk

{ l) iVlagyarorsziig f'egyveres ereje a Magyar }'Ionvdtlseg. A Vlagyrr llonvedsdg
alapvclo lcladaur lvlagy-arorszirg fiiggctlensdgc.nek, teriileti ipsigdnek es hatirrainak katr.rnai

vedelme, a lenzetkiizi sz"erzod&sbiil eredii ki.iziis v6dclrni es bdkclbnntaxti feladatok clldt;isa,
valanrint a ncmzetk6zi jog szatr6lyaival osszhaugban hunranitirius tev(kenysdg vdgztise.

(2) A lvlagyal Honvicls6g irdn-vitisrira * ha nemzetkozi szerziidds rnisk6nt nenr

rcndclkezik * az Alaptiin0nybcrr 6s sarkalntos torvenyben,neghatill'ozott kcrr:tek ktiztjtl az

Orszr:rggyiil0s, a k<iztirrsasrigi elniik, a flonr,edelmi 'l'anhcs, n Kormlitiy, valamint a l'eladat- es

hati-skdnel rendelkezr.r miniszter jogosult. A tr4agyar Ilonv6dsdg miikddesdt a Konniny
ir{nyilia,

(3) A N'fagyar Honverlseg kiizrcrniikiidik a katasztrirfdk rncgcl6zds6bcn,
k<ivctkcz-rndnycik clhAritasirban 0s f'elszirmolhsirhan,

(4) A N,fagyar Honv{dseg hivatirsos allomrirryrl tagiai nem lehctuek tagiai piirtnak, is
nern tblytathatuak politikai t(lvekenysegct.
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(5) A Mngyar Ilonverlsdg szcrvczct6re, Icladataira, iriirryititsirra 4s vezexds{re,

rnilkt!rldxcrc vonatkozir reszletes szabrilyokat sarkalatos tdrudny hat{rozza tneg.

A rendiirs{g 6s a nemzetltiz(onrdgi szolgrilafok

45. cikk

{l) A rondiirses,llitp\,otti l'clatiata a hiincseleknrdryck trcgflkad{lyoziisa, l'eltleritisc, a

kozbiztonsirg, n kiizrcncl is az 6llamlratdr rcndjdnek v(tlelrne.
(2) A rend6rseg rniiktid6sit n K<trntiny irinyilia.
(3) A ncmzcrbizronsdgi szolgiilatok al(rp1'(t6 feladata N'lagyaroruzrig liiggetlenseg6ttek

os l(irvcny€s rcndj*nck vddclmc, rlcnrzelbizlons6gi drdekeinek (r-venyesilese.

(4) ;\ ncnrzetbizlonsiigi sznlgiilatok nrilk$drisct a Kornr/rtty irinyitjo.

t5) A rcndiirs0g 4s a ncnrzethiztons6gi lzolgillatok hivatirsos 6llornany(r tlpliai ttcnr

lehelnek tagjoi pArtrrak, 0s politikai lsvekcnys(igct nern lblytathatnak.

{(r) A rcnclorstg es a nelrlzethiztons/rgi szolghlatoA szcrvczetdr$, miikiid{scre
vor)atkoz6 rdszlet*s szirtrirlyokat, n titkosszolgillati eszk(jzi)k ds rn6dszcrck alkohnazilshnak

szafillyait. valantjlt a nclllz(ibiztonslrgi tcvckenys6ggcl (isszc{iiggo szabilyokrtt sarkalakrs

ti"i rvc ny httt hrtru.a mc g.

I)iint(s kltonai miivclctckberr val6 r6szr'6tclrdl

46. cikk

(l) A Kt:rmhny di)nt a N4agyar Ilonvids0g 6s a kiil$ldi lcgyveles crok hatir6tl6pCssel

.j iirir csapairn ozgisa i 16 l.

(2) r\z ()rszirggyiil{s a jele n le v(i orrziiggy[il(sr k*pvisclok kdtharmadiinak

szayazallal dilnr * a (3) bckczddstren mcgltatirozotl {rsclok kivctcldvcl "' a Magyar

I{onvcdseg krilii,ldi vagy n)ngynror:;z/igi alkahnaz;tsir16l. kiilfijltli 6llomirsozAsir(rl, valirnrint a

kijlfiilili le gyveres eLOk magyarorsz6gi vagy Mag.varorsz6g teriilelerol kiindrrl6

alkalnaz6srir0l, rnagyarorsz{gi Al lornri*oziisiirirl.
(3) A Korudny diint n lv4ngyar.l-lonv6ds6g ds a k0l{bldi f'cgyveres orok i2]bckczd6s

szcrinti, az Eurdpat Uni6 vagy az [szak-atlanti Szerzodcs Szervcz-cie diinldsdn alaprr16

nlkllmazirsirr(rl, vulamitt n)as csfl pautrozgdsArol.

(4) A Konrriny .-. a kiizrdrsasdgi cluiik cgyidcju thjekoztatirsa rriellctt - halnll0ktalanul

beszarnol az Orszirggyiilisnck a (,)) hckez"dcs alulljirn, valatnittt a Mngyar Honv$dsdg

b(kelenntirrl5shan val6 r6szv6telenc.k vagy kiillbldi hadnrtivt:lcli teriilcten v6gzctl

htrmanitirrius tcv(rkcnys(gi!nt:k engr,tlelyczcsc tirgydban hozttt tltintis616l'

A Kfl L6NLIIGI1S'IOGREND

A rtndkiviili iillnprilr:r ds a sr.iiksdgtillapotra vonntkoz6 kiiziis sz.ahrilyok

47. cikk
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( 1) Az Orszirlrllyiilos
a) hadi6llaput kinyilvanit:isa vagy idegen hatalonr fegyvcrcs trirnadiislnak kiizvetlen

vesz*lyc (hiborirs vr:szily) esct6u kihirdeti a rcndkivtili iillapotot, ds Ilonvddclnri TarTtlcsot

hoz litle;
b) a t<in,inycs lcutl nrogrltintcsim vlgy r hata|:m kiz6r61agos meg;zetzdsere iranyul6

lcgl,vere s csele knicuyck, tovlbhl az, t:let- 6s vagyonbiztcrrrsAgi)t {omegcs lntire tckbe n

veszu4lycztetri. fegyvcrcscn vagy fcll'cgyverkezvc clk<ivcrctt srilyos, eriisuakos cseleknritryek

cseten sziiksdgiillapOtOt hinlet ki,
(3) A hadi6llapot kinlrilvdnitisdhoz, r hckckdt(shez, r.alamint az (l) bekez.<les szcrittti

kiildnlcges jogrerxl kihirdctdsrlhcz. az or"sziggyiildsi kcpviselok kdtlramraddnak szavazata

sziiks€ges.
(l) A kiiztirsasirgi cluiik jogosult a hadilillapnt kirryilvirnitlisirra, a rcndkiviili rillaput

kihirrletu{sere 6s a l'lonv{dehni Tlriiircs litrehozirsira. valan:inl a sziikscgdllapot kihinlctis(re,
lra oz Orsziggyill0s c diintisek nrerghozataliban akadAlyoztatva van.

(4) Az Orszriggyiiles e diintdsek mcghoz-atakihan akkor van akaddlyoztatva, ha nem
rildsezik, 0s osszchir,6sa az id$ rrjvidsdgc, tovAbtrir a hadiiilhrpotot, a rendkivrili irllapotot vagy

a sztiks{girllapr)lot kiviltd cscrninyck nriatt cllrirrithltzttlan akadrilyba ntkiizik.
(5) Az akaddlyoztales tanycl, toviibbii a hadi6llaptrt kiuyilvAnitiis6nrtk. a rendkiviili

illlapot vagy a sziiksfgillapol kihirdetcscrlck indokoltsiig6;t az Orszaggyiilds elttilke. az

Alkottrr'rnyhir6sag chri)kc os a rliniszterelnok cgybchangzdarr irllapitia meg.
(6) Az Orszirggylil(s a hadiillapot kilyilvinit/rsinirk. a rendkiviili illapol vagy t

sziiks6girllapot kihirtletds6nck indokoltsagAt az akaddlyoztatisdnak mcgsztindso ut6ni clsii
iildsdn fuliilvizsgilja, ds dont az alkalmaz.ott intczkedrlsck jogszcr[isiger(1. E diinlcshcz az

orszriggyiilesi lr{pviseltlk kftharnradirrrak s:rilvazat} sziiksdges.
(7) Rcndkirtli {llapot vagy sziiks(gdllapot idcjrln az Orszirggytiles netn nrondhatja ki

felo^szlris:it, 6s ncrr oszlrthald l'el. Lr. orsz6ggyiildsi kepvisel6k irllal;inos vilaszt6sht
rendkiviili 6llapot (s sziikscgillapot idcjcn ncr:r lehct kitiizni, is ncm lchet nlcgtilrtani. ilyen
cscthcn a rundkiviili rillapot vagy a sziiks6gdllapot rnegsziines{t(il *zrlmitott kilencvun napon
beliil rij Orszriggyiillst kell vilasztani. l'Ia az orsziiggyiilesi kipviscl(ik iltalinos vilasztnsltt
miir megtartotlAk, dc az irj Orszirggytilds m4g nern alakult mcg, a kiizt:irsasigi elnrik az

alakulci 0l6st a rendkiviili 6llapot vagy a sziiks6g6llapol uregszfindsdt6l sz6nritott harminc
napon bcl0li idupontra hirja iisszr.

(8) A fcloszlott vagy leloszlatott Orsz6ggy(rldst rendkiviill r{llapot idcidn a

Honvidelnri Tan6cs, sziiksegiillapot idcjdn a kdzrarsas6gi etndk is tisszehivhntia.

A rendkiviili r,'rllapot

48. cikk

(1) A llonvcdclmi Tan6cs ".lnrike a kiizt:irsasagi elnok, tagiai az Orsziggyiiltis clnrikc,
az Orsz-tiggyiil6shen kfpvisclcttcl rcndelkezii piirtok k0pviscliicsoportjainak vczeliii, a

minisztereln<ik, a nriniszterek 6s * taruicskoz6si joggal a Ilonv0d Vez-tlrkur tiinokc.
(2) A I lonv6dclmi Tani'ics gyakorolja
a) az Orczirygyiilds riltal r:i irtnrlr6zott jogokat;
bj a kiizlrirsasrigi clniik jognit;
c) a Korrn6ny jogait.
(3) A I{onvedclnli'l'anllcs daint
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a) r MitS)'ar l lonvfdsi:!r mngylrorszirlli vagy knlf{ildi alkalnrazirsdr(l,
bokcl*nntartisbau r,aki rcszveteler(il, kiilliildi hadniiivcleti turtileten vdgzctt hurranitaritrs
tevekcnysigerol. valantint kiilfitldi illonrisoz;isAril;

h) kiilfiildi lbgvvcres er6k nta&yar()r'szigi va&y Magl,arorsziig tcrtilctdrtll kirndulrl

alkalmazisii16l, valamirt rnagyarorsziigi 6llomrisozirshroll
c) a sarkalaros liin(rryben rno;lbalrirozott rendkiviili intdzked6sck bevezetdsdrol.
(4) ;\ Ik>nvftlclmi 'fan{cs rcndolelct alkotlurt, arnellycl - talkalntos tijn'flrybcn

mcghatiirttzottak szcrint - - egycs tiitvdnyck alkalmaztisiit felfiiggcszlheti. torvinyi
renr.lelkez{sektril eltirhct. valanriut ogyeb rcnclkiviili irrt6zkctl6sckct hozhat

i5) A Honvedclnri 'l'anllcs rcndr.lcte a rcndkiviili illlapot nregsziindsdvcl hatirlyrlt

r,cszti" kivivr", ha at Orsr.Aggyiih.rs a rcndelct hatil.vdt rncghosszabbitja.

;l sziiksdgrillttPot

,19. cikk

(l) A Magyar lionr,ddsdi{et sziiksdg6llapot idcj6n aklior lehel fclhasznAlni. ha a

renddrsrig ds a rtomzottriztousirgi sz-olgiilatok alkahnarisa nom clegondii.
(?) A sziiksegirllapor idcjdn az Orsziggyiil0s akarldlyoztatasa csetdn a koztdrsasagi

elnijk diint a lv'tagyar Honvdds6g (l) hckczd6s szr:rinti thlhrrsznfiltisir<il.
(3) Sziiks6gillapot idei(n a salkalatos ti5ndnybcn rncghatrirozotl rendkivtili

int6zkedtlscket rcndclcti riton a ki)ztirrsasagi cln<ik vezeli bc. A kdztrirsas{gi elniik
rendelctevel .- sarkolalos tiirvinytxn mcghat:irozottak szeriut -* egyos torvenyek alkalnraziis6t

I'el{iiggcsztheti. torvenyi rcrrdelkez6sektdl cltrirhet, valamint r:gyib rcndkiviili intrizkctl(scket
hozhat.

(4) A ktiztiu'sas6gi clnok s t)e\.ezctett rcudkiviili intrlzkcddsekrol halatl6ktalarttrl

trijdkoztarja az f)r'sziggyiil6s e Inirket. A sztiksighlltrpot ide-icn az Orszirggyiil*s -'

akailirlyozlatiist escldn az- Orrziiggyiilris honvultlelnti iigyekkcl {'crglalkoz6 bizotrslga -
lolyatnarosan iilisezik. Az OrszirggyLil(s * akadirlyoztat6sa csct*n az Omzrggyiil{s
honv{tlclrni iigyckkcl lirglalkoz6 trieottsirga * a k6zlirsasigi elniik rlllrl bevezctett rentlkiviili
intdzkodisek alkalmaz/rsiit lcltiiggcsztheti,

(5) A renrleleti iron bevczctctt r:endk.iviili intczkeddsek hartninc napig nrararlrtak

lrarrilybal, kivdve, ha hatilyukat az Orsz6ggl'ril,is * akad6lyoz"tatirsa esetdn az Orszriggyiilds

honverlclmi iigyckkcl ltrglalkozrl bizotlsrigu - rncghosszabhitja.
(6) A kiiztArsasdgi elniik r*nrJeli:te a sziiksigillapol nregsziinds6vel hatdlyAt veszti.

u\ rncgeliizd v6delnti hcl"vzct

50. cikk

(I) Az Orsziiggy(les kiilso legyvercs t6madis vcszdlyc esetr.(n vagy szovelsegi
k(itelr:zcnsdg tctjcsitdsc erdckdbcu mcghararozott idiire kihircleti a n:egcliiz(i r',3delnri

lrclyzutct, ezzel egyidej(ileg fethatalnrazza a Konniiuyt sarkalatos tcirvdnyben rneghntiirtrzott

rcndkiyiili intdzkedfsck ltcvezetdscrc. A rncgeloz6 vCdehfii hclyzel idrila(arna
nr eghos szrrl;bithattl.

t2) Az {1) bekczd(s szerinti kiiliin!:ges jogrcnd kihirdet*schez, meghr:sr;zabhitirsirhoz

a jclcn liv(i orxzhggytil4si k6pviscl(ik krlllurrrrradlutak szavazirta sziiksigcs-



1"t

(l) A Kolntiiny' rcndclctbr:n a rrelreli.ie6 vedelmi hclyzeL kihirdct{sinck
kr:zdcmdrivezcsft kovitliieu a kiizigazgatris. ;r Magl,ar l.lonvdds6g 6s a rcndvddchni szcrvek
rriiktitl[set drintt"r tcilv6nvektdl cltdrii intizkedescket vczcth*t l:c. utrclvekr(il a kiiztiirsasigi
clndkij( Ss az^ Orszriggyiilds tzirgykiir szerinl lelatlat- ds haliskiirrcl rcndclkczij iillandr)
lrizottsiigait {blyamatosan td.ickoz"tatja. t\2. fgy bevozetetr intczked6sck hatrilya 

^zOrsziggyiilcs nrcgcliizii vddeluri hclyzct kihixletcsirc vonatkozri d(intisiig, de lergleljcbb
Iratvan napig tarl.

(4) A Konwiny a nrultcl6eo vcrklmi hclyzct idcjdn reudelvtel alkothat, arnellycl *
sarkalllus ttlrvdnl,bcn nlcghatirozottak szerinl cgyes t$rvenyck alkalrnazrisrit
lclliiggcszthcti, tritvinvi rcld*lkuz(sekt(rl elterhet. r,alaniint egydh rcnrlkiviili intdzkcrl6sek*r
hoz.htt.

(5) A Korrndny renclclete a mcgclozo vidclnri helyzel nulrsz(lnesdvcl hatlilyrit veszti.

A,"6rallrrn t{rrradis

5L cikk

( I ) A Kornriny kiilsd fcgyvcrcs csoporloknak Magyarorszhg teriilctire l(:irtdni,
v{ratlau betiirisc esel6u l ttlmirdis clhiritirs{r^n. Magylrrorszirg teirilctinck a honi e s

szijvetsrjgts ligvedelrtri is reptil<i kdsziiltsdgi enikkel vitlo oltalnraz"risAra, a tiirvinye$ rcud, 1z
clct- ds vagyonbiztonsftg. a kijzrcud rls a k(izbiztousiig v6rielne erdek6ben * sziiksig r:setdl a
hiiztirsasilgi clndk lltal j6r,6hagyott t'cgyvercs videlmi ton szednr .- a sz-0ksdgtillapot vagy a
renclki'"'iilj rillapot kihirdctisdrr: vonalkoz<i dontfsig a tirrnacllrssal arinyos es ana felkdsziteft
eriikkcl azomral int6z-kedni kiiteles.

(2) A Konnirny az (l) bekczdis alapjin megtott int{zkedis0r(!l haladtlktalanul
tr.i.jikoztatja az Orsz;iggyiildsr 0s a kiiz-Ursrsagi elniikiit.

(3) A KormrinS, v6ratlan trinradirs csctdn slrkalatos tilwinyben meghattirozott
rendkiviili int{z.ked6sckct vezcthet lic, valamiut rendcletet alkothat, arncllyel - sarkalatos
tiir-v6nybcn neghat6rozottak szerint - cgycs ttiw-cnyek alkalnraz.risdt fclliiggcsztheti, ttirvcnyi
rcndel kcz6sektdl eltCrh*t. va lanrin( egy,3b rr:ndk ivril i i ntdzkeddsckct ho;;hat.

(4) A Komriuy rcndelcte a v6rallan tiimadis rucgsziincsivcl hatrilyril veszti.

A veszdlyhelyzet

52. cikk

(l) A Konu;1n1,oz elct- fs vag,vonbiztans{got veszelyeztetd elcnli csapds vagy ipirri
szcrfilcsdllcrns(g cst:l{n, r,alantint kiivetkezntenyeinek 1\?. clhririUlsu drclekeben
veszelyhclyzelct hirdct ki, ds sarkalatos t<ilvdnyberr mcghatirozott rcndkivrili intezkqtldscket
Yezethc( be.

(2) A KormAny a veszdlylrelyzelben rcndelctct alkothat, arncllycl * sarkalolos
tdrvenyhen meghatArozottak szcrint - egyes trtrr,dnyck alkalrnaz-isit i'elliiggeszthcti, tiirvdnyi
rcndclkez6scktill *lt*rhst, villaminl egycb rendkirdli inrdzkeddscket hozlrat.

(3) A Konlr/rn,v (2) bekczdis szcrjnti rendclcte tizenot napig marad halr'rlyban, kivcve,
ha a Kolrndny az Olsziggyiilds fu.lhalalniaziiss alapjin - a rende let hatilydt
rneghosszabtritja.

(4) A Kornrriny rr.rntle lele a vesz8lyhelyzct nrcgszrindsdvcl hatilrlyiit vcszti.



is

A kiiliink:gcs jogrcndrc vonlttkozri hiiziis szntrdlyok

53' cikk

(l ) Kiililnlcgr:s jogrendbcn az alirpvct(i jogok gyakorltisa -' n ll. 6s llt. cikk, vslnnrint ir

xXVl. cii<k (,1.){5i heiezdcschen nregAllapitt:tt alapvetil jogok kiv(tel(:vel - felftiggcsztlrct(l

vagy az t. cikk (l) bekczdfsc szcrinti nr0r16kcn tirl korLitozhatir'
(l) Kiiliinlcpcs joprcnrlben az Alaptiirviuy alkalmazirsa nem filggcsztltet(i t'el, az

Alkt-rtnrirnyhirirsiig nr6kiklcse nem korlartozhal6.

(:i rf kiiliinleg$s jo&rcndet a krilii$leges jogrcn(l bevczctdsere jogr'rsrtll szc:rr'

rurcgszti ntel i, ha ki h irdctdsenek fcl l{telei nrtir ttem ;il lnak {'enn.- 
(4) A kiilinlcges jogrendben alkolntaz.andd rdszletcs szirbirlyokr( sarhalatos tttvdny

halirroeza rrteg.

zAR6 RENDILKI.:ZESEK

l. l\4rgyarorsz[g Alaptiirv(nye 3012. janu6r l-jdn l(p hat{lyha'

2. Ezt it.Alapt<irvdrryt azOrszirggyi)\ls at 1949. ovi XX. liin.i:ny lq. $ (3) bcl<czci6* a)

porrtja 0s 24. $ (3) bekezdi.se alapiirn lirgadja el.

3. Az. ezen Alapronenyhez kapcsoloclo drmcnoti rcnclelkuzdscket lz Orsziiggy(llis a 2.

lront sz-criuti cl.liinisl>an, kiiliil {irgadja el.

4. A Konndny koteles az Ailaptiin,0ny vegrchajtisihoz sziiksdgcs torr"enl'javaslalokat

luz ()rszriqFvil lc* clc trrrjr:szlcni.

Mi, a 20 10. 6prilis 25-dn nrellviilasztort Or',zirgg,viile s k6pviscliii, Iste n {s enrber eliitti

l'clcliissrgtink tuclatri[ran, €lve alkotrn6nyoz(r haklmunkka], ]Vlagyarorszag uls6 egys6ges

Alaptiirr,enyet a l'entiek szerint 6llapitiuk rneg.

l,cgym bA** *rahdrirg fu rgyrl*rtl*'
"dil*lF*.



Az alaptdrvdny ezen, zdr1szavazdsra szdnt egysdges javaslatdhoz, 2011, dprilis 19-dn tobbek kozott
Ldzdr Jdnos, qkkori kancelldriaminiszter, tizenhat zdr6szavazds el1tti m6dos{td indftvdnyt nyiljtott
be, fidsd pl. a 72627/167.,1.70.,176. szdmon benyiljtott javaslatokatl amelyekkifejezetten, fij,{rdemi
mddositdsra irdnyul6 rendelkezdseket tartalmaztak, Tehdt ezek a m6dosftdsi javaslatok nem csak a
tervezet bels6 1sszhangjdnak helyredll{tdsdt - a koherenciazavar kikilszcibol4sdt - szolgdltdk, Az
el1terjesztdsek pdlddul az onkormdnyzatok m(ikoddsdvel vagy az egdszsdghez val6 alkotmdnyos
joggal 1sszefi)ggdsben is teljesen ilj, addig a Parlament el6tt nem ismert szabdlyokat tartalmaztak.
Ezek az ilj, zdr6szavazds keretdben beterjesztett mddos[t6k koncepciondlisan vdltoztattdk meg az
)rszdggyiil4sben addigra mdr, a torvdnyalkotdson dtment ds mdr csak zdr6szavazdsra vdrd
egysdges javaslatot.

Ezek, a Ldzdr Jdnos dltal, a zdr6szavazds keretdben beterjesztett m6dosit6 javaslatok a
zdrdszavazdst megel6z6en nem voltak a torvdnyalkotds asztaldn, ezek kapcsdn semmifdle
torvdnyalkotdsi folyamat nem volt. A torudnyalkot6 zdr6szavazdsra szdnt egysdges javaslatdt a
kormdny nevdben Ldzdr Jdnos, mint miniszter l1nyegdben egyedill felillirta 6s a m6dos[t6
javaslataival az egysdges, zdr6szavazdsra szdnt alaptorvdnyi javaslatot, tartalmdban,
egyszemdlyben, 1rdemben 6s koncepciondlisqn megvdltoztatta,.
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Kiiv6r [,{szki
az OrszAggyiil6s Elntike r6szfrc

lleb!e-t
Z{rdszavazirs cl6tli nr6rlositri iavaslat

'I'isztell lilnirk 0r!

A Hlzszabdly I07. g-a alapj6n a ,,X1agl,arorszdg Alnpt(irvOn"vc" cinrtncl bcny(rjtott 'l/2677.

szrimir tiirv€nyjavlslat 172627li65. szirmti el{yseges javaslatihoz (a tov6bbiakban: Dgys6gcs
javaslat) a kovctkczri

r,A r it sz';t v a z{rs c I ii t t i m 6 d os i t it .i a v a s I a t o t

lerjesztem elii:

Az egysdges javaslat ^.ALAPVETES" fejezet I{. cikk (2) bekezd,is6nek a kiivetkczti
mr-idr:sitiisit iavaslom l

.,(2) Magyarorszdg vcdi a magyar nyclvet [6s a

nyelvdtl."
Magynrorszdgon dl6 ncmzetisdgek

lndokol{s

Az illarnhatalon, az dllarnok alapl'oladutai kozd tartozik az f,llarn ltltal hivatalos cljArdsokban

lrasznirll, a tiiruad;rltrm jelcnt6s rrisze, nreghat6roz6 csoportjai 6ltal beszilt. t<irvdnyi szirrtcn

elisnterl 6llarnnyelv vddelme, fejleszt6se, Magyarorsziig irllamuyelve, hivatalos nyeh'e a

magyar, igy a javaslat deklarilja a magyar allant kiz.zirtilag magyar rryelv irinyibarl mcgl6v6
nyclvv6delrni kritclezettsdgdt.

lluciapest,20l l. 6prilis 18. _t

{)({r\[r'./\\ffi
Lazir Jrirtof

Fidcsz - Magyar folgriri Szov.'tsdg
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6rkc;tii: 1i11 l,;-J 1 ,1.

Kiivdr Liiszl6
az Orszdggyii16s Elncikc rcszdrc

llelybcn
Zi rr'rsza vazf s el6lti m6dgsitri i ay&slat

Tiszlelt Elniik 0rl

A l{rlzszabrily 107. ii-a alapjdn a ,,N'Iagyarnrszig Alaptiirvdnye" cinlnel benyrijtott T2627.
szdrnir tcirvdnyjavttslaL'll2{j27l165. szrirnir egysrlges javaslatihoz (a tovhbhiakban: Egyseges
javaslat) a ktivetkczo

t:A r 6szav azAs elir{ ti rn6dosit6 javaslatot

tcrjesztem el6:

Az egys6gcs javaslat ,,ALAPVE'I'ES" itjezet I. cikk (2) bekezddsdnek a kijletkezii
rrr6dositasat javaslonr:

.,{2) Magyarorszdg zriszlaja hdrorn, egyenkl sz6lcssdgfr-ltrn'endbcn fi-,liilrqlj_ro!-&!gle!
ziild szinii. r,izszintes sivh6l ill, amelybeg[ck kiiztll] a Ifelsdl piros szin az cr6, a Ikiiz6ps6l
1'eh6r szil a hiisdg, a[z als6l zold szin a rcrndny [szimb6lumal ielhdle ,"

Irrdokolis

A nr6dosit6 javaslat a ziszl6 meghat6rozisinak egydrlelniiiv0 tdteldre 6s szinei jedentesdnek

ri:igzitdsdre iriuiyul.

Budapest, 201l. riprilis I8. f,r1tl, \ tl \
U-.--,-^-k-/\
Lazirr Jrinjl

Ficlesz .. Magyar Polgriri Szo'":ets6g

dllsi:; l,,J::.' :r ;;...;, i,;l :.r;i. ..
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Kiiv6r Lr{szl6
az OrszAgg.vii[6s Elnijkc rlszdrc

Llelvbsu

i ,.."' i.^- ; '': :1:!Ii:ill'

ti.,n;r.ii ,:::::irill! 6 z-tllf O

trtto;*li: :t11 f,,r3 1 0.

Zrirdszavaz6s el6tri rnridosit0 iavaslat

'fisztelt Elnitl< Url

A I'lirzszabrillz 107. $-a alapjiin a o.l}lagy*rorsziig Alaptfirv6nyc" cinrnrel bcnvujtott l'12627.
szlrmir trin,enyjavaslal T1262'1i l(r5. szrlrir cgys0ges javaslatahoz (a tur,{bbiakhan: Egysiges

.javaslat) a kovctkcz6

zirbszsvaz.As el6tti mddosftd javeslatot

Budapest,20l l. {pnlis lB. ri{rll
U-^i,l^rfl
Liiz6r Jintls

Firlcsz - Magyar Polglri Sziivetsig

lndokokls

A mridositti javaslat a kotla nrepiielenit6sdnek az elhagySsrira irinyrrl.

..(3) futrgyaronzig hinrnuszr K61cse1,lqrcns }li.muusz cimi, kciltem6nye Erke I Fen:nc zrn6i6vel.

I
- i;r.,1,, ,, I ,,_ti,,. , . , . .

, i 'a : .ll
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flrko:oit: lI11 riiil 1 J.

Kdv6r LAszl6
az Orsz-riggyiiles Elntike r:6sz6re

l'lclvben
Zriniszglra.zris cl6tti nr6dositf iavastat

'l'isztclt ltlniik Ur!

A Hazszabril.v 107. {i-a ulap.jrin a ,,Magyrrorsziig Alaptiirv6nye" cinrmcl henyititcxt 1l?6?7.
szirnrir tdrvinl,javaslat T/26371165- szinrii egyscges javaslatAhoz (a tovAbbiakban: Egyseges
javaslat ) a kiivetkcz-d

zitr 6szav azis el6tti mirdosit6 javaslatot

terjcsztem cki:

Az Egysdges javaslat ,,ALAPVETES" lejczct M. cikk (2) bekezttds€nek a kdvetkezo
mirdositisit javaslom ;

,,(2) Magl'arorsz{g biztositja r tisztessdges g;rzixigi \.e$en). fekdeleit[,j, Mag]arorsaig-felldp az

er6frildnnlel val6 r'isszrdldssel szemben, ds vidi a fograsa6k jogait."

Indokol6s

A tt.r6dosit6 ia vas lat porltositasra irirnyul.

Budapcst, 201 l. 6prilis I 8.

t, Irl \
\------"--\ ,l::-.:*
Lrizir J6(fs

Ficlesz - Magyrr PolSri Szoverseg
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filrc;r,li; lt1l I'i;1 1 0'

Kiivir [,isz.ki
az Orsziggyiilis Elloke r'6szdrc

Eliybatl
Z{rdsz*"y-ilrii"r.gliitti mirdosil6 iavaslat

'l'isztclt lllniik I'irl

A Ilirzszabirly 107. $-a alapjan a ,,Mngyarorsz:ig Alaptiirv6:rycJ oimmel benyiljtott 'L-l?627.

szirnfr liin,in),iavirslatT/26271165. szAn:rl eg1,s6gcsjavaslatilroz (a tovdbbiakbnn: Egysdgcs

iavaslat) a krivetkezr:

zA r 6 sr, av a z irs e I i, t t i m (r tl o s i t il j a v a s I a t o t

tcrjesztcm clii :

Az Egyseges javaskr ..SZABADS,.IG ES FELILOSSEG" lejezer X, cikk. ( I ) bekezddsdnek a

kiivelkezo mirclositirsiit javaslom :

"(l) Magryarorszag biztositja a 1r.r<lomhnyos kut0(6s €s nriiv{szeti alkotris szabadsdgrit, tovirbbi
- a lchetij lcgnragasabh szin{ii tudris megszerzdse erdek6ben - a tanu[6s, valamint Ia
kiizoktatirsbanl tolvinyben rneghat[rozott keretek kozcitt a tan(t6s szabads6glt."

lndokol6s

A mridosit6 javaslat szdvegpontositdsra iriinyul. A tanitis kiemclt t6rsadalnri szerepe miatt,
sziiksigcs e cikkbcn is mcgcrositcni az Alapttin'6ny Sz*hadsig ds f-clcl6ssig le.jezet I. cikk (3)
bckczdcs6ben meghatarozott rendelkezest, miszcrint meghatdrozott keretck k<izott ti)nenyi
rendelkez{s az nlapjognkat kerctck krizd rcndclhcti.

Buclapesl, 20 I 1. 6prilis I B.
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Er,.<,:tE:'.-r'.'Ml e',il 1 0.

Kiivdr l,rlszl6
az Orsziregyfilis Eln6ku r€szirc

Usbts!
Z{16szavaz:in^ cliitti rndtlosit6 iavasl4!

"fis7-trlt fi,lndk [Ir!

A Ilizszah6ly 107. g-a alapjAn a ,,Magvrrorsz6g Alaptiirvdnye" cirnrnel benyrijtott T1262'1 .

szrimir ttin'dnyjavaslat l)26271165. szdnrri eByscgcs javaslatilhoz (a tor,lrbbiakban: L,gyscgcs
javaslat) a k<ivetkezi!

z6,1 6szav azhs el6tti mr'idosit6 javaslatot

terjeszlern elo:

Az Egysdges javaslat ..SZABADSAC lrs FELELOSSEG" I'ejezer XXIll. cikk (6)
bekezddsrinek a kdvetkez(i mddosithsdt javaslom:

,,(6) Nenr rendelkezik vrilaszt6joggal az, akit b[incselekmdny clkiivetcsc vagy bclitisi
kepess0gdnek korliitrrzotts6ga rniatt a birosdg a vllaszt6jogbdl kizirr. Nenr vAlaszthato az
iiur6pai lhriir rn6s trig6llarninak magyarorsziigi lakdhellyet rendelkez(! Sltampolg6ra, ha az
iillampolgrirsiga szerinri irllanr jngszabll;,a, birosdgi vagy hat<is{gi dijnt6se alapjirn hazirjiban
kizirtAk e jog gyakorlSsrihdl. {l,olgrirmeslerrd rnagyar fillampolg{r vdlaszrhal6.J"

Indokolds

A tnirdosito javaslat az Alrpt<irvdny szabadsirg 6s feleldssdg lejezet XXIIL cikk (2)
bckczd(sdvcl valti kohcrencia nregtercrutdsclrc irrinyul.

Rudapest, 2011. riprilis lli. i^t [t ,, IroA'l 
1

I dzar Jpirt*'
Fidesz -- Magyar PtHgAri Szrivets6g
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Kiiv6r l,tirzl6
az Or*z6gg-v(iics lilldke reszdre

Ilelyhen
Zir r6szlvnzirs cIiltlitl-6rlosilf Lrlvttrllt1

Tiszlcll ttln6k tJrt

A H6zszabSly 107. {-a alagin a,,Nlagyarorszrig Alapi,6rv6n1,c'o cilnrnel bunyiritott T/2627.

szirmr'r t6rv6nl,javaslal 'l'12627i 165- sz6mri egys6ges javaslatShoz (a tovibhiakban: Egyseges

javaslat) a ktivetkt:zii

zi\r 6szav at As eliitti m6dosit6 javaslatot

te{esztem e lo :

Az Egyscges javaslat ,.SZABADSAC t'iS fUlf.loSSEG" f'ejczet X.\lX. cikknek a

krivetkezo m6dosit6s6t j avaslom :

,,(l) A Magyarorszfigon dl(! nernzetisegck 6llamalkotr'> tdnyezok. lvlinden vi:lamcly

ncrnzctisdghez lartr>z(r magyar iillarnpolg6rnak joga van dtrazonossiiga szabad villalAs6hoz 0s

megorzesdhez. A Ihazail lV{agvqro$zitqon t:l6 *nemzetiscgeknek joglk vall a7,

anyanl,elr,hasznilarhoz, a safiit nyclvcn valri egyeni es koziiss0gi n6vhasznilathoz, sajht

kulttirijuk ipolisihoz 6s az anyanyelvii oktat6shoz
(2) A lhrrzail Masyorqrrlz*lson glQ*nemzetisdgek helyi es orsrigos ilnkon.uiitryzalokat

hozhatnak l(trc.
(3) A [hgzail I[OgyArS]_SZilge!_.€lo nemzetis6gek jogaira vonalkoz6 rr5szletes szab6lyokat,

valaniinr a helyi ds orszdgos cinkon:riinyzataik rncgvdlnsztiisdnak szabrilyai( sarkalatos t<in'dny

hat{rozz-a rneg,"

lndokolis

A nernzeti 6s etnikai kiscbtrsigek jogaira. valamint a Magyarorsz6gon 616 kiscbbsegek

6rrkormiinyzataira 6s rjnkonn6nyzati kepvisc16ik rnegv6lasztris6ra vonatkoz6 jelenlcg hattilyos

hazai jogi szabAlyozis alapjdn Magyarorszigon a kischbsegi (rs uenzetisegi 6nkorrndnyzis, a

helyi 0s orszitgos drikomr6nyzattik alaklurs'rinak 6s k6pviselok r'6la,szlrisinak joga a

trir.renyben rreghatirozotl tizenlurnrm honos udpcsopollot illeti meg. Jelen rn6dosit6 javaslal

fogalmi pontosithsAnak megl'elelden e szabirlyozisi k0rben teljes kor( ko'lrerenciit tercmt az

Alaptrin6ny, valamiut a nemzeti 6s etnikai kisebbsigekre vonatkoz6 nris jogszab6lyok

kiizotl.

Budapest. 201 1. irprilis 18.
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ellenerc, lrogy a szcrvezeti hierorchilban az alapvetojogok bizlosiinak Itclyettcsci * feladat- cs

hatlskortiket tekintve ncrn riltalinos hclyctlcsitisi fcladatoka{ vigeznck az alapvct(i.iogok
bizkrsa n-rellett, hanem a tir'srrdalorl eletdben kjcmelt frxrtossSggul bir6 jogtcr{lctek erdek- 6s

jogvedelmcit lhtldk el.

Budapcst, 201 1. 6prilis 18. ^rlo v II\l I I /-(--r'^'-a, /l\./
L:iz,ir jn,if .

Fidesz * Magyar Pol!6n Sziivctrfg
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Kiiv6r Lriszli
az Orsziggyiiles Hnrjkc r6sz6re

I lclybcn
i4 rg!z{vaJ!{s_e,l,tti rnddo,sf t6 i{::gil+l

'I'isztelt lllniik Ur!

A l}dzszabAly 107. 
"s-,, 

alapjiart a,,Magyarorszdg Ahp(iirvdnyc" cimnrel benyujtott T1262'1.

szirn( torvinyjavaslat Tl2(r27l165. szlrmir egys6ges javaslatihoz (a tovibhiakban: 0gysdges
javaslat) a kovetkczn

zir 6szav azAs clritti m 6dosit6 javaslatot

te{esztern elo :

I . Az tigyseges javaslat ,$Z ALLAI\4" l. cikk (2J be kezd€s e) pontjrinak a kiivetkezo

m6dositd stit j rvaslorn

/.4 ; () rs : it g gy ii I d,r i

".c) megvilasztia a k(iztirsasigi elnokdt, az AlkotmAnybilirsrig tagjaii es elnaiket, a Kirria

elnok6t, a legfbbb i.igydszt, az alapvctd jogok biztos6t dq-lrQlyettcsgit, valamint az Allanii

Sz{mveviiszek slndkdt;"

2. Az Dgysfges javaslat ,,AZ ALLAM" lcjczel ,,Az ala;rvetri jngok hiztora" alcim 30. cikk.
(3) bckczddsenck a kiivetkezo nlddosita.sr'r t iavaslonr i

"(l) Az nlapvcto jogok biztosirl fu. 1$l:,fltSie{ az. Orszhggyfiles az orsiaggyiilcsi kepviselok
kdthamraddnak szavazatiival hat dvrc vdlasztja. lAz alapvetii.iogok hiztosa helyettcst nevez
ki a jtiv6 ncmzed{kck 6rdckeine}i, r'alanrint a hazai ncmzctis6gek jogaiuak v6delm4re.l
A helveuesek a jd*-v.Q uenr?edekSik"CtdekSirrek-v"pl_amiqt albszarprszd&on gl0 UgggEisiCq&
jsgA!1t4& -1:{{S!DeLlj.tj!L_e!. Az alapveto jogok biztosa 6s hclyettesei ncm lellehlek tigjai
pirtnak. es nenr hrll,tal.hutnak politikai tcvckenysegct. "

lnrlokoLis

Az- alapvet(i jogok biz-tosit az Alaptoneny tervezete alapjirn az ()rszliggyiilds az orsz5ggyiilisi
kdpr.iselok kdtharmaddnak szavaz'ltdval hat dr.re vdla.sztja n-reg. A jdvo nemzeddkek
6rdekeinek, valar:rint a lv{agyarorszdgon il(i nemzelisdgek jogainak v6delmere letrehozotl
onrbrrdsnranok mcgvilasztis6t irrdokolt ttz OrszAggyttlts batisk6r6be utalni, mivel * arurak

-.r--*......
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Kiiv6r I-:iszkl
az Orsziggyiilis l:hroke riszcrc

He"l:lreir

t:'1 ;:'i-l'-'

1"o*,3,;,-^,: . :,1 12, 62 al41 7.rl

€rkc;eiir lg11 i'i;'{ 1 0'

Z:ir6sznyaz6s eltitti nt6dosit6 iavnslnt

'l'isztelt ll,lrriik tr!

A Hirzszab{ly 107. $-a alapjrirn a ,,Mag1'arorszSg Alaptiirvdnye" citnrnel benl'ujtott'l'/2627.
sz6rnri liirvdnl,javaslat T/26271165. szanru egysciges javaslauihoz (a tovAbbiakban: Egys6ges
javaslat) a kiivetkcz6

zAr 6szav rzhs cltitti nr6dosit6 j avaslatot

tcriesztem el(i :

Az Egysdges javaslat ,,AZ AI-LAM" fejezet 23, cikk (3) bekezdesdnck a kovetkez6
m6dosit6sdt javaslom:

,.(3) A? onitlo szah6l.voz6 sz.erv ygrglEg-02-QlaLle-.szabdlvoz6 szerv tevtikenysrlgdrol dvcnte
beszdnroI az Orszriggyiil6snek."

INDOKOLAS

A mirdositd javaslat a szoveg egys6gessig6nck megterenrtes6re iriirryul. mivel az ,i\laptorvdny

a besz6molAsi k<itelezettsdget rninden esetben valamely szemelyrek vagy valamcly szeiv

vezetoj6nek irja elo.

Budapcst, 201 1.dprilis 18.

n (rl t
t-------;71

Lizhr J6fros
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Kiiv6r Ldszld
az Orszriggyfiles Elnoke rdszdre

I.lelvben
T.rririrszavazris el(itli mridositri iar.aslal

"I'isztrlt Iilnirk [lrl

A l{dzszabSly 107. $-a alapj6n a ,,Magl,arorsziig Alaptiiraenyc" cirnmel ber,yrijtott T126?"7.

szinrir tiin,6nyjavaslttt'l/262'/1165. szitnir cgyseges javaslatirhoz (a tovzibbiaktrani Egysdges
javaslat) a k<jvetkezo

zit t' 6 sz a v azirs e I ii t t i m fi d o s i { ri j a v t s I a i o t

terjesztcm elo:

1. Az Egysdgcs javaslat ,,AZ ALLAI\{^' fciezct 4'l. cikk (6) bekcztl6senek elhagyris6t

.iavasolom:

,,J((,) A pdnzUgyi kiizvelif(irendszer feliigycletdt elkitri szervre vonatllozd szsblilyokat
sarkitlatos tiirv6nl. hat6rozza meg.l"

2. Az tgysrlgcs.jar,aslat ,,AZ ALLAN,,I" feiezet 41. cikkct kiivetdcn irj 42. cikkel valir
kibiivitdsdt jai,asolorn, :r tovihhi cikkek sz,afi1oz,1s{rrak eficleniszerii vAlkrz6sf val:

..4?. cikk

Alr6nztiqyi kdz,lret.ilgrendszer lelilsyelet4t ellilto Izenre vonatkoz6 szabdl.vokat.sarkallios
ton,6ny hatiirozza nreg,"

Intlokolfs

A rnddosit6 .javaslat pontositdsra irinyul. A pinziigyi kozvetitdrendszer ieliigyeletere
vorra(koz6 fcnti szab{lyozds16l c6lszeriibb kijliin cikkben rendelkezni.

Budapest. 201 l. ziprilis 18.

F idcsz *
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Lziziir Jirnos
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K0r,6r L{szl6
az Orszriggyfil6s Elnrike r6szdre

Uqlyls!
Z{r6gtYa.zds ckitti m6rlosit6 iavaslat

'Iliszielt Illntik tir!

A H|zsznhlly 107. $-a alapj6n a ,.lVlagyarorszrig Alaptiirrdnye'n citttntel benyuitotl Tl?,627.

szirnri tdndnyji*aslar.T/26271165. szdmri egysdgcsiavaslatiihoz (a tovibbiakban: Egysdges
jai,aslat) a kiivelkezo

zir 6sz.nv azits cl6tii rn6dos[t6 j tvaslntol

tcrjesztcm elo :

L Az Hgys(gcs javastat,,AZ ALLAM" fejer.el?6. cikk (2) bckczd€sinek a kovetkezo
nr6dos itiis6t.iavaslom :

..(2) A hivatisos birikat - sarkalatos torv6rvhen n"reghatdrozottak szerint - a kiz-tirsrshgi
elniik ncvczi ki. Bir6vi az nevczhctO ki, aki a harnincadik 6lelivct betciltiilte. A Ktria elnoke
lcivetelcvel a bir$[i] szolghlati jogviszonya az Altal5nos riregscgi nyugdijkorhatlir hetoltdseig
6llhat lemr."

2. Az Egys€ges,javaslat ,,AZ iLLAN,r" 29. cikk (3) bckezdr3senek a kcivetkez(j m6dosit6sdt
javaslorn:

..(3) Az iigy6.szi szervezetct a legfdbb iigyisz vezeti ds irinyitja, kinevezi az iigyeszeket. A
lesf6bh iie-r,dsz kivdte l6vel az iisy6sz szolgAlati jSSy$Zqqya*-az--ai&b1qE--gfegsdsi
nyugdjjkorJratir bctoltf s6ii{ 6llha t fenn."

Indokol6s

A z.irlstavaz.As el(itri ur6dositd javaslat az alkotmdnybirhkdhoz hasonl6an - rncntesiti a

Kirria elnokdt szolgilati jogviszonyAnak az riregsigi nyugdijkorhatSr elirdsckor az

alaptcirvriny crc-i0n6l f'ogva hek<ivetkezo nrcgsztindse al6l. A Kriria elniikdt az Orszdggyiilds
vrilasztja, igy kdzjogi pozicioia is indokolja az eltdrest.
A javaslat 2. pontja a birak ds nz iigy6szek szolgilati viszonydra vonatkozti rendelkezdsek
(isszhangrlit tercmti meg.

tsudapest, 201 f, iprilis ,l8.

lazdr J6r{trs

Fidesz - Magyar Polg6ri Szdvets6g



..(.5) A renrl(rseg es a nemzetbiztonsigi szolg*latok hivalisos dllonrdny0 tagjai nem lehetnek

tagjai p6rtnak, es Ipolilikai tcv{kenysigetl ncnr lolytathatnak politikaj_tsyekenyr€gq!."

48, Az Egysdgesjavaslat 48. cikk (l) bekezd0se a kdvetkez6k szcrint nt6dosul:

,,(l) A Ilonvddelrni 'l'anircs slndke a k6ztrirsasdgi elndk, tagjai a'z {)rszhggyftles eh:iikc, az

IOrsz:iggyiil6sben k(pviselettel rendelkezd pirtok kdpvisel6csoportjainakl glszriggyiildsi

k4pviseloes,<p-u(g! vezetoi, a miniszterelndk, a miniszterek ds -. tan6cskoziisi joggal - a

I{onv6d Vcz6rkar 1iin6ke."

49. Az ligysdgcs javaslat AZ iLLAM lejezel 48. cikk (3) bekezdese a kdvetkez6k szerint

m6dosul:

,,(3) A t{onv6delmi'l'andcs ddnt

a) a Magyar Honv6ds6g [mrlgrarorsz{gi vag,l kiilftrldi vagy ll]dgyglglIz4gt alkalrnaziisrir(rl,
b6kelenntartr'rsban vaki rdszv6leldriil, kiilltildi hadmiir,eleti tertileten v{,gzett huntanitririus
tevikcnys6geriil, valatniut ktiltijldi 6llonrisoziisirnl;

b) g kilt('ildi legyveres criik magyanirszdgi vagy MagyarorszAg tenilet6r6l kiindulo
alkalnraz6sii16l, valamint nragyarorszdgi :lrllornrisozis6r6l;

c) [aI sarkalatos tiirv'6n1,ben mcghatArczott rendkirtli intczked6sek bcvezetcstriil,"

50. Az lJgys6ges javaslat AZ ALLAM f'cjezet -52. cikk (l) bekszddsenck a kovctkcztl
rn6tlosit6siit jar,,aslorn ;

,.(l) A Konld"ny az 61et- is vagyonbiztonsAgnt ve$zelycztetii clcmi csapds vagy ipad
szcrcncsitlcnscg eset6n, valamint ezek kiivctkczrndnyeinck az elhdritAsa rirdekebeir

veszilyhelyzetet hirclet ki, ds sarkalatos torv6nyben rneghatirozotl rendkil'iili intdzkedisekel
vezethet be,"

5l.Az Egys6ges javaslat AZ ALI-AM lcjezet 53. cikk {1) bekezd6s6nek a k<ivetkez6
rn6dositirsirt javaslom:

,,(l) Kiliinleges jogrendben az alapvetd jogok gyakorliisa* a II.6sq III. cikkben, valanrint a

XXVlll. cikk (2)-[(5)l(0 trekezdcsebcn megillapitotl alapveto jogok kivdtel€vel "-

tblfiiggeszthetti vagy az L cikk (3) bekczd€se szerinti mertsken tfl korl6tozhat6"

Indoko16s

A m6dosit6 javaslat a sztiveg iisszhangidnak megterernt6s6re 6s pontositdsra irdnyul.

lludrpcst, 20 I l. 6prilis I B. tr
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,, [A k(iz.penziiCyekl A_kazpdrzsk"

42. Az Egysl.ges javaslat AZ ALLAM t-eiezet 36. cikk (6) bekezil6sduek a k<jvetkezii
rrrtidositlsiil javaslont:

,.(6) A (4) 6s (5) hekczddsben foglaltakt6l esak kriliinlegcs jogrcnd idej6n, az azt kivtilti;
k(iriihnenyelr okozta kcivetkeznr€nyek enyhitdselrez sztikseges rndrt6kben vagy a

nemzetgazdasrig lart6s is ielentos visszacs6se cset€n, a nernzetgazdasiigi egyensirly
helyredllitdsrihoz sziiksdges nr6rt6kben lehet eltdrni."

43. Az Egysdges javasllt AZ ALLAM lejezet 36. cikk (7) bekczdes6nek a kiivetkczd
ni6dositrisrit iavaslotn ;

.,(7) I Ia a kozponti kriltscgvetesrol szdl6 t<irv6nyt zu Orszdggyriles a taptdri ev kczdeteig nenr
tbgadta el, a Korrnrinv jogosult a jogszabrilyok szcriuti b$v0teleket beszeclni[,] cs az cl6zo
naptiri 6vre a ktlzponti k0lts6gvet0sr6l szirl6 tiirvdnyben meghat6rozott kiadisi el6irimyzatok
kerutei koz-6tt a ki uddsokat i driar6nyosan telj esiteni."

44. Az Egys6ges juvaslat,,AZ AI-t,Alvl" fejezet 38. cikk (1 ) bekezddse a k(ivetkczok szerint

rur6dosul:

,,(l) AZ [nr*gvarl iillarn cs a hcl1,i onkormfnyzatok tulajclona nemzeti vagyon. A nemzeti
vagyon kezeles6rrek €s ve<lelm€nek c€lja a kciz6rdek szol96lata, a k<iziis sziiks6gletck
kicligitdse €s a tenn6szeti eroibrrdsok megilr,iisa, valanlint a j<iv6 ncmzedtkek
sztiksdgleteinek figyelenrbevetele, A nemzeli vugyon rnegorzisdoek, vddelm€nek is a nenrzeti
vagyonnal val6 felel6s gazd6lkoddsnak a kiivetelminyeit sarkalakrs ttirveny hat'ir<tzz.aneg."

45. Az [gyscgcs javaslat AZ Ll,l.AM fejezet 42. cikk (2) bckczddsfnek a kdvetkcz6
1116closit6sdt j avaslonr ;

,,(2) Az. Allami Sziirnvcvoszrik elndkdt az Orszdggyiiles az orszdggyt'rt6si kdpviselcik
k6tlrannad/rnak szavazatavall,l tizenk6t 6vre vdla.sztja meg""

46. Az Egys<iges javaslat AZ ALLAM tcjezct 44. cikk (1) bekczd€s6nek a kovetkezo
rn6dosit6siit j zrvaslorn :

,.(l) Magy6l6rszdg fegyvcres creje a Magyar Honv6rlscg. A Magyar l{onvdtlsdg alapvcto
fcladata Magyarorszig liiggetlcnsdg6nek, terilleti €ps6genek is hatdrainak kalonai v6delme,

[a] ncnrzetkiizi szerziiddsb6l eredd ktizirs v0delnti es beket'ermtam6 tbladatok elldt6sa.
valatnitrt a nemzetkdz-i jog szabdlyaival dsszhangban humanitirius tev6kenyseg v69z6se ."

4T.AzEgystges javaslat AZ ALLAM fcjezet 45. cikk (5) bckczd6sc a kcivctkezilk szcrint

m6dosul:



36. Az l-lgysdgeri .yavaslat AZ ALt.AM tcjezet 30. cikk (a) bekezrl4s€nek a kiivetkcz(l
niirdositiis ii t j avas krrl ;

.,(4) Az alapveto jogok biztosa [tev{krnyscgdriil] 6r,ente heszfmol l-elgken$Egqrol az

Orszriggyrilf snek."

)7. Az ligysegrs javaslat 1\Z ALLAM I'ajez.et 32. cikk (1) bekezd4s j) 6s k) pontjainak a

kor.,etkez6 mtidosit6srit javaslonr :

i(l)l helyi r)nkornan)tiut a helvi kiiztiil,ekintizdse k'rdbm t1rriny kererei kizat/
,.i) a tbladat- 6r hatriskorrel rendelkezo szervt6l tijdkoztattist kdrhet. cliintest

kezd enrenyezhet, r,6lemrlnyt nyi lvrinithal ;

k) szabadon tirsulhat mris helyi dnkomrriuyzattal, drdckskdpr,iseleti szdvetseget hozhat
l€tre, feladat- cs liatd.tkorcben egyiittmtikoclhet rn6s olsz6gok helyi onkonndnyzat6r,al, ds

tagja lelrct nonrzetk0zi dnkornrinyzati szeryezetueki"

38. Az Egysdges javaslat AZ ALLAM feiezet 32. ciL* (4) bekezd6senek a kiivetkezd
nr6dositisrlt ja vaslonr ;

,,(4) A helyi onkonlzinyzat az Onkormiinyzati reudeletet [annakl a kihirdetds€t ktivetoen
haladdktalanul megkiildi a f'ovirosi es rnegyei korm6riyhivatalnak. IIa a iliv6rosi 6s utegyei
konndnyhivatal az onkormanyzati rendeletet vagy annak valarneiy rendelkezisdt
jogszabrilysertonek tatirlja, kezdenrinyezheli a bir6sdgnil az onkormiinyzati renrlelct
lchil vizsgllat6t."

39. Az ligys6ges javaslat,,AZ ALI"AM" leiezet 34. cikk (1i bekezd6se a kor,etkezok szerint

nr6dosul:

,.(l) A helyi cinkonndnyzat 6s az 6llami_szerve,k a kdz0ssdgi celok el0rese 6rdek6ben

egyiittrnfikridfiklnek. A lielyi iinkonnirnyzal r6szdre kotelezo t'eladaG €s hat6sk<irt tirrv6ny

dllapithat meg. A helyi iinkomr6nyzat kOtelezo feladat- es hat6skdreinek ell6tds6hoz azokkal

ardnyban dll6 kiiltsegvctcsi, illetve mtis vagyoni tdmogat6sra jogcisutt."

40. Az ligysegesjavaslat 35. cikk (3) bekezd6sc a k6vctkez6k szerint m6dosul:

,,(3) A kepvisel(i-testiilet rnegbizatiisa lazl a helyi iinkontinyzati kdpviselok 6s

pols6rmcsterek dltalrnos v6lasztisirna_k napjriig tart. Jeloltck hidnydban elmaradt viilasztiis

eset6rr a kdpvisclo-testiilet megbizatrisa nreghosszabbodik az idlkiizi viilasztiis napj6ig. A

polg6mlester megbizatisa az irj polgdnnester megvdl aszthsdi g tart."

41. Az Egysdges javaslat AZ AI-I.AM fejezct 36. cikket megelozo alcirnenek a kovetkez6
nr tidosit6s6t j av asl om :



-3 1. Az Egys€ges javaslat AZ ALI-AM f{ezct 24. cikk (2)bckczdds b)-c) pontja a kiivctkczijk

szerint rntidosul:

(A z A I k o t nr d n.,- b i r isd g)
,,b) bir6i kezdemenyczisre fclrilvizsgdlja az cgycdi iigyben alkalrnazaud6 jogszabillynak az

ALiptiirvcnnyel val<i tisszhangjrit;
o) alkotmrinyjogi panasz alapjin feliilvizsgdlja az egyedi iigvbcn aikalmazott iogszabdly4g[
az Alaptiirvennyel val6 ossz.hangirit;
d) alkotm{rl}iogi panasz alapjdn ii:liilvizsgllja a birdi diintdsnqk az Alaptorveruryel val6
iisszhangj6t;
e) a Komriiny, az- orszdggyiilesi kdpviselok cgyregyedc vagy az aiapveto jogok biz-tosa
kezdern€nyez€s6re fbliilvizsgrilja ajogszabdlyoknak az AlaptcirvCnnyel valo iisszhaugiiit;"

32. Az ligysdges javaslat AZ ALI,AM f'ejezct 24, cikk (3) bckczd6srlnek a kiii,ctkez(i
m(rdositlrs6t j avasl orn :

".(3) Az Alkohurinybiltls6g

il a (2) bekezdds b), c)l,l 6s e) poutj6han foglalt hotisktirdtren rnegsemmisiti az

Alaptcirr,'cnnyel ellentetes jogszabalyt vagy j<lgszabiilyi rendelkezdst[,];

bi a (21 bekezd6s d) ponti6ban foglult hatiskordben megsernmisiti az Alapt(irr,drrnyel
ellcnt6tes bir6i diintist[,];
Sl a (2) bqkczd6s t) pontjdban fbglalt hatdskiireben megsernniisitlreti a ncrnzetkiizi
szerzcid6sbe itk6z6 jogszab6lyt vagy jogszabdlyi rendclkezdst[,];
ilIeive sarkalatos t0rv'enyben meghatiirozott jogkovetkczrncnl 6tlapit meg."

33. Az Iigyseges javaslat AZ ALLAM feje,zet 26. cikk (l) bekezddsenek a k6vc.tkez6
mcidositris6t j avaslonr :

,,(l) A birdk fiiggetlenek, 6s csak a trirvenynek varliak aldrendelve, itelkez6si
tcvdkcnysegiikbcn ncur utasithat6ak. A birdkat tiszts6gtikbdl csak sarkAlirlos torvdny'bcn
mcghatdrozott okb6l is eljdr6s keret6ben lehet elnrozditani. A b(r6k nem lehetnek t.agjai

piirtnak, 6s netn folytathatuak politikai tevckenys6get."

34. Az Egysdges .iavaslat AZ AL.LAM lejet.el 78. cikk6nek a kovetkez6 nr6dosit6s6t
javaslont:

,,A bir6sdgok a jogalkuhnazils sor6n a jogszabrilyok szriveget elscisctrban az<ik celjiival 6s az

Alaptorv6ruryel osszhangban ertehnezik. Az Alaptdrvdny ds a jogszabrilyok erteltnezdsekor
azt kcll i'eltetclczni, hogy [azokl a j6ean €sznek 6s a kozj6nak mcgfclcl6, crkolcs<js 6s

gazdas6gos cdl t szol gdlnak."

35. Az Egystigcs javaslat AZ ALLAM fejczct 29. cik]. (5) be,kczd6sdrrck a ktivctkezii
nr6c1osit6srit javaslorn :

.,(5) A legftlbb iigydsz [tev6kcn1's6gf rtil] dvente beszdmol tevrikenys6g6r'61 az
Orsz6ggyiilesnek."



.^h) hadirillapot kinyilvinitris;ir6l, rendkiviili illapot 6s szirksdgirllapot kihircletds6rtrl, r,alanrint

Irl rncgcliizii r,6dclmi hetyzet kihinlet6serilll es me6drosszabbltisiirrSl;

..i) [al katonai rriivelctekben r,aki rtszvflellel kapcsolatos k€rdcsLiil;"

26.,A2 Egyscgcs javaslat AZ ALI-AM tbjczct 13. cikk (5) bckczdcse a kiivctkez6k szerint

nr6dosul:

,,(5) A [cselckmdny elbirdlisal r::pe&rZlg5i_-slbrls**lpJdytdlag az Alkohniinybirrisig

hatlskor6be tarlozik."

27. Az Egysbges javaslat A7. AIiuAM fejcz-etl6. cikk (6) bekezc{6se a k0vctkcz6k szerint

ntodosul:

,,(6) FIa az (5) bekezrl6s szerirrt urirrisztcrclndkllek.iavasolt szcrnclyt az Orszdggytilis nem

vilasztotta meg, a k<iztdrsasAgi elniik oz frj javaslat6t tizen0t napon beliil teszi meg."

2li. Az llgys6ges javaslat AZ rtLl,AM fejezet 18. cikk (4) bekczclesc a k6vetkeztlk szerirrt

rn6dosul;

,,(4) A Kormirny tagia tevekenysegddrt f'elel6s az Orszdggyiildsnek, valarnirit a minisztcr a

nriniszterelnokrrek. A Konntiny tagia reszt vchct €s fclsz(rkilhat az Orsziggyules iil6sein, Az

Olsz{ggyril6s 0s g1 orszaggytllesi bizottsrig az i.ilcsin valii rrregielenesre k{itelezheti a

Korrrrdny taglirt."

29. Lz Dgysegcs javaslat AZ ALLAM fejezet 22. cikk (2) bckqzd6s{rnek a kcivetkezd
nr6dositds6t javaslorn :

,,(2) Ila a minisztcrelnok megbizatisa k:mond{sdval vagy az irjonnan rnegvilasztott
Orszdggytilcs rnegalakulis6val szunik nreg, a rninisztcrelniik az ij miniszterelntik
megv&laslAs[ig iigyvezetii miniszterelntikk6rt gyakorolja hat6skiir6t, [azonhanl miniszter
{blirent6sdt'e vagy uJ rniniszter kiuevez6sdre azonban javaslatot nenr tehct, ren<leletet csak
tcirv6ny fulhatalrnaz6sa alapjrin, halaszthatatlao esetben alkothat."

30. Az Bgyseges javaslat AZ ALI.AM fejezct ?3. cikk (2) bekeztldsdnek a krivctkezo
modositisht javaslom:

,.(2) Az tinrilki szabdlyozo sz,erv vez,eti5j{,t a miniszterelniik{,1 vagy *- a miniszterelntik
javaslatlira - a krizt6rsasiigi eln0k ncvczi ki sarkalatos trirvfnyben meghat6rozott idotartarnra.
Az cindl16 szabdlyoz6 szen, vezetite kinevezi helyctteset vagy helyctteseit."



.,a) rnegalkotia 
-6s nr.[4pS:_tjg-Maeyarorsz6g Alaptorv6ny6t;.'

20. F.gysigcs javaslat AZ A|II.AM tejczer l. cikk (2) bckczdes i) pcxtjiinak a kijvctkczii
rir6dositisdt javaslonr :

i()) Az ( )rszdggn'il {,s/

",i) ktiliinleges jogrerrdet 6rint(i, valamint katonai miivelcteklkellben val6 r6szvetellel
kapcsolatos diintdseket hoz;"

21. Az Egys(ges javaslar 3. cikk (4) bekezdrlse a kiivetkezok szcrinr m6dosul:

,,(4) Az Orszriggyiilcis leloszlatiisa cliitt a kiiztairsasiigi elncik kotclcs kikcnri a
nriniszterelndknek, az Orszdggytites eln<ikdnek es az IOrsziggviil6sben kdpviselettel
rcndclkee6 pdrtok kdpvise16csoportjail orszriggyiil6si k{pvisel6csoportok vezetoilek
v{lcrni.nyct."

22,A2 Egyseges jnvaslat AZ AI.LAI\.{ fejezct 4. cikk (l) bekezd6sonek a kdvetkez<r
rnridosit6sit jzrvasl orn :

.'(l) Az orszdggvtilcsi kdpviselok.iogai 6s kotelezett$6gei egyenl6k, tevekenysegi.iket a kriz
tir<Jek6ben vdgzik, [nzzal iisszefiigg6sbenl e tekinterben nem utasithat6k.,'

23. Az. F,gyseges javaslar Az ALLAM lejczer 6. cikk (5) bckezddsdnek a k<ivcrkezcl
m6dositdsit javaslonr :

,'(5) fla a kdztirsmdgi elntik a tiirvdnnycl vagy annak valamely rcndelkcz6s6vel ncm d:rt
egyet, 6s a (4) bckezdds szcrinti jog6val ncrn 6lt, a tiirveny az aiiir:is elott[,] dszrcvcteleilck
kiiz-ldsivcl['l cgy alkalturmal rncgtirntoldsra visszakiilclheti az Orszriggy(lesuek. Az
Orszriggyirles a ttirvcnyt irjra rrregtdrgyalja, es etlbgadfsir6l ism6r hatiiroz. A koztrlrsasrigi
elniik e jogrival akkor is 6lhet, lra az Orszriggyiilds hat6rozata alapjdn lefulytatott vizsgdlat
sordn az Alkotm{nybir6srlg nem rillapitott rneg alapt<in,6ny-elleness6get.,'

24.A2 Egysbges javaslar AZ ALLAM fe)ezet 7. cikk (l)-(2) bekezdds€nek a kovetkezti
rn(rdositisit javaslour :

,,(l) Az tlrsziggyiildsi kepvisclo kdrd6st intdzhet az alapvetlj jogok biztos6hoz, az Allami
Szdn-rvcv6szdk elntikChcz, a leglcibb tigy6szhez ds a Magyar Nenrzeti Bar* elncikehez a
fbladatkririikbe tartoz6 [rn in d en| birmeiy iigyben.
(2) Az orsziggl,iil6si kdpviselti interpellici6t es k6rd6st int6zhet a Konnrinyhoz 6s a Komrdny
tagl6hoz a feladatk<iriikbc tartoz6 lmindenl brimrely iigyben,"

25, Az Egysdges javaslat AZ ALLAM fejezet s. cikk (3) bckezdis h) is i) ponrjainak a
kcivetkezci m6dositisirt j avuslun: :

/Nenr le lret rtrszdgo,t udlt*avtztis! lartaili/



13. Az Egys6ges javaslat SZABADSAC uS F'U-rll.0SSIC fejezct -XIV. cikk (2)

bckczdfsenek a kovetkez6 nt6dosit6s;it javaslom:

.,(2) Senki nem utusithat(t ki olyan dllamba, vagy nem adhat6 ki olyan Allamnak, ahol az a

vcszcly lbnyegeti, hogy hakilra itelik, kinozz6k vagy tnds cmbertclen b6niismticlnak,

hi.intetesnek vetik aI6."

14. Az Egyseges javaslat .,SZABr\DSAC ES FELELOSSIC" tejezet XXIV. cikk (2)

bekezd6s€nek a krivetkezo rrrirdositdsdt javaslont:

,.(2) Minclenkinek joga van [ahhoz, hogz lz Allanr vagy a helyi iinkornrlinyzatl torvdnyben

rneghatirrtzottak szerint luregtdritsel ir hat6srigok 6llal lelrdatuk tcl.iesit6se sor:in neki
jogellenescn okozott kir[tI pqgtilrilgserq."

15.42 Egyseges javaslat SZABADSAC ES FELIII.dSSEG tejezet XXVL cikkdnek a

kiivetkczd modositiisdt javaslom:

,,Az 6llanr -. a nriihijtlriscnek hatekonysirga, a ktizszolgiltatrisok szlrrvonaliinak emel6se, a

kiiziigyek jobb 6tlithatirsiiga cs az esdlycgyenliis€g oliimozrlitdsa erdekdben lifirekszik az. [j
miiszak i m egol cl iisokn qk 6s a tud<ln 6ny ercdm6rryeiBgli-i1z alka l mazdsira. "

16. Az- Egys6gcs javaslat SZABADSAC; tiS l.ni"pf-6SSEG lejezet XXiX. cikk (l)
bckczd6s6trek a k0vetkezo rr6dosit6s6t lavaslotrr:

,,(l) A Magyarorszigon el6 ncmzetis0gck 6llanralkoto tdnycziik. Minden. valamtdy

nemzetisdghcz tartoz6 magyar illampolgrirnak jriga van dnazottossdga szabad vdllalisdhoz 6s

megorzdsehez. A hazai nemzetisdgeknekjoguk van az anyanyclvhasznilatl.roz, a saj61 nyelven

val(r egy6ni 6s kiizrissdgi ndvhaszndlatlroz, sajit kultririjuk 6pol{s6lioz €s az anyanyelvu

oktatdshoz."

17. Az Egysiges javaslat XXX. cikk (l) bekezdise a kovetkezdk szerint m6dosul:

,,(l) lNlindcn ember, vrlamint tiirv6ny alapjSn l6trehozott jogalany tll'chefbir6

k6pess6gdnck, illetve a gazdas6gban val6 rdszv6teldnek meglblcliien rnindenki bozzAlixul a

kdzds sziiksdgletck ledczcstihez."

18. Az Egysegrls javaslat XXXI" cikk (6) bekezddsc a ktivetkez6k szerint m6dosul:

,,((r) [Minden ember, valamint tiirvdny alapj{n ldtrehozott jogalany h]Honv6delni 6s

katasztrofave,dclmi feladatok cllit6sa 6rdck6bcn ..' sarkalatos torv6nyben rneghatiirozottak

szcrint - tuldCt*i gazdasdgi 6s anyagi szolgriltatris tcljesitcsirc kotclezhetd."

19. Egysiges javaslat AZ i\LLAM iejezet l. cikk (2) bekezd€s a) pontidnak a kdvetkezii

rnodositdsdt javaskrnt :

/(2 ) A;, 2rs;uggyiilds/



,,(1) IUjl Alaplor:veny eltbgadiisiira vagy riz Alapttindny m(rdositdsdra irrlnytl6 javaslakrt a

ktiztirsasrigi clndk, a Korrndny, orsz-irggytil0si bizottsdg vagy orsziggyiilesi k6pvisel6
tcrjcsztliet cl(r.
(2) lUjl Alaptoru6ny eltbgadiisdhoz vagy az Alaptirrwdny m6dositirsihoz az orsziggyiilesi
kdpviselok kitharntadiinak szavazuta sziiksegcs.
(3) Az Alaptriruenyt vagy az Alaptiirvcriy m6dositrisdt az Or-szriggyfiles olnOkc uliiirja, cs

rnegktiltli a koztdrsasdgi clnrjknek. A kiiztdrsasdgi elnrik az Alaptcirwdnyl vagy'a./. Alaptiirvduy
modositiisrit Iannakl a".kezhezv6tel6t6l sz6rnitott 6t napon beliil al6iqia, cs elrcndeli a hivatalos
lapban valtl kihirdet6s6t."

7. Az ligyscges javaslar SZAIIAL)SAC ES FIILEL6SSIiC f'ejezet lll. cikk (3) bekezclesenek

a kiivetkezij ur(:clositisit j avirslom:

..(3) f ilos az ernberi Ifaj ncmesit6s{tf fajncnrc-:sit6st c6lz6 gyakorlat, az ernberi tcst 6s

testrdszck lraszonszerzrisi c61u fblhaszniliisa, valamint az cmberj Icgycdek mtisoldsal
egyedrnirsolas."

8. Az Egys6ges javaslat SZABADSAC Es f nlf.ltlsSEC ibjezet IV. cikk (3) bekezddsinek
a kovetke:z-o urddositrisrit javaslom:

,.(3) A brincselekrrr6ny elkiivetdsdvel gyanusitott 6s orizetbe vctt szemel).t a lehetii
legmvidebb id<in beltil szabadon kell bocsAtani, vagy bir6s{g e16 kell itllitani. A bit6sdg
kiiteles az cl6 dllitott *zcrnilyt meghallgatni[,] cs ir6sbeli indokol{.ssal elldtott hatdrozathan

szabadliibra helyezds6roI vagy letattirztataisri16l haladektalanul diinteni."

9. Az Egysdges javaslat SZABADSAC ES FELEL6SSTG iqczet VI. cikk (1) bekezdesdnck
a ktivetkezo m6dtrsitirs;it javaslom:

,,(l) Mindenkinek joga van ahhoz. hogy magrin- cs csalddi tletot, otthoniit. kapcsolattartris4t is
[i rihirn ev6t I jUhirqgvq!-tisztcletbcn tartsdk, "

10. Az Egys0gcs javaslat ..SZAIIADSAC ES FEI,EI.OSSEC" lejezet VIL cikk (2)
bekezdesinck a krivetkez6 m6dositrisdt javaslonr:

,.(2) [Magylrorsz{gon a'z] Az. dllam es ,az egyhizak kiil<inv;iltan rniikodnek. Az cgyhrizak
dnAll6ak. Az 6llarn a kciztissdgi celok drdek6ben egyiittrniikddik az egyhrizakkal.

1l.Az. Egysdges javaslat SZABADSAG ES IIEI-DL6SSEG fcjczet Vlll. cikk (2)
bekczddscnek a kovetkczo rn6dositis6t javaslom:

.,(2) Mindenkinek joga val szervezBteket l€trehozni, [illetve azokhozl es joga varl
szeryezetekJrez csatlakozni."

12. Az Egysdges javaslat SZABADSAG ES FDLEI.oSSEC fejezet VIII. cikk (5)
bekez-des6nck a krivelkezo rnodositdsdt javaslom :

,,(5) Szakszervezelek 0s ni6s €rdek;kEpviselsti szervezetek az egyesiil6si jog alapirin szabaclnn

alakulhatnak ds tevekenl4cedhetnek."
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[H,l!!] cikk

[.] !) eikk

[J.]Q cikk

ffi.lIQcikk

lL.l !)cikk

lM.lM) cikk

lN.lN) cikk

[o.] Q) cikk

lP.l Dcikk

lQ.l Q) cikk

[R.l !) cikk

IS.l $J cikk

lT.l Dcikk

4, Az Egys(:gcs javaslal ..AI"APV[TES" fujezet C. cikk (3) bekezdds6nek a kdvctkez-o
m6dositls;it javaslom:

,, (3) Az Alaptiirveny ds a jogszabrilyok 6rv6nyre juttat6sa erdckebcn kdnyszer alkalmazdsdra
az 6ltam[i ds a hclyi iinkorm{n"vzati szenck] jogosult[ak]."

5. Az tigys€ges javaslat .,ALAPVE.TES" tejczet D. cikke a kt-rvetkcziik sz.erint m6rlosul:

,,D, cikk

lv4agyarorsz6g az egys6gcs rriagyar nemzet risszetartozdsft szem el6tt tarlva feleloss6gel visel

a hatdrain kii.,iil 6lo rnagyarok sors66rt, el6segiti kiizossdgeik f'ennmarad6srit 6s tejlodesdt,

tdrnoga(a nragyarsiguk megorz6s6re irdnyulir torekveseiket, egyeni es kozoss6gi jogaik

erv6nyesitdsdt, kiiziissdgi iinkorm6n),zataik l6trchoz[sdt, [valamintl a sziit6{iildiin valci

boldoguliisukat. valarnint el6mozditja egytittnitikriddsiiket cgynrissal es Magyarorsz6ggal."

6. Az Egys6gesjavaslat ALAPVE'|ES {ejczct S. cikk (l)-(3) hekczdds6nek a kijvetkezo
m5dosituisrit javaslorn:
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Kdv(r l,risz16
az Orszdgg,vrilis Elnoke resz0r'e

Helyben
Zir6sz.avazSs eldtti rn6tlosit6 ialirsl!!.1

Tisztrlt lilnbk tr!

A llazszabfly i07, $-a alapjfn a ,.Magyaromzrtg Ataptdrv6nye" cimmel benl,ujtott 'tl2(t27.
sz6mir torv6nyjavastat'l/26271165. szrimu egys6gcs javaslatihoz (a tovdbbiakban: Egys6ges

.lavaslat) a kdvetkez6

r-A r (t sr.ay az.ls clfi tti nr ri dositri j av as la to t

tcrjcsztcnr elo :

L Az- egysegr:s javaslut ,,Nemr.eti hifvalLls" fcjczct cimdnek akibbi mirdositds$t javaslorn:

..INcmzcti hitvatlis] NEMZB'I'l IIITVALLAS"

2. Az Egyscgcs javaslat Ncnrzcii hitr,alkis fc.jczctibcn a krivctkezij rn6dositist javaslcxn:

Uiiszkdk vagyunk az orsziigunk meEnaradiisirert, szabadsigi4rt es luggetlens6g66rt
kiizdo 6seinkre.
(...)

Netn isrrrerjiik el az 1949. €vi kommunista alkotrniinyt, [arnelyl r]er.!*egy zsarnoki

::il"* 
alapja volt, ezen kinyilvenitjuk lannakl crvdnyelens€g€t.

3. Az Egysdgcs javaslat .,ALAPVETES" fcjczct cikkei megieltilisenck a ktivetkezd
m6dositisiit javaslonr :

,,[A.lg cikk

ll].lHcikk

[C.lQ cikk

ID.]Q) cikk

[E.l E) cikk

(F.l F) cikk

lG.l G) cikk

(.)
(..)

(...)

(.. )

(,..)

(..,)



INDOKOLAS

A nt$dositd javaslat a nonna-sziiveg egyszertisitds6re, a seiiksdgtelcn utal6sok

nrcgsziintcrisdre. ar- egysdges sz6haszriilat megteremtdsdre 6s a ktilts6gvet6sre vcrnatkozd

szabiify,ok :tzerkezet6nek isszerfisitisire irdnyLrl, ezz-el sz.olgdlva az Alaptdrvdny szdvegdnek

belsti kohcrencid.irit, valnrnint a nomravildgt.rss6g krivetelm6nyrjt.

A m6ciosit6 javaslat az- Allanradiissirggal kapcsolatos fur. 50%o-os szab{lyt * amin az egysiges

iavaslat tiibb renilelkezdse is tartalmilag alapu[ * jelentosigdndl ftrgva becmcli a

kiiltsdgvetdsrOl szdrl6 tdrveny megalkot6sira vonatkozri szabdlyok k(ize, valamint a

hiratkozisok rcndszerdt is .itl6th&t6bbf teszi.

A m6riosftri iavaslat az dllamad6ssdg ds a tel.ies hazai dssztcrmdk viszonyrira vona(koztian

egysegesf ti a nonniLsz0vcg srrrhasznrilatilt.

A m6dqsitri javaslat az alapttlrvernyi sz.inten megillapitott alapvetti kdhs6gvetdsi s:eabflyok

vigrehajtirsit sz.olgdlti eldirrisokat egy0rtelmiien tdrvdnyi szinterr rendeli neg{llapitani. Irz

Iehctoseget nyuit arra is. hogl,a tbrv€nyalkot6 * akff a celeott Allamadfissrig-ar:Any eldreset

kovetoen is alkalryrazan<l6 - fiskdtis szabrilyokat 6llapitson meg a fenntarthat6sig irdek6hen.

Bud.ipest. 201 l. aprilis 1 8.

liidesz - Magyar .gdri Sziivetsdg

I



,,(2) A kdzpotrti k0ltsdgvetis vdgrehajtdsu soriin - a 36. oikk (6) bckczdtscben meghatrirozott

kivdtelckkei - [a Korm{ny az 6llam nevdhenf nem vehet! f'el olyan kdlcsiin[tl" ds nem

vallalhato olyan penziigyi k0telezsttsdg[etl, amely azt ercdmdnyeznd, hogy az dllama<ltissig

[szintie] rneghaladia a [megel6z6 napt{ri 6vl teljes hazai 0ssztenndk[e 6rt€k6nekl fetet. lAz

dllamaddssig szintj6nek 6,r az 6v*s teljes hazai 0sszterm6k 6rtdk6nek skf,mit{si m6di$t

t0rvdny dllnpitja meg.l

(3) Mindaddig. amis az-- 6Uqqlrd0s$lg a tclies haz-ai dssz-lcrmok _&l9l tA 36. cikk (5)

bekerd6se srerinti id6szakbanl meghaladja * a 36. cikk (6) bekezddsiben rneghatarozott

kivetelekkel - a kiizponti ft6l15gigvetds v6grehajtiisa sordn [a Korm{ny az dllam nev6tren]

nenr vehctri lbl olyan kOlcsOn[t]" is nern vdllalhai{ olyan prinziigyi k0l.c1cz-cttsegfetl,

amclynek k<ivetkczteben az illamad6ssdgnak a teljes lrtuai tjssirtermg_hb_ez.visz-<lnlito[! aranr-e

a megeloz6 [napt{ril dvben tbnnrtll6hoz [m6ri6kheel kdpcst n<ivekedne.

(4) Mindaddig, anrig az allanrad6ssrig a teljes haz;ri 0sszternr6k fbltlt [m6rt6ke a (2)

trekezd6s6ben mcghatdrozott 6rt6ketl nrcghaladja. az Alkotnriinybir6srig a 24. cikk (2)

bekezdes b)-c) pontiaban tbglalt hatdsktirdben a kiizponti kiiltsdgvetesrdl. a kiizponti

kriltsdgvetds vegrehajtdsar6t, a kdzponti adtincmckriil, az illetekekrol ds i6rul6kokr6l, a

viurroklirl, valanrint a helyi ad6k kiizgrnti feltitcleir6l sz.ol6 tdrvduyek Alaptdrvdnnyel val6

dsszhangi6t kizar6lag az elethez is az emberi rndlt6siighoz val6 joggal. a szetndlyts adatok

v{delrnehez vai6 joggal, a gonclolat, a lelkiismcret 6s a vall6s szahrvJMgihoz val6 iciggal vagy

a magyar dllarnpolgdrsdghnz kapsol6dd jogokkal dsszeliiggrisben vizsgail]ratla tbliil, es ezek

sdrclnrc miatt scmmisilheti rncg. Az z\[kotmrinybir6sirg az e t.rgykorbs tartozo tdrvenyeket is

korltitozds ndlktil jogosult megsemnrisiterri, ha a tOrvdny megalkottisdra es kihirdet6sdre

vonatkr:z(r, az Alapttirvdnybcn foglalt elj6r6si ktivctelntdnyek nem teljesiiltck.

(5) Az ul!ryAlelsig ds q teljes hazai iisszturndk szamit{si nlodjht. valamint a 3-6. c.*kbe-n is

az (l) -(3) lrekezddstrerll]oelaltak vegrehajtirsira vonatkoz6 sz4biillokat tiirvenv hatArozz.a

!:!99."
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Zdrdszavaz$s el0tti mddosit6 iavaslat

Kiiv6r Ldszld

trz, O t szAggl.tilis lll n iike rcszdre

llel.vben

Tisztelt Elndk llr!

A lliieszabiily 107. $ (l) bekeaddse alapidn a Maryarorsz{g Ahptdrvdny6rfl sz6ld

T126271165. sz{m[ erysdges javaslathoz (a tovAbbiakban: Iigys€ges javaslat) az aliibbi

z{r6szavazSs el6tti m6dositd javaslntot

terjc:sztern cl(i:

1. Az ligysegesjavaslai 36. cikk (2) hekezddse a k0vctkez<ik szeritrt tn6dosul:

,,(2) A kozponti kiiltsegvet6sr6l ds az annak vegrehajtiisll$l sz6l6 tdrv6nyjavaslatoknak

azor:os sz-erkezetben. iitl6thato m6don 6s dsszertl rdszletezettsdggel [valamennyil kell

tar-tidm??q,iuk az.6llarni kiad6sqkat is bcvdtelglgt [tartalmazniuk kellJ."

2. Az Egysigesjavaslat 16. oikt ( ) is (5) bekezddsc a kdvetkezok szerint m6dosul:

,.(4) Az Orsz6ggyiilcs lcsakl lge.{bCadlAlglolyar k0rponti kdltsdgvetisrol sz6ltl ltirv'enyt

{fogrrlhat ell, amelytek Intml eredm€nye[zilkdppen az iillat'trad6ss6g [m6rt6kdnek

n6veked€s6tl nteghaladnir a telje$ huzai dsszitennik felet'

(5) Min<larldig, grnig az 6llarnacl6ss6g a tclies hzrzai ij,ssztenndk tbldt [mdrt6ke a 37. cikk (2)

bekezd6s6ben meghatdrozott 6rt6ketl mcghaladja, az Orszriggytiles csak olvan kijzponti

koltsegvet€srol sz6l6 t0n'inyt tbgadhat el, anrely az 6llamad6ss6g a telics hazai

o.@ csbkkentisdt tarlalntaz'zir."

li. Az ligysdgcs.favaslat 37, cikk (2)-(4) bekcz.ddsc a kdvetkez.ok szerint mirdosul' is ezzel

cgyidcjrilcg a i7. cikk a kdvctkezo (-5) bekezdessel egdsziil ki:



elrnulasztotta. a liivrirosi Cs niegyei korrnAn-v-liivatal kezdemtinyezrls6re a bir(rsig drinldsdben
elrendelheti, hogy az iinkormiuryzati rendeletct az 0nkonniinyzat neviben * 'at. uJoLL

iiulionrtiinyzat lendcletekdnt * a f'ovdrosi is ntegyei kornr6nyhivatal alkossa rneg.

Budapest. 201 l - fprilis 18.

/) t^ tIttll^\(.t**-,X^/-r 
I

Fidesz - Mng.var PotAyfi Szrivetscg
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Kdv6r Ldszl6
az 0rsz6ggyiiles Un0ke r(szfrc

Usiyhqt
Z{rdszevrqis. eldtli mddositd iavasltt

Tisztelt f,ln6k Urt

A llirzszirblly 107. $-a alapjin a ,Maryarorsz{g Alaptiirv6nye" cirrtn:el benyiritott \12627.
szinru tiiwenyjavaslar 'f:/26?71165. sz.:rmfr egys6ges javaslat6lxrz (a Ovribbiakba:i: Iigysdges
javaslat) a krivetkezo

zdrdszavazds el6tti m6dosltd javaslttot

terjeszlern elo ;

1. Az Hgysdges javaslat ,.M Al,l,AM" I'ejezct 25. cikk (2) bckezd€senek a ktivetkcz6 ilj d)

ponttal val6 kiegdszilds6l.iavaslotn:

/..1 bhiltig diiil/
..di a lebtl 6ukonnan-vzaf-liirv$Uen--qlapttl0-jaCalkqtAsj- kotelezett$ege*clguldsild$nck

m!,sh tlani!as!u01"

2. Az- Hgysiges javaslat,,AZ ALLAM" fejez.et 12. cikknek a kiivctkcz6 uj (5) bekezddssel val6

kiegeszit,isiijavaslom, egyidejiileg a jelenlegi (5) bcrkezdds sz;imozdsa (6) bekczddsrc vdltozik:

,,$) A ftivtirr:si is a metsyei korrrluryhivatal kezderl{nyezheti a bir6s-Agnal=4 hg-tl'i i,nkqffidnyzat

ttirveir"eri ,taputO iosutkotirsi--h{elezel-t.s€s-e*elurulaszt?isdnak meeillaplfuE--l&-a-b91]1
qtrkgsla[yzgt. ,L"Ss&$ArtJs&19Jsl$dSE ]gkjr*O-:rSr4S-rllt-d.,i11nrllasz-t6sl nlsSelalit6-d0$d$Cu

fUgghafulrzott id6pantig n is a rnegyei kormrinvhivatal

kezriemeluezes6Jc clrendcli...bqgy. a-.!nrulaszuis orvoqldsdhaz-sagL$4gqsjilko&*nreti-tEodSl9191
a helyt-sukBr.maryZal-neydbsn -q &v{r-ttsi 4s a megyci konnd "

Indokol6s

A nr6closit(r ilditvriny arra ir6nyul, hogy arneunyiben cgy helyi iinkonndnyzat jogalkotdsi

k6telczeltscg6t tdrv€nys6rt(len elnrulaszdru is annak fblh(v{sra sem tesz. eleget. lehetoseg lcgyerr

a ttirvrinyes rniikddis hetyreAllitisa drdekdben a bfr6saghoz ftrrdulni. A biros[g a jogalkotdsi

kritelczeifsdg teljesit6sere hatd.ridilt ir elo. Amennyibcn a helyi onkomriitiyzat a hat6ridot
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Kiiv6r Liszlri
az Orszriggytrlcs Elnoke reszirc

Hel),herr

Z{rriszavazf s cJ6tti m6dositd iavasl{

Tisztclt Elnitk tir!

A Hiz.sz.abiiy 107. 5\-n alapjirr a ,,Magyarorsz{g Alaptiin,6nve" cinrrnel benyrjtott T12627,
szinr(r tdrvdnyjavaslat Tl2Cr27l165. szimu egyseges iavaslatiihoz (a toviibbiakban: Egys6ges
javaslat) a kdvctkczri

zitr 6szav rz,is el6tti m6dositri javasla tot

terjesztern elti:

Az Egysdges javaslal ..SZABADSAG ES FELELOSSTC', feiezet XX. cikk. (2) bekeztl6sdnek
a ktivetkezij rn<idosit6srlt j avaslom :

"(2) Az (1) bekezdcs szcitnti jog {rv6n-ycsiilesct Magyarorszig genetikailag rn(rdoxi!9--t1
il6lenyckliil n:errtes meziigazdasir$gal. az eq6szs6ges dlehniszerckhez 6s az iv(x,izhez val6
hozztit€res biztr:s-itdsrival. a rnunkav6delenr 6s az egeszs€giigyi ellitds mcgszerwez6s4vcl, a

sportolis €s a rendszeres testedzds timogatiisrival, r,alamint a krirrryezet r,6delmdnek
biztositrisdval segiti elii."

Indokolds

A testi es lelki egcszseghcz valo jog. rnint eliclegeuithetetlen emberi jog crvenyesulesdhez,
ezAltal az Alapton€ny nemzetktizi jogi koherenciitiilhoz nelkiil0zheietlen feltetel a kiviilir
miniisig(, sokfelesegiikbcil krivetkez6en a t{rsadalorn igdnyeit kieiigitii gdnmridositils-rncnt0$
szervezetekkel el6rillitott egdszs6ges 6lelnrisz-erekhez, valarnint az.ivt\vizhez vaio hozzdf6rds
tblt6teleiuek hiztositirsa.

Rudapest, 201 l. hprilis 18.

/l Lttil*)ifi,,.'f-
Fi<lesz - Ma6iyar Polliri Szovctscg
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16rbszdvtzit eliitti nr6dosit6 iaYaslitt

'f isztclt trlniik (irl

A I-l6zszab6ly 107. $-a altpjiri a ,nMagyitrorsz.:ig Alapt6rv6nyc" cimrnel benyirjtott 1'/1621 .

sz-6nr(r tdn,en)iavaslat Ti2627l165. szamu cgys6tles javaslatihoz (a tov6bbiakban: Egysdges
javnslat) a kovetkez-o

z{rdsz.avaziis (l6tti tn6dos[t6 javaslatot

tcr"jeszteur elii :

;\z Egysiges iavaslat .,Nemzc1i hitval16s" fejezet6nek alibbi m6dositisit javaslortr:

A [Magyarorszrigonl -yql!nk_616 nemzetisdgek a magyflr politikai ktiztissdg rdszcri is
6lLamalkoto tdnyez6k.

Valljuit^ hogy nopuralom csak ott van, ahol az 6llanr sztllghlja polglrrait, i-igyeiket

nr6lt/rnyosan, Iigazs:igosan,l visszadlds 6s r6szrehajlirs n6lktil irtdzi.

Indokolds

A nemzcti ds ctnikni kisebbsdgekrc vonatkozri jelenleg halilyos torv6nyi szabllyozis
€nelmdben tizcnh6ront [,tagyarorszdgon 616 nenrzetiscg min6s'iil honos ndpcsoporhak.

Ilazink. s ltenne a t)agyar' illanr rniikoddsenek legfotttosabb elvei 6s celkitiizesei ktizl
szerepel a ter0leten 616 polgirok jogainak - nemzeti 6s etrrikai hovatartoz6sukt6l fiJggctlcniil -

tel.jes kdrii, a ncmzetkrjz.i jogi elv- es joglentlxzernek, valaminl az liunlpai LIni6 nomrdinak

meg{'elelo v6tlelme.
Jelcrrr.iavaslat ellbgacLisrr cscten a rnagyar iillam ir dernokr.lcia, valantir^rt a hurnauiztnus

elvcinck tigyelenrbe vitelevel alaptrin,6nyi szinten elismeri a haz-rinkhan 61i1. rie nem (ishonos

nemzetisdgekct rr nragyar politikai kozosseg ru(szektint, rillamalkot6 tdnyezilk{nt. ezirltal

megterernti a kgherenc'i{t a l{agyarorsztig 6ltal elfogadott nemzetk<jzi jogi szabiilyozis, illetvc
az Dur6pai Urti6 joga koz<itt.

Budapcst, 201 l. 6prilis 18. .\ {t{
u Jf.' 1

Lszar Jirnr$
Irid,:sz - Mlgyar PolgCri Sztivctsig

Az Atkotmdnybfrdsdg tobb hatdrozatdban is kifejtette, hogy a torvdny(iavaslat) zdr1szavazds el6tt
tortdnt 1rdemi m6dositdsa a tdrvdny kozjogi |rvdnytelensdgdt vonja maga utdn. Az



Alkotmdnybirdsdg leszogezte, hogy a torvdnyalkotdsi folyamat egyes eljdrdsi szabdlyainak
betartdsa a torv|ny 4rvdnyessdgdnek jogdllami kdvetelmdnye. A zdr6szavazds el6tti drdemi
m6dositds vonatkozdsdban mdr nem tortdnt parlamenti vita, az ellenzdknek nem volt joga, sem
lehet6sdge m6dosftdsi javaslattal 6lni, nem tudtak hozzdsz1lni, vagyis gyakorlatilag a kordbbi, a vita
alapjdt kdpezd vdltozathoz kdpest, diktdtumkdnt dtverve, egy alapjaiban mds tartalmti
tt)rvdnyjavaslatot emeltek jogszabdlyi szintre. Ebben a zdr6szavazds elftti m6dositdsban mdr
semmilyen tekintetben nem 4rvdnyesillt a parlamenti mechanizmus, a jogalkotdsi szabdlyok

folyamata, rdaddsul zdr1szavazds el6tt - alkotmdnyosan - mdr csak koherenciazavar okdn lehetne
mddos{tdst benyiljtani, Es qz Alkotmdnybirdsdg dlldspontja szerint a kdzjogi
alkotmdnyellenessdgben szenved1 norma visszamen6leges hatdllyal semmis, drvdnytelen ds

hatdlytalan.

Az Alkotmdnybirdsdg kiemelte, hogy ,,[a]z Alkotmdny 26.5.-dval kapcsolatos eljdrdsokban
valamennyi eljdrdsi szabdly egyardnt fontos. Minden eljdrdsi szabdly, minden eljdrdsi szakasz
azonos legitimdcifs erdvel rendelkezik." Az eljdrdsi szabdlyok megsdrtdse tehdt a torvdny kdzjogi
1rvdnytelensdgdtvonja maga utdn. Tehdt a hibds torvdnyhozdsi, torvdnyalkotdsi eljdrds a torvdny
kdzjogi 1rvdnytelensdgdt iddzte el6. Es ez 6rtelemszer[ien vonatkozik qz alaptorvdnyre is.

A zdr6szavazdsra szdnt egysdges normajavaslatnak a Ldzdr Jdnos dltal egyszem€lyben tortdn6 azon
m6dosit6i kovetkeztdben, amely m6dositdk nem voltak az )rszdggy(ilds, mint torvdnyalkot6
asztaldn, tehdt az orszdggy(ildsi kdpvisel6k, mint tdrvdnyalkot6k nem is ismerhettdk meg ezeket a
mddosit1kat, ezekrdl nem volt a torvdnyalkotds keretdben semmifdle parlamenti mechanizmus, o
zdr6szavazdsra szdnt egysdges normajavaslathoz kdpest egy teljesen mds tartalmil alaptdrvdnyi
vdltozatot szavaztak meg 6s fogadtak el. A koztdrsasdgi elndknek aldfrdsra megkuldott alaptdrvdnyi
vdltozat - melyet az aldbbiqkban melldkelek - alapjaiban teljesen mdsr6l rendelkezett, mint amit
e gy s 6 g e s n o rm aj av as I atkdnt zd 16 szav a z ds r a s z dntak.



?'/

Az iigy(szsdg

29. cikk

(l ) A legliibb iigydsz tis az ilgyiszs6g irz igaz.sitgszt>lgiltalas kiizrunliikod6jekcnt az
iillanr btinret6ig0ny(:t ervdnycsiti. At iigyesz-seg iildrjzi a btirxrselckrndnycket, fclldp miirs
jogs(dO csclckindnyckkul 0s mulasztisolikirl szemben, valanrint el(isegiti a jogellenes
csclcknr6nyek niegel6z6stit.

(2) A icgliiltb iigy6sz €s irz iigygszs0g t(irvdxyl)co nreghatiir,rzottak szcrinr
a) jogokat gyakorol a nyr'.rmoz{ss;rl ossze{iigg6shen;
h) kipviseli akttz.vidat a hir'fisigi eljirrAsban;
cl fcliigyelctet gyakrrrol a lriintctds-v6grchaitirs t6rvenyess6ge fi:lett;
d) tiiri,*ny 6ltal rneghat6rrrzott tovirbbi leladat- [s hariskoriik*t gyakorol.
(3) Az (igydszi szenezetet a lcglobb iigycsz vezcri es irdnyitja. kincvezi az

iig;"eszckct. A legltibb iigy6sz kivSttkivel az iigydsz szolgilati jogviszonya az iillirhinos
rircgsdgi nyugdijkorhat6r betiilt<:seig iillhat f'cmr.

(4) A lcgfili,ltb iigyriset lz iigydszek kriziil a kiizt6rsasagi rllok javaslalara az
Onzdgg,yiilos viilaszlja kilenc evrs. A legliibh rigydsz nregvrilasz#r$dhoz az oruz6ggyiil0si
kipviselok kethannad6nak szavazitra sziiksCgcs.

{5.) A lcgfiibb iigyisz 6vente bcszihrnerl tevrlkenysSgiriil az Orszriggyiil6snek.
(6) Az iigy0szek nem lchctnuk tagjai prirtntrk, €s nem folytathatnak politikai

tevekenysigcl.
(7) Az iigydsz-srlg szervezctcnck ds miikijddsinek, a legldbb iigy{sz 6s az iigyriszek

jogrilllsanak rdszlctes szabrilyait, val:rnriut javadahnaziisrrkat sarkalatos liir.rdny ltatArozta
ficg.

Az alapvetd jrigok l,iiilfos$

10. cikk

(l) Az alapvct6 jogok Lrizhsa alap.iogvidelmi tevdkenys6get lit el, eljrinisht bdrki
kr:zdenrdnyezhr:ti.

(2) Az alapveto jogok biztosa az alal:veto tr:gukkrrl kirpcsolathan tudornrlsirt jutotl
visszlssfgokat kivizsgdlja vagy kivizsgiltatja^ r:rvr:slisuk 0rdekdben dltalanos vagy cg-ycdi
intCzkerl6seket kerzdcrndnycz.

(3) Az trlapvctii jogok biztos6t ds hclyettcseit az Orsziggyiil0s az orsziiggyiil6si
k*pvitcltrk kdlharruaclirnak szavatnthval hal rlr,re vhlasz{a. A hclycttesck a jtivrl nemzedekek
crdckcinck. valantinl a Magyarorszigo[ clo ncnrzetis{gek jogainak vddehn,il lrilirilt ci. Az
alapvctri jogok biztosa €s hclyettcsei nern lchr:rnek tagiai palrtna( 6s nem fbll,tatlutrrak
politikai tevdkcnysdget.

(4) Az alapvct(r joguk biztosa 6vr:ntc b.lszArnnl tcvrlftcnysdgi16l az Orsziiggyril6snek.
(5) Az alapvctr-r jogok triztosiira 6s hclyettcsr:irc vonalkoz6 r(szletes szabillyokal

torv'4ny halitozza meg.
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(3.1 A Kfria a (?) bckczdcsbcu meghati'rrox)ttak mt:llcrl biztositja a bir6s6gok
,iogalkalmaz6s6nak cgysegit, a birirsigokra kdtelez6 j0gegysegi hatiirozafot [roz.

(4) A bh6srigi szcrvcz.et tobbsz.intii. Az iigyck moghatiirozott csoporljainr ^ kriloniiscl
a kiizigazgat6si 4s nrunkai.igyi .jogvirilkra * kitlon birr)sirgok l6resitheriik.

(5) A hixli irnkcrrmrinvzati szervek ktjzrcmiikodnek a bir-irs6gok igazgatisdban.
(6) f iirveny egyes jogvitZkhan rlrris szcrvek cljir'isirt is lehcliivd lchcti.
(7) A hir6s{gr:k szcrvczcl0tlek 6s igazgalisdnak, a bir/rk jogilliistinak rrlszletcs

sz-alrliyait. valanrjut a bimk javadalnlazilr:il sarkalalos l<irvcny hatirrozza rneg.

26. rihk

(1) A binik {ilggetlenuk, es csak a rrirv0nl,nek vilrrrak alIrendelvc, itflkezdsi
tcvikcnys(giikhrn nenr utasithatoak, A bir.i.kat tisz,atigiikbol os{,k sarkalaios tiirvdnyben
nreghat6rozott okbdl es elj6ris koetehen lchcl ulnxrz"ditani. A l.ririrk ncrn lehetnek tagiiri
p$ruak, ds nern fblytathatnak politikai tevdkcnysdgel"

(?) A hivatisos bir.ikat - slrkolatos trin'irnybcn ,ncghatiirozotlak szcriut - a
koztirsasrigi elntik ncvczi ki. Ilirovn az nr:vczhe16 ki, aki a harmillcadik dletdvdt br;tdll{ifie. A
Kriria ehrrjkc kivetel0vcl a hirir szolg{lati jogviszonya az 6ltaliinos riregsdgi nyugdijkorlratir
bctolt6siig illhat fcnn.

(3) A Kirria elnokct a binih ktlzi.il kilcnc 6vrc a kciztrirsas6gi cll<ik javaslatirra az
Or:zirggyril6s vdlasztja. A Kilria eln(ik6nek megvrilasxisiih<tz az. orsziggyiil6si kdpviselok
k0thannad*nak szavaT.nta sziiksdgcs.

27. cikk

(l) A birirsdg -' ha torvdny rniskdpp*n ncrn rendelkczik - tanicsban it6lkezik,
(2)'l'drvdny llltal nreglralirozotl tigyckbcn is rn<idon ncrn hivat/rsos birdk is rcszr

vesznek az it0lkczdsbcn.
(3) Egyesbir<ik6nl 6s a landcs eln<ikckdnt csak hivat:isos bini.jirlrat cl. f iirvcny rilal

moghat6.roz{)tt iigyekbcn, cgycsbir6 hatiskiirdben bir6sagi ritkir is eljirhar, akirc e
tcvdkcnysdgc sonir alkalmazni kr::ll a 16. cikk (l) bckezdds6t.

28. rikk

A bir6sigok a jogolkalmuzris soriu a jogszahirlyok sziivcgdt elscisorban azok c6lj6val
ds az Alaptrirvcnnyel rjsszhungban 6rtelmczik. Az Alaptcirv6ny ds a jogszabrilyok
drtelniez{sekor azt kcll lall6telczni. hr:,gy a jozrrn dsznek 0s a ktizjdnak mcgfelcl6, erkrilcs0s ris
gazdrsigos crilt szolg6lnak"



25

Az Alkotmtinybirtisig

24, cikk

(1) Az Alkotminybir6s$g az Alaptiirviny vidclrnlnck l*gfiihb sz.crve.

(2) Az Alkotrnirnybir6s6g
a) az AlqxiirvCnnyul vahi iissz)rang szcmpontj{b$l megvizsg6lja az cllbg.adoll. de ki

ncm hirdctctt lrirvdnyckct;
h) birii kczdenrinycz{src ltliilvizsgriljrr az cgyedi iigyben alkalmazandir

.iogsierhlrlynak az Alaptiirvdnrr,r,el va16 risszhangjrit;
{,) alkolmriilyjtgi panasz alapjrin I'cliih,izsgilja az cgycdi iigybcn alkalmazott

jogszabrilynak ru A llpti.in 6nnyel va16 iisszhangj6t;
d) alkotmirn;,lrrgi panasz alapjin lcliilvizsgdlja a binli drjntesnek az Ala;rtorv6nnycl

val(r iisszharrgjirt;
c) a Konrrdny, az orsz/rggytll(si k(pvisel(rk cgyrcgyede vagy az alapveto jogok biztosa

kezdcrndnycz0sirc feliilvizsgiilja a joEsz..ltriilyoknak ae Alapt<irvfunye I valir ossz"hangi6l;

l) r,i z.s g6lj a n j ogsz,abii lyok nemzelkozi szerzikldsbe iirkiiz6sdl ;

i1) az Alaptrinrdnybcn, ilk:wc sarkalal{)s t('irv{nyhen mcghatiirozott tovhhbi feladat- es

hatriskrjrirket gyakornl.
(3) Az AlkotnrAnyhirdsdg
a) a (2) bekezrl6s b), c) *s e) pontj6bar lirglalt hatlisliilcbon mcgscnrnrisiti az

Alaptr:rv6nnycl ellcntftcs jogszabilyt r.agy jogszabAlyi rendclkezdst;
b) a (2) bekczrlcs d) ponlji*nn h:glalt hatAskiirdben rncgsr:rrnnlisili rlz Alaptorv6nnyel

cl llltdtes bi16i dijrrtist ;

c) a (2) bckezddx 1) ponlj{ban foglalt hatriskor6ben :legscrmnisitireti a ncructkdz-i
szcrzixlestre iitkiizi) jogszab6lyl vngy jogszabdlyi rcndelkezest;

illctve sarkalatos torvenybm mcghalirozotl jogk0vetkezrndnyl allapit nreg.

14) Ar. Alkotnidnybirtisig lizeniit tagbril 6116 tcstulct, nmel)'ltek tugiait az

C)rsziillgyiilcs az orsziggyiii0si k<ipvisclok kdtharmadduak szavaantaval lizenk{t 6r,rc

v/rlasztjir. Az. 0*t.hggyitl€s trz orszlggyiilesi k(pvisuliik kdtharmadiutak szrtvaz.rttlval ar
Alkotnrirnybir6s.{g tagjai krjziil elnrjk<it v6laszt, az elntik mogbiT-atisa a: alkotrn6nybirdi
hrvalali ide;u lcj6rr:1ig tiv1. Az. Alkotmirnybir0s6g tagiai nem lehctnck tagiai p{nnak, 6s n*m
folyuthatnnh politikai tevf kenysdget.

(5) A't Alkolminybirrisirg hatriskiir$nek, szervezetdn,t;k, miik0rtdscnr:k r{szlctes
szabirlyait sarkalakrs triruiny halitrorL.a meg.

A trir6s;ig

25. cikk

(l) A bir6slgok igazs{gszolgilratisi tcr,€kenysdget litnak el. A lcgfbbb birtisrigi szen
r Kriria.

(2) A hirtisig dcint
a) bfiutct6rigybcn, mogirnjogi jogviUihan, t(irvcnyben mcglut{rozot! cgy(tr iigyben;
b) a ki)zigazgat;isi hakrozirtok tor-venyess6g0r6l:

c) az iinkumrAnyzati rcndelet m6s jogszabilyha iitkriz-isdrrll tis nrcgscmlnisit6scr6l;
cl) a hr:lyi iiflkonn6nyzat tnlrenyen alapul6 jog.alkotisi ktitclczcrtsdgc clnrulasztisinak

ni e gir I I a p I ri sri rri l.
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(,1) A rniniszterclniik inditr,lnyozhatja, hogy a K.rxnr6uy riltal bcnyujtott c)dterjcszt(s
lelctti szavaz:is cgyl.ren bii.almi szavazirs legycn.. Az Orszip,gyiiltls a rnirdsztercllrrikkel
szuntbctr lrizalrnat.lansirlrl'rt fclczi ki. ha a Korninv 6ltal beny0f tott elotcrjcszl6sl nein
lrinrogal ja.

(5) Az Orsz6gg-v-iil6s bizalrni k6rdisriil vaki dtutdsdt a hizahnatlausiigi inditviny vagy
n rninisacrolniiklrck a (3) is (,1) hckeztl0s szcrinti inditvirnya bctetjesz-l6sctol szimilott hiirom
nap rrtiu. dr: legkcs6bb a bctcdesz^t6stiil sziunitoil nyolc napon beltil hozzir meg.

22, cil<k

(l) A Konnnnl, a megbiz.atiirsa megsziincsit6l az irj Krxniny rrrcgal;rkul6s6ig
iig),vczctii komrinykdnt gyakorolja irat'iskorit, ncmzclk<izi szerziid6s kritclczti hatilydt
azt':ttbatr ncnl isnlcrllcti el, rendelelut csak ttirvdny felhaLrlmaz-nsa alapjdn, halasztliatatlan
eselbcn alkothat.

(2) ila a rnirriszterelniik lncgbizatass lcrnondisfrval l,i1gy llz qi<rruian megv*laszlott
Orszirggyfil0.t nregalakulrisrival sziinik meg, a miniszlcrelncik ne rij minisrzterulnok
megviilasztiishig iigyvczct6 miniszlcrelnrikk[nt glyakorolilr hrrt{skrirtit, rni.ni$zter fulmcnt6srlni
vagy rij min.isztcr kincvezdscre az.onbau javaslatot nenr tchct, rcndelctct csak 1ow{toy
Iclhntalnrazisa alapjiin, halasethatzrtl:rn csothcn alkothat.

(3) I{a a miniszlcrcln<ik nrcghizalirsa hal6liir,al, osszcl6rlretetlens6g kinrondlsival, a
mcgvilaszaiinirhoz saiiks(tries l"eltetelck .hiinya miatt vagy a26rt sziinl mr:gr tnctl az
Orszaggytil6s bizalnii szavarison a nrinisz.terelnirkkel szcruhen hizalnatlanslgit lejczte ki, az
irj minisztorclrriik megvillaszttrslig a miuiszterelnok hatiskrirCt a (2) bckczdrisben
rncghatfuozott korl6toz;isokka! a rniniszterelniik-hrrlyettcs vagy -" t0bb miniszterclnrik-
helyctles esct6n - az clsii ttclycn kijcl<ilt rninisztclelncikJrclycttcs gyakorolja.

(4) A rniniszter a minisztt';relniik mcgbizatisiirrak nregsziirr6s6t6l az tij mrniszter
kinevcrz{sdig \i\gy itz irj Konndny riiis &rgjirnak a miuisztcri jcladatt>k idciglcucs cllAtisAval
valir nrcgbizisirig tigyvezelii nriniszlcrk(n{ gyakorulja hatiskordt, rendcletet azrnban csak
halaszlhalatlan csetbcn alktxhat.

0nri llri szabr{lyozd szervck

23. cikk

(1) Az Orszltggytlcs sarkalatos torv6nyben a v6grchajt6 hatalonr kiirdbe tartoz6 cgyes
lbladai- ds halrisktirijk ellilasira ds gyakorlirs{ra iinirll6 szahilyozr'r szervekel hozJrat l6tre,

{2) Az nnilld szabill.ozri szcJl vezet{5jdt a miniszterelnt)k vagy * a miniszterelnrik
javasluLira - n ki.iz,t&rsas/rgi elntik nevczi ki sarkalatos ton Onyben mcghatirrozolt idtiuxamnr.
Az dn6l16 $zahdlyo26 szcrv vczetojs kinevezi he"lyettcsdi vagy helyefleseir.

(3) Az dnilld szabiiyot,6 szer vezctirje az i)ndll6 szab.{lyoz6 szerv tcv6kcnysigCrol
ivcntc hcszdmol az Orsz-aggyiil6snek.

(4) Az 6nnll6 szabdlyozti szcrv vezctdjc tdrvinybcn kapott fclhataLnazis alapjdn,
sarkalatos tdrv6nyben meghatdrozolt I'eladatkor^6ben rendclotct ad ki, amcly tdrv0nnycl,
kormdnyrcndeletlcl, miniszterelnoki rcndeletlel. n:riniszteri rcndeletlel ds a Magyar Nemzeti
ilank elniiktinck rendclcldvcl nenr lehct cllcnt,:tes. Az iin6llr: sz.rbalyozo $zen, vczet6j(:l
rerrdclel kiadris/rban az 6ltala rcndcletbcn kijclolt helycttcsr: helycttesirhcti,
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19. cikk

At ()rsr.iagg.yi\lds tdj$koztatdst k0rhct a Kornrdnl,tol az 0uropai Uni6 konn6nyz*ti
rdszvttellel miikritlli intdzmfnyeiuck dijnt0shnzal:rli elj$r$sdbau kdpvisclend6
korrnirnyirlli'rsponlrol, is lilldst foglalh*t az cljlrisban napirtudcn szcrcplir teryezetrc.rl. A
fionrlnY nz uur0pai unids dijntdshozalal sorirn az Orszaggyill0s rillislbglal6s6nak
alapulvitcl0vel jar cl.

20. cikk

(1) A miniszterelnrik nrcgbizatfsinuk mcgsziin6s{r,.el a Korm6ny mcgbizatisa
mcgsz(nik.

(2) A rniniszterelnDk megl>izatrisa megsziinik
a) az ujonnln mvgv/tlasztDtl Orsz.riggyi.ilds ttcgalakultisrival:
b) ha az (.)rszdggyillcs a nriniszterelntikkel szemhcn hizalrnatlansdgrit lejezi ki, $s uj

r:r inisztcrclniiktit vilnszt;
c) ha az Orsz"rggyiil4s a rniniszlerclnilk .{ltal keztlerndnyezolt biz:rhni sz-:ivazason a

rninisztcrclnrjkkel szeinbcn bizalnratlansi96t fejezi ki;
d1 Ieinonddsirval;
c) haldl6val;
I) iisszel'6rlrctetlensCg kimond/rsAval;
g) ha a mcgvirlasztrsirhoz szriks0ges leh6tcl*k nrdr nem illnak femr.
(3) A rniniszlcr rnegbizatAsa mcgsziinik
a) a minisztereln<ik megbieauisiirrak mci:,sziirres6r,cl;
b) a minisztcr lenrondiisivalt
c) tclmcnt6s6'r,cl;
d) hal6lhval.
(4) A rninjszter*lnrik nregviilasztiisdhoz sziiks0ges t'cltdtelck hiSnydnak

mcgrillapitrisir6l ds az osszel(rhetetlens0g kimondisrir6l az Orsz{ggyiikls a jelen l6vii
orsztiggyillIsi k6pr,iscl(ik kdtharmadirnak sz-avaz-atiival hatAror.-

21. r:ikk

(1) Az orsr;iggyfiesi kOpviselok egyiitiide s minisztcrelnokkel szembcu ir'6sban :1

mini.szterelndki tiszrtsigrc javasolt szcm(ly megieliiidsdtel - bizalnratlansagi inditvinyt
nyr{that be.

(1) Ila u Orszirggyiilds a bizalnratlansigi inditv6nyt t6rnogntja, ezzelbizalmatlansig{t
lcjezi ki a miniszlcrcln<ikkel szemhcn" cgybcn rninis:;tcrelniiknek nregv6laszlja a

biz"almotlansdgi inditvfnyban minisztcrelnriki tisztsrigre javasolt srem6lyt. Az Orsz|ggyiills
tliint4stihez ilz orszdggyril6si kdpvisclok tiibb mint a icldnek szavazata sziiks6ges.

(3) A rniniszterelndk bizalnri szavazist inditvinyozhat. Az Orsz-aggyiiles a
rninisztcrclniikkel szcrnbcn bizalmatlansagtlt fejezi ki, ha a nrini:;zlerelrtrrk javaslatara tartt>tt
Lr.izalnrj sz:vaz6son az orszrgtsyiilf{i kdpvisclOli tijbb nrint a fcl<: nem tlrmogatla a

nri nisz-tcrcln6kiit.
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(2) A minisztercll)trik l'crxleletbcn a nrirriszlerek kijziil cgy vagy tdbb rninisztr:relnok-
hclyetrcst.jcl(il ki.

(3) A ntiuisztcrclnijkiit az Orszriggyiil0s a kiiztiirs;rsirgi clniik jar.aslatdra v6lasztja mc61.

(4) A minisztcrclnok mcgv.{laszliisrilroz az, orsz|ggvtrl(:si kdpviscliik tobb nrint a

felunck szavazrta sziiksiges. A mirriszterelniik a mcgvilrlaszt6sival hivatalbir ldp-
(5) A kozlirsa*igi eln<ik a (3) bekezdd.s sze.rintijavrrslatir,
a) ha a nriniszturclniik m(gbizatAsa az iljonnan megvelaszlolt Orszlggyiilis

megalakulirshval szlint melt, rrz u1 Orsz;'rggyfilds a]akul<i iiliscn tcszi meg;
b) ha a miniszterclniik mcgbizttAsa lemondilslval, hal6lhval, risszeltlrhetedcnsr3g

kirncrndisir,al. a rrregvilaszttisiihoz sz-0ksc1;es leltitclch hiirnya rnialt vity,y ';rz.i:rl sz{int mr!:,
ntcr1 az Orszirggytltis a bizllmi szavazdson. n nriniszterclnijkkel szembcn bizalmatlansigit
I'cjezte ki, a nlini$zlr;reln{k nregbiz-alisa nrcgsziincsftol szamitotl tiz*niit napon bcliil tcszi
meg.

(6) l-ta az (5) bckezcles szcrinl miuisztcrclnrjknck javasdt $zcrn6llt az Onzaggyiilis
nent v6laszlt-rlta ficg, a ktiztirrraliigi elnok a:- [j javaslatit tizelot napon beliil leszi rneg.

(7) A rnini.sztert a nrirtisztereln0k j.rvaslatira a krizrircas*gi erlncik nevezi ki. A
rniniszter a kinevczdsibcn nreldeldlt irl6pontbau, ennek hi{ny{ban a kincvszesevsl hivatalba
isp.

(8) A Konnlny a nrinir?lerck kincvez<isfvel alakrrl mcg.
(9) A Komriny ti\g1a.\z Orsaiggyril6s elott cskiit tcsz.

17. cikk

(l ) A minisztCriumok {blsorolils{r6l t6rvdny rendelkozik.
(2) 'l'Arca ldlkiili miniszter a Komtiiny riltal meghatirnrzott ielada*iir ellalirs{ra

ncvczlrr:to ki.
(3) A Ki;nniiny irltalinos irntAsktir0 tcrtilcli illan:igazgatdsi szcrvc a fi'rvrirosi ds

mcgyci kormriol,hivatal.
(4) Sarkalat<ls ldrv*ny miniszt0rium, minisztcr vagy kiizigazgatilsi szerv meg'irliil0sdrc

vr:na tkoz6 rcndelkez€sit towdny rn6dosithatja.
( 5) A kormlinyl i szwisc l6k j o 96l l6s6t torviny szahiiy claa.

18. cikk

( I ) A milisztcrclnrik mcglrnldrozza a Kormtlny iltalirnos prilitikijit.
(2) A miniszter a Knrmrlny iiltal6ntts politikdjdnak keretei kiizcitt <indll6an irinyitja a:,.

iillamigazgatlisnak a feladatkiirdbe &rrlrrzo iigazatait 6s az alarcntlclt sz*rvcket, valamint clldtja
a K(']fitirny vagy a rniniszlerelnrjk 611al meghat.{rozntt i'eladatokai.

(3) A Korn6ry trgja ttirvdnybcn vagy kormdnycndclctbcn kapott felhatalmazds
alapjin, f'eiadatktirCben cljir"va, iiudlltian vagy mis minisztcr egyetdd€s4vcl rentleletet alkot,
arncly ttin'6nnycl, konn6nyrendclettcl 6s a Magyar Nemzeti Bank elnokdnck rcndclctevcl
nern lehet ellcntetes.

(4) A Korrrrhny lap{a tcvdkenysigidrt felelds az Orsz6gglilisnek, valarnill a

nririsztcr a rniriszlerelnoknck. A Korrnirry tagja r6.szt vchet is fclsz6lalhat az Orszriggyiil{s
iildscin. Az Orsziggyrilr"ls {s az orszdggyiil0si bizottsig az iilesdn valir rnegjelen6src
kiitelczheti a Korrniny tag({t.

(5) A KomArty lagfa jogdlllsAnak r6szletcs szahirlyait, javrdalrnaz;isdt, valarrint a

mini szterek bcl -yellesi trisunck rertj i dt tcin dny ltatbr <tzza ntc g.
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13. cikk

(l) A kiiztrirsas{gi elniik ellen biintet6eljirisl csak megbizathsiurak nregsziinisc udn
lchc{ inditani.

(?) Az Alapt6rudnyt valiy tisztsdge gyakorliislval i)sszefiiggisben valarncly tiirt'inyt
szrin<l0kosau rncgserlii, illctvc sziintli:kos htincstictm6nyt clkiivct[1 ki'rztdrsashgi elnijkkel
szcrnbcn az orsziggyiil6*i kdpvisel(ik egyiitride inditvinyozJratja ,1 1iszts6g16l val(r
mcglbszlirst.

(3) A meglirsztiri cljirnis rnug,inditirsiihoz az orsziiggyiilSsi kipviscliik kdtharnradinak
szavazata sziiks(:gcs. A szavazirs titktrs.

(4) A7. Qr\/./rg1yillis hott'irozaliinak meglrozatalirtlrl k.ezdodoen l nrcg{bszl{si uliirrAr
bc{'cjezcs6ig a kiiztirsasigi elnok nem gyakorolhat.lii hatiiskiircit.

(5) A nrcgft'rsztisi e ljiiri.rs lckrlytatlsl az Alkotmirnybiri:sirg hrtdskdr0bo tlrtozik.
(6) IIa az Alkotnrinyl.rir6srig az clj{rris orcrlnrenyekint a koztiirsasirgi elni:ik kozjogi

lclellirs6l3cl rnegillapiliu, a kiizt6rr;asigi clndkiit tiszrsigdt6l nreglosxhatja.

I,l. cikk

( I ) A hdzl,r.rrsasrigi ehrrjk :itrneneli okatliilyoztalhtl escttin az nkadrilyoztnurs
megszlin{siig vagy a kox6rsasagi e ln<ik lnegbizatris6nak m*gsztindse esetdn az uj
kiizliirsasrigi t:lniik hivatalba .ldpds{rig a ki)ztirrsasigi eln(ik f*ladat- is hataskoreit ar-

Orszirggytiles elntikc gyatriorolja.
(2-) A kiiztlrsaxigi olndk irtmencti akadrilyoztatisfuiak tcnydt a k<izrr{rsas6gi clndk, a

Konrrirny vagy iriimiely orszdggyiil4si k61>vi;e16 kezdenrenyez0sdrc az Onz.6ggyiil0s 6llapitja
meg.

(3) A kriztarsasigi elniik hclyeltesitdse idcjtn ar. Orszilggyfilcs elnoke orsz.6ggydl4si

kipviscloi jogait ncnr gyakorolhatja. 6s helyette az Orszrlggyiilds elnilkinck lbladatait az
Orszirggyrll6s lrkal kiieldlt alolniik l6tja el.

A }iornrdny

15, r:ikk

(l) A Konrrirny a vigrehajtd hatalom hltalinos szelvc, amelynek leladat- ds haldskijre
kitc{cd mindarnr. amit az Alapttirveny vag-v jogszabiily kifejezctten nem utai mlis szerv

fclirdat- ris lratdsktirribc. A Konrriiny az Orctiggyiil€.$nek fclelS$.
(2) A Konnriny a klzigat,gatas leglilbb sz"ene, tiirvdnybcn rneghat:lrr-rznttak szcrint

irllamigazgali'rsi szcn,ckct hoz'trat litrc.
(3) Irelartatkor6ben elirrva a Kormliny tiindnyben ncnr szabdlyozott tlrrgyk(irbcn,

i I let ve ldrvdnyben kapofl felhatalmaz.^{s allpjin rendeletet alkot,
(4) A Korariiny renclelcte tiin'dnnyel nenr ichel ellentdtes.

l{r. cikk

(l ) A Kornriny tag{ai a miniszterelnrjk cs a nriniszterck.
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I 1" cikk

(l) A kdzt:irsasrigi clnokot a kordlibi krlzlirsasagi elnok nrcgbizatis6uak iejdrta cl6tt
lcgal:ilih hantrinc. leg{'eljebb halvan nappai, ha pedig a mcgbizalis idii el6lt seiint rncg, ir
rregsz.iinfstol sz[rritotl ]ralnrinc napcrn bcliil kell urcgvilrszlani. A koztarsasigi chriik
vrilasziirsiit az OrszirgJ:yul(rs clniikc l1ti ki. Az Orsz;iggytilis u kiiztirsasrigi clnirkot titkos
szavaz;issa I viilasztj a.

(2) A kiiztdrsasrigi cinok viilaszt6siil .jclolds elozi meg, A jeldlis iwen-vessdgchez az
urxziggyiilesi kdpviseliik l*gal/rbh cgyrialdinek idrsbeli alirnkisa sziik$0go$. A jeldldst az
Orszdggyrilds clnrikdhez a szrvaz:is elrcrrdclcsc clott kcll bunyrijtani. \4inden orsziiggytilisi
k6pvisokr cgy jel6ltet aj6nlhat. Annak, aki tiibb jelolret a-irinl, nrilrdcgyik aj&lisa drvcnylclcn,

(3) Az clsri szavazas alayrj[n megv{lasztott k6z-lersashgi elniik az, aki az. orxzdggyiil6si
kcpviscliik kethrrmradiruak sz,:vazaldi nrcgkapta"

(4) Ila az- elsii szavaz;is crcdnrdnytelen volt, rniisodik s,/-av&ziist kell tartani. A nrisodik
szilazis sorln a kdt lcgttihb szavaz-atot kapott jr:liiltre lehet szrvami. lia az els6 sza'taziskur
az clso hclycn szavnzalegycnlirs6g alakul ki, azr;kru a jcltiltehrc lchet szavazni, akik a

lcgrnagasabb szlrnrir szavazatrrt kapak. IIa az cls6 szavuziskor csak a misodik hclyen 611 cli
szavazategyenk)s69, az.okrn a jel(iltekrc lehct szrrvazri, akik a kit lcgrnagasahb sz.:irnri

szayazatol kaptik. A m6sodik szavazis alapjdn rncgv6lasztott kei::t6r'sasdgi elrtok az' aki *
lekintr{ ntilkiil a sznvaz;isban rdszt vcvtik sz6m{ra - u lcgt<ibb drvdnyes Ezavazatarl kapta. i{a a

rrr6sodik szavazds is crednt{ny.tclcn, ism6teh jeliil{s alapjin rij v:ilasztist kell tarraui.
(5) A sz.avaz;isi cljinist lcgleljcbb kdt egy,nr/rst kiivetir nap alatt be kt:ll fojczru.
(6) A megviiasztott k(iziiirsas6gi elniik a korirbt:i koztnrsas6gi elni)k rnegbiz.atfsAtrak

lcjrirtakor, a megbizat6s ido cl6tti mcgsziiftsc csctin a virlasztds crcdm6ny0nek kihirdetesit
kiivet(i nyolcadik napon lip hivatalba, hivatalba ldpcsct mcgelirt,(iut az Orszriggyiil6s el(itl
cskiit tesz.

12. cikk

( I ) A kiizltirsasigi elnik szemdlyc sdrthctetlen.
(2) A ktizt6rsasrlgi elniik.i tisztseg risszccgyeztethetetlen minden m{s 6llami,

trirsadalmi. gazdashgi rjs politikai tisztsiggel vagy nrcgbizat6ssal. A kdfiArsasagi clnok rnds

kercsdfrrglalkozist ncnr fulyafhat, *s egyrib levekenys(ige6rt * s szerzdijt:gi vtldelcm ulir esii
tcvrlkcnys0g kiv6tol6vel - dijaz:st ncm fbgadhat cl.

(3) A krrztarsas6gi elutik mcgtrizirtAsa megsztnik
a) megbizrtiisi idej6nek lcjdrtaval;
b) hal616val;
c) ha k.ilcncven naplrt nrcghalad(r idon ht kcptelen fcladatliiircinck elliti'tsiira'
cl) ha a mcgv6laszlAsdhoz srtiksigcs fcltdtclck rndr ncm irllnak fcnn;
c) 6sszefdrhetetlelsdg kirnr,rnddsdval;

l) lemondiiuivali
g) a kdztarsasigi clliiki tisztsdgtiil vaki mcglitsz-t6ssal,
(4) A kiiztirsas;igi clntik fclatJatkdrci clldt6sAt kilcrrcven napon hrl lchctctlcnn0 tcv6

Sllapotdnak 0s a rrtcgvi:rlasztirsihoz sziiks*tass lelt*tclck hiAnyfuiak megtillapitisilr<il, valamint
az risszcfdrtetetlcus6g kinrontl6siir6l az Orsz{ggytll4s a jclen l6v6 ,;irszriggy0ldsi kdpviseldk
kdthamracl6 rrak szavlzat*r,al Iral6roz,

(5) A kdztarsaslgi cln<ik jogrillirs6nak r6sz-lctes szahilyait 6s javadalrnazisit sarkalatos
torr rirry halhroz:t.tt t'ttcg.
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(3) A kiizttirsastrtci clniik
a) kepviscrl i Ma gyar orszii6r:t ;

b) r0szt vehet cs lclszolalhat az Orsziggyiil{s iil{sci.n;
c) tiirvlnyl kezricnr4lyezhct;

d) orszlgos ndps:iavaz*st kczderninyczhct;
c) kitilzi az orsz,illgyiilisi kdpviselilk, a helyi dnkonnirryzxti k(rpvisel6k (s

polgirnricsteruk irltallinos vhlusztiis6t, valamint az. eurdpai parlamcnti v6lasztiis 6s az orsziigos
ntpszrvazls id6pontjit;

1) kiiltin.lcgcs jugrenclet 6rintii dOntdsekct hnz;
g) dssz*hivja az Orsztiggyiilcs alakulti til6sit;
h) lcloszlathatja ae Orszdggyii ldst;
i) az elf<rgndott tdwu.tiyt az r\li.rptclndnnyel r,*lo osszhangi6nnk vizsgilat{ra

Orszhgllyiildsnck;
j) javaslatot tr:sz a nrinisztcrclnrik, a Kfria elrreikr:, n lcglilbh iigy4sz cs az alapvet6

jr-rgok triztosa szerndlydrc;
k) kinci.,ezi a hivatasos birikat 6s a Koltsdgvetr3si Tanics elni)kit;
l) nregcrositi tisztsdg*ben a Magyar'[udorn/inyos Akad6rn in clniikft;
m) kialakitja hivalala szenezctct.
(1) A k0fi6rsa$agi eln<ik

a) az Qrsz6ggyiil6s felhatnbnszrisn alapj{n elismeri a nernzetkdzi .szcuodds kdtelezii
hatily{t;

b) ntcgbiz-2.: r:s Ibgadja a nagykiiveteket ts a kciveteket;
c) kincvczi a rninisztcrckct, a Magyar Ncrnzcti llank elnok6t, alclniikcit, az tinrlllir

szabilyoz6 szerv vezet6jel (s u egyelemi tanirokat;
d) megbiz-za az cgyotemek rektorait;
c) kitevezi (s eliilepteti a tiiborrxrkokat;

I tdrv(lyben rncghatfuozott kitrintctdsekct, dijakat ds cinreket adorn6nyoz, valaminl
curgcdtilyczi kiilftldi Allmri kitiint*tOsek visclesrlt;

g) gyakorolja az cgydni kcgyelnrcz.ds jogdt;
h) d{nt a foladat- 6s hataskoribe lar"toz(r teriiictszerveztsi kcrd0sekbcn;
i) drint az 6llamyrlgilsAg nrugszerz0s{r,el ts nregsziin6s€vcl kapcsolatos iigyekbcn;
j) diint mindazokban az rigyckben, amelyckct tiirveny a hatirskdribc utal.
(5) A kijztArsasigi elniiknek a (4) bekezddshen nreilhatlroz,trtt minden intezked0s6hez

is ddnt6sehcz a Komriiny tagiirnak cllenjcgyzdse sziiks6gcr. 'I"orv0ny rcndclkezhet [gy, hogy
a tdrvdny iiltal a krjztiirsaxigi ehrik hat"iskiirdbe utalt drjrrtdshcz ellcnjegyz4s nenr sziiks€ges.

(6) A kriarirsasdgi cln<ik a (4) bekezd6s t}-c) pontj6bau foglaitak rcljesitds6t
megtagadja, ha a jogszabrilyi f*lt(telek hi6nyoznak, vagy alal:os okkal rrrrn kov*tkcztct, hogy
az az Allarrszc;vezet dcmokratikus miikoddscneh sflyos anvarit crcdrr6nycznf.

(7) A ktiztiirrasirgi clnok a (4) bckczdis 1) pixtj6ban lbglaltak tcljcsitCsit nlegliigadja,
ha az w Alapt6ru6ny 6rtekrendj{t scrtentl.

t0- cikk

(1) A kozlirrsasirgi cln<ik<it az Onzdggyiilu{s rit 0vrc vdlasztja.
(?) Kriztirsasigi elniikk0 nregr,hlaszl,hat6 bi.nncly mrgya, irllanrpolgir, aki a

hannincritiidik clctdvit bcuil(dtte.
(3) A kiiztirsasirgi uLniikijt e tisztsriprc leglelicbb cgy alkalommal lehr:t ir.inrvilasztani.
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7. cikk

. {11 Az orszriggyiilisi k6pviselii kirdist int€zhet az alap,,,etii joguk bizrosahoz-, az"

r\llami Sz;'imvcv0sz(k clnirkdhcz. a Icglilbh rigydsz.hez ds u Magvar Nenizeli llank clniikdhcz
a lcladatlotiikb e ttrLoz(t biinrre ly i.igybcn.

(2) Az orszriggyiil<1si kdpvisel6 intcrpellAci6t cs ktrddst i,rlez-hct a Korm6nyiroz 0s a

Korlriury lagihhoz a {rladatkiiriikbe tartozti bArmcly iigybcn.
(3) Az orszriggyiildsi bizottsdgok vizsgrilati tevekenysdgdt, n bizottslgok eliitti

ntegjr:len*s kiitclezettscg6t sarkllatos liirr,,Cny szabirlyozza,

Orszi gos n0;:szavaz"ris

8' cikk

( I ) L,cgaldbh ktt*ritz.ez* vdlnszt6polgiir kez-rlemdnyezis irc az Orsz!rygyfilds orszigos
ncpsz-avazilst rcndel el^ A kciztarsasagi clliik, n Kornrhny \ag;y sz-6zez-$ vdlaszt{mlg6r
kezdcrndnycztistirc az Orsziiggyiilds orsz6gos ndpsz.;rvazrist rendclhct cl. Az 6:venyes Cs

crcdmiinycs nip$zsvazirson hozolt dont6$ az Orsz6ggyiil6sre kiitclezi).
(?) Orszdgos ncpszar,:u6s tlrrgya az Orszaggyrltds felndat- 6s hatlskdrrlbc tartozd

k6rdis lchet.
(3) Nem lchct orszJgos n€psz.avaz6st tartani
a) az Alaptrirv6uy rn6d<rsitris6m ininyrrl6 kenl(s161;
h) a kiizponti koltsdgvcl*sriil, a kiirpr:rnti kollsdgvct0s vtigrehajtasir(rl, k(iz"ponti

adtjnemr'61, illctdkr6l, j6rrrl6krtil, vrirnrtil. valamint a liclyi ad6k kriz.ponti fcltdtclcirol szo16
trirvcly larlalrn6rtill

c) az orsziggrylil(si kdpviscl6k. a hull onkonn6nyzati kdpviseldk ds polghnnesterek,
vtlaminl az eur6pai pilrlarnenti kcpviselok v{lasztis6ri>l sz6l6 trlrvdnyek tadalnrAr6t;

cl) nemzctkcizi szerz-od6sbol credo kotelezetts,)916l;
e) az OrszirggyiilCs hatriskdrihe tarloz-6 szonriilyi tls szcrvczclalakiti$i kdrd6$riil;
1) az Orsziggyillis feloszlisir6l;
g) kepvisolo*testiilct feloszlatasfir(rl;
h) hadidllapot kirtyilvlnitAsArdl, rendkivrili illapot 6s sziiksiglllrrpot hihirdetrjsdriil,

vahmint megcl6zii vcdehni helyzcr kih:irdctdsdrol cs mcghosszabhitAsarid:
i) katonai nriiveletekben vald riszvdtellel kapcsolatos kdnl0sr0l;
j ) kiiz-kcgyelem g.yakorlis{rri l.
(4) Az orszxlgos n6pszavazirs 8n'6nyes, hr az iisszos vtilrrsztdpolgrir krhb n:rint lcle

inenyesen sz.ivax,tl, rls erednidnyes, ha az drvdnycscn szavaz6 vdlaszt6poigdrok ttibb mint
Iule a meg{irgalmazoll kird{$ro azonos vrilaszl adutt,

A ktiztArsas{gi clniik

9. cikk

(l) Magyarorsz.lg 6llanrftrje a kdztfilsasngi elnrjk, aki kilejezi a lentzet ugysdgit, ds
6rki;dik az iillunrszcn,czct dcrnokratikus nrrikdd0sc fclcti.

(2) A. kiiztirrsasrigi elniik a Magyar l{onv6dsdg krparancsnoka.
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6' cikk

(J ) 1'tindnyt a kozl;irsasrigi cluok. a Korrn6ny. orsziggytiltlsi bizollsiig vfigy
r:rsz.riggyiili:si kfurviselii kezdentenyezhet.

(2) Az Chsziggyiilis -"a tiirvcny kcztlerndnycz-(rjc, a Kormtny- illetr,c ilz.

Orsziiggyiiles elniikc z/rrdszavazis elotl megtctt inditvtinyzira -"az cllogadott torrrCnyt az

Alaptorv6nnyel val6 Osszlrangiinak vizsgilatira nrcgkiildlrcti az Alkotnr6nybirirsagnak. Az
Orsz(ggy0lds az inditvirnyr6l r zhrbsr.avazAst ktivctricn hathroz.. ;\z inditvtny elfrrgacihsl
eselin az Orszlggyril6s elnrike az cl{'irgadott tdrven}'t az Alnlrtiirvenuyel vaki iisszJinngiinnk
vizsg*latira haladeklalnnul nregki:ildi az Aikotrnfuryirir6sdgnak.

(j) Az rliogadotl tdru0nyt ar.{)rszi\ggyil6s cln0kc iil napon lxrliil allirjo, *s meghiilcli
a k6ztdr.sas6gi elnflknck. A kiiztarsasr4gi cln,6k a nregkiildott ton'cnyt 01 nnpon bcliil al6irja, 6s

clrendcli iurnak kihir<letdstit. Ha rz Orszilfigytilis a (2) bckozd0s szerint fl tilrv4nyt a7.

Alapliirvennycl val(r iiss;dturgia vizsgirlafrra megkiiklte az Alkoxrn;inybirdsignak, az..

()r:szf ggyiil6s elnijke csak akkor irhatja ozt aliir, ds kiildheti meg a koztirsastigi cltt<iknek, ha az

Alkotniinybirtlsag uem 6llapilottrncg alaptiirviny-elleness*get.
(4) tla a kiiztirsas6gi ellrik a lilwinyt vagy annak valamely renrlclkczds0l itz

Alaptijn,(xrnyi:l *lient*tesnck tarlja 0s a (2) bckczdis szerinli vizsgirlatrd nem keriilt sor--, a

toflcllyt az Alaptiirvennyel val6 osszirangjirnak vizsg6latinr az Alkotmilnybir6sagnak
moglkiildi.

(5) IIa a kriztarsasirgi elnrik a trirvdnnycl vagy annak valamely rendelkczds6vcl nenr 6rt
ogyct, es a {4) hekczdes szerinti jog6val ncm dlt, s tor.rfryt az alirims eliitt Csincvdtcleirrck
kiizl6s0vel cgy alkalornnial lncgfilrtolisra visszakiildheti a7^ Ors;raggytil6suek. Az
Orsziggyiil{s a torrrdnyt rijra mcgtiirgyalja, 6s elfogadilsir6l isrndt hat/rroz. A ktizlarsasigi
elniik e jogr'rval akkor is 6lhet, ht trz ('tr;zAggyL\lts hahroznta alapjlin lefr:lytatott vizsglrlat
soriirn az AlkotmrinybirosAg nern 6llapitott m*g alaptbrviny-elleucssegct.

(fr) Az Alkr:trrrinybinisag a (2) 4s a (4) bekezdr9s szr:r'inti irxlitvfinyr{l soron kiviil, de

lcgk6s6bb hanninc napon beliil halfuoz. I'{o az Alkot:rrrinybir6s6g alaptdrvdny-ellenessdgct
irllapit nrcg, az Orsz-iggyiilds a tiirv6nyt az alapt0rv0ny-ellencss6g megsztintcl6se 6rdek6ben
rljralirgyalja.

("i) lil,a az Alkoun6nybir(rs6g a kozt6rsas6gi clnok kezdcrndnyoz0sdre lefolytatott
vizsgirlat sorrin nom fllapit rncg alaptdrvdny-ellonessdgr:1, a kiizlirsasirgi elniik a tdrv4nyt
haladfktrlanul aLiirja, 6s elrcndeli annak kihirdetdset.

(t() Az 0ruzlggyiilds riltal a (6) bekczd€s sz"erint megliirgyalt Cs ellugadott tiirv6ny
Alnptorvennycl va16 risszhangjinak v.izsg6lata a (2) ds a (4) bckozd6s szerint ism0teiten
k6rheto az" Alkolrniinyhirilsigl(ll. Az Alkrnninybinis{g az ism*telt intlitvinyrdl sorun kivtil,
tle lcgkdsObb tiz napon beliil hataroz.

(9) Ha a kt)ztrrrsa*igi elliik egyet ilem ilrtesu folytirn visseakiildilt tdrv&nyt az

Orszriggydl6s m6dosilja, az Alapirirvdnnycl vaki i.isszhang vizsgilala a (2), illetve (4)

brkczd4:l szerint kizir6lag a rnirdnsitofi rcndelkczdsck tekittr:tdbsn vagy arra hivatkozlissal
kdrhct6, hogy a tiirv6uy rncgalkotrisira vonatkoz6, az Alt:pl<irvfnyben foglalt eljar{si
kdvetelm6nyek ncm tcljcsiiltek. ]la a kiizt6rsasdgi elnok egyct nem (rtdse folylan
visszukiildiitt 1Orv{:nyt az Orsziggyiilds vhltozatlau szivcggcl fogadja el, a kdzl6rsasigi elniik
a t(irvcny rnegalkotAsira vonatkozd, az Alaptorv6n-r,ben foglalt elj6rirsi kdvetelmdnyek nem
te ljcsiiltis6rc tckintettcl k0rheti az Alapl0ndnnycl valir iisrzhang vizsgdlatat.
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(5) A ktlztirsasdgi clnok a (3) b*kczdcs a) pontja szurinti jogirt addig gyakorolhada,
amig az Orsz-ilglry(il(rs nrr:g ncm vAlasztja a nrjnirz-tereln(ikiil, A kaiztrircasS6ri cln0k a (3)
bekczdrjs b) portlia szerinti jogiit addig gyakorolhatja. arlig rrz Ors;iaggyiil€s a ki)z4onti
kiiltsdgvctdst ncur I'rrgadja cl.

((r) Az Orxzdgg',yiil*s lcloszl{sfrt<il vagy feloszlathsrittil szjrmilolt kilencvcn napon bcliil
irj Orszilrliyiilttst kcll vdlasztani.

4. cikk

( I ) Az orszitggyi'il*si k6pviselok jogai ds kritelczettsr3gei cgyenlik, tevrikcnys{giiket a
kiiz 6rlek(bcn rngzik, e tekintetben nc:m ulasithattik.

(2) At orsz6gp(ldsi k4pviselot ncntelmi jog ds a fiiggctlcnsdgdt bizlnsit6
.iitvadalmaziis illeti meg. Sark.alatos tiirvdny rncghalirrtzza azokat a krjzhivatalokat, arnetyeket
orszirggyiilcsi kepvisclo nenr lulthot be, valarnin{ rnSs iisszeferirctetlerrsdgi csetcket is
mcgrillapithat.

(3 ) Az orsziggyii l(si kdpr,,iselil nreghiz.arhsa rnegsziinik
a) *. Orszitggyii [cs nrcg]iizatdst4nak nrcgsziiniscvcl;
b) haldlirval;
c) iisszrfOrhctetlcns69 kimond"islval;
d) lcmondi:,.rval;
e) ha a rnegv:ilasztasihoz szriks6gcs fcltdtelek n:ii.r nem irllnak fenn;
$ ha cgy 6vcl keresztril ,leln vesz *sz1 trz. ()r.s.tAggy0l6s munkirjiban.
(4) Az orsziggy0ldsi kdpvisclo nregvitlasztas6hoz sziiks6ges feltEtelek lri{nySnak

rncg6llapilrisinil, az <isszef6rhctctlensrig kirnondisartjl, valanr,int anxak meg{llapit.rsri16l, hogy
az orszdggyiildsi kepvisel(i egy dven keresztiil ncrn vetl r6sz.t az Orsz{ggyiilds rnunkirj6ban, az
Orsz,riggyiilcs a jclcn l6vii orsz.:rggyilld.si k6pviscldik k6thamradrinak szavruatival harhroz.

(5) Az orszAggyiilesi k(:pvisel6k jogrillirsiria 6s -iavadalmaztlsim vonatkoz6 r6szletcs
szabiilyokat strkalal<ls torydny hatiirozza nreg.

5. cikk

(l) Az Orszdggyiil0s iil0sci nyilv/rnosak. A Kormdny vagy birmely orsz"nggyiildsi
k,3pviselfi kdrehnfru az Orsz;iggyfilds az orsz-aggyiildsi ktlpvi*cl0k k6thamradarrak
szavazatiival z.drt iills tartas{rdl ha tlrrozha t.

(2) Az Or*riggyiilis tagjai sorabtil clnijkiir, al*lniikiiker es jegyz6ket \,,rlaszt.
(3) Az Omzlggyiil6s orsziggyrildsi kdpr.,iscl<)kb6l il16 dllandd bizott.sagokat alakit.
(4) Az arszAggyiil6si k€pviseliik tevikcuysdgiik iisszehangolirsira a l)/u*zabilybart

mcghal{rozott fi}ltdtelDk szerint orszaggyiil6si k6pviscl6cs(}port(,t alakit}ratnak.
(5) Az Orszaggyiilds uhkor ha(rrozark6pcs, ha az iil0scn az orszaggyiilisi

k0pviscl6knck tribb lnint a lele jclon van.
(6) IIa az Alaplcirv(rry cltdr6cn ncrn rcndedkezik, az Orszdggyr)lds hatiiroz*tait a jclcn

l0v(1 orsziggyil6si kdpviselok trjbb nrirrl n fel,lnek szavazatiival hoz-za meg. A l{irzszabAly
egy-cs dont 6sek meghozatal6t miniisitctt tiibbsCghcz kdtheti.

{7) Az Orsz-agglTiltis a jelon lcvti orszdggyiil0si k4pviscl6k kdtlrannadiiuok
sz.avazal.aval elltrgadott l{iizszahiilyban irllapitia meg rniik<iddsdnek szab6lyait Cs t6rgyal6si
rerrd.jdt^

(8) Az Orszriggyrilis rcttdszercs rilisezes6t biztosit6 rendelkez0seket sarkala{os
t(in,cn1, haliirozz-a meg.
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(21 Az ()rszriggyiilcs

a) nrcgalkoda cs urddositja i\,lagyarorsziig Alapt6rvdnydt;
Ir) trir vcnvekct ;rlkot;
c) ollogadja a kOz-polti ktiltsdgvetcst, csjivrihagyja annak vegrcltajtisat;
d; iclhalalnrazr'rrit ad a feladat- Cs halirskiircbc tartoz6 nenrzctkijz.i sz-r:rzotlis kiitclczii

hatirly;inak olismerusdrc;
rJ megv;ilaszda a krjzttrsas{gi clndk<it, az" Alk+uninybir6sig kglait 6s eln0k6t, a

Kirria elniik(t, a lcgf'obb iigy6sz-t, irz alqrvt:til j,:gok biztos6t 6s hulyeltcscit, val:rmint az

A llami Sz-SrnvcYfszek clniikdt;
l) nrcgvilasztja a minisztcrclnrjkiit, tliint a Komrhnnyal kapcsolalos bizalnri k*rddsrdl;
g) lrloszlatja az alapti)rvdny-ellencscn rn0kild6 kepvisel$-lestiiletct;
h) hataroz. a hadirillapot kinyilviinitis6rril es a bdkekot€srrrl;
i) kiiliinleges jogr*ndct 6rint6, valaminl kr:ionai rniivelelek.ben val6 rdszvttellel

kapcsoltrtos diinl{sekct hoz;
j-) kilzkegychnr:t gyakornl;
k) az Alaptcirv(nyben is tnrvdnybcn rncghatdnrzott tovAbhi fclildat- ds hatirskorriket

gyakorrrl.

2. cikk

(l) Az orsz6ggytil6si kfpvisel6ket a viilasztdpolglrok 6ltakinos is egycnlo vilasicojog
alapjlrn, kiizvetlcrr is titkos szavazis.sal, a vllaszt6k akaratinak szahad kilcjczisOt bizfositd
v6laszt:lson, salkalatos torv€nyben meghal{rozott m(>don v{tlasztjik.

(2) A )vlagyarorszdgon 616 nerrrzctisigek r6szvitel6t az Ars'zbggytl6s nrunkiijirban
sarkalatos torv6uy szalrlllyozz.a.

(3) Az orsz6ggyiilesi kipvrsel(rk 6ltal6nus vrilaszths;it * a't {)rszitggy0l6s lcloszlAsa

vagy l'rlosz.lrrt{sa niatti vir}asz]is kiv{telcvel ^^ rt elbz,(s Orszirggyiilds megvhlasztlisirt k<ivctd

negyedik ev {prilis vagv m{jus h6rrapjiibau koll ,negtartani.

3. cikk

(l) Az Orsziggy,rilis rnegbizalrisa nz alakul6 ril6s6vel kezd0dik {s a krjve*cz6
Orsz;iggytilcs alakulo iiles{:i,11 trr1. Az alakul{r iil6st * a vAlasztist ktiveto harminc napon beliili
idoponlra * a ktir,krsasigi elniih hivja 6sszc.

(2) A:t, 0 r szh gy^yril S s h i mondha tj a fe I o s z Li s/rt.

(3) A kciztdrsasigi elni5k a vdlaszlirsok egyidcjii kituz6s$vel lcloszlathalla az

0rszirggy(1lust. ha

;r) a Kunnlny megbizat6srinrrk rncgsziin0se r:setcn a k0zkir:lasegi elniik {rltal

miniszrcrelnriknek javasolt szemdly az OrszAggyill0s az ulsd szcmdlyi javuslat llegldtcltittck
napjrit6l sv,irnitr'rlt rlegyvcfl napm beliil nem vAlasatja mcg, vilgy

b) az Orsztiggyiilis az adott dvrc vona{koz6 kriz-ponli kiilts6gvct6st my'trc.ius 3l-ig nem

lirgadja el.
( ) Az Orsz6ggy{ilds Ii:lr.rszlaliisa cl6tt a kiiztirsasrigi elnok kiiteles kikdrni a

nrrnisz{erclnfiknrk, az Orsz{ggfiilds clruik*nek (s az oruzJgg1dl(si kdpviseloesoportok
vezetdkick 1,ilcrn6ny6t.
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(2) .,\ \{aglzanrxzdgurr {l(i nenrzc{isigck hclyi 6s orsz6gos iinkonn6nyzatokat
hozhatnak l6{rc.

(3) A Magyarrrsz;igrxr 0l(r nurnzetis*gt:k jogairTr v<inatkoz(r r'(szletus szab6lyokat,
valamini a helyi ds orsz.agos onliormrlnyz;ilaik nregvdlasztisdnak szabdlyail sarkalatos tdniny
hatArozza mt1r.

XXX. cihk

('l) I'eherbirir lipessogdnck, illervc a gaztlas,lghan val6 r0szv0tel0nck rncgfelclden
rnindcnki hozzdj irrul a k<jzijs sziiksdgl ctek I'edez6sdhcz-

(2) A koztis sziiks6gletek fcdezdsdhez valohc>r.tijirntlirs m€rt6k(-t u gyermeket ncvclok
esct{bcn a gycntrekrevel€s kiadisainak ligyelunrbevctelevel kull me1:iillupitani.

XXXI. cikk

(l ) Minilcn lragyar illarnpolg6r ktitclcs a haza vidclmdrc.
(2) Magyarorsz{g i)nkentes houvddcluri tartalikos rcnd}zert tart fr:nn.
(3) Rcndkiviili fllapot idej6n vogy ha arr6l megel6zd vddelmi helyzetben az

Orszigl;-vill6s lratinrz. a nragyarorszJgi laktihcllycl rendclkezd, nngykoru, magyxr
{llampolg{rsrigri ferfiak katonai szolgilatot tcljesitenck. IIa a hadkiitclez.ett lelkiismereii
rncggyfiz&l€scvcl a I'egyvercs szolgdlrt leljcsitdso dsszecgyeztethetetlen, lcgyver ndlkiili
szolgilatot teliesit. A katonai szolgdlat teljesitfsenek lomriiit 6s rdszletes szal)Alyait sar*alatns
t6rv6rry haurrozza rncg.

(4) Magyaror*z/rgi lak<ihellycl rcndclkczit, nagykr>nr magyar iillampolg{rok sz6n6rn
rcndkir.iili dllapot idcj6re * sarkalatos lrirvdnybcn rneghatarozotlak szerint * honv6delnri
nrunkaki.i(clezcttstig irhatrl ed6.

(5) Magyarorszdgi lakdhellycl rendelkezii, nagykoni magyar illan'rpolginrk szimhn
honr'0dclmi 6s kalasztr6lavidclmi fuladatok ollhtlsa 6rdekibcn - sarkolBtos tow6nybcn
nreghatarozoltak szclilrt -. polgriri vddclmi k{ifclczetlseg irhat6 el6.

(6) Honvddclmi 6s katasztr6favddclmi I'etadalok clllitrisa irdekeben * sarkalatos
tiirvenybcn tneghathrozotkk szeri.nl * mindenki gazdasagi 6s anyagi szolgilhatirs teliesit6s6re
kr)tclezhct6.

A,L ALLAM,

Az Orsedggyffl6s

l. cihk

( 1 ) MACYAROItSZT1C legltrbh ndpk6pviscleli $zcn1d az Orsziggyiilds.
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XXVI. cikk

r\ir illarn - n miikiidcsinck hatdkonysiga, a kiizszr:lliriltatirsok sziuvonalinak crneldsc,

a kriziigyek lobb lttlirthaioslga [s tz esfiyugyuul6s[g elilnurzditriso rirdekibcn * teirekszik az.

i{ miiszaki nrcgoldhsokuak (s a tudonr6ny credminyeinek az alkalmar.isi\ra.

XXVIL cikli

(1) Mindrrnkineh, aki tirvcnyesen tartdz.kodik Magyarorszrig tcrfilcttln, joga varr a

sz..abad mozgiishoz ris tartoz-k odiisi helye szalrad nregv6laszl{s6}xrz.
(2) tvlindcn magyar iillan4:olgiinrak joga van nlrhnz, hogy kiili?tldi tarl6zkod6sdnak

ideje alatt Mauyarorszhg vedelnrdt Llvezze.

XXVIIL tikk

(l) Mindcnkinek. joga van ahhoz, hogy az ellenc eurclt [T{rmely vAdat vagy valamely
pcrhen a iogait 6s kritclezetlsCgeit t<irvdny Alral ,blellitort, liiggctlcn 6s p$rratlan bir6sig
tisztusseges 0s nyilviuros t{rgyalAson, 4sszerir hatiridiln lrcliil hir6lja el.

(2) Senki ncnr tckinthctti b(inc'isnek mineladdig, amig biintetojogi fclcldssiget a birosig
.iogeriis hatAnrzata nenl /rllapitotta meg.

(3) A biintct6elj{rds ald vont szenrdlynck az eljirris minclcn szakaszhban joga van a

vtldelenrhcz. A vrlddj nem vonhat6 felelossdgre n v{del:rn cllirtrisa sorrln kifcjtett vflemrlnyc
rnialt.

(4) Scnki ncnr nllv/rnitha16 biindsnck, 6s ncm sujthatd l:riintetesscl olyan cselekrn(ny
nriatt, anrely az elkrjvet(s idej€n a maSyar jog vagy * nemzetkijz.i szerzirdis, ilk:lva az

iiur6pai Uniir jogi aktusa 6ltal mcghatiirozott k<irben * rnds 6llam joga szcrint nem voll
l:iinr:selekrn6n)',

(5) A (4) bekczd€s nem z.6rja ki valonrcly szerndly biintetdeljdris al6 vonrlsiit es

olit(ldsit olyan cselekmtxy6rl, anrely elkovctesc irlej0n a nrnrzctktizijog riltalirxrsan elismert
szabtlyai szerint bilncselckmdny vol t.

((r) A .iogorvoslat t<irvinybcu mcghalirrozott r"cndkiviili csetei kiv4tel6vcl scnlii nern
vonhatd bilntetocljAras alii, ds nem itrlllwt0 el olyan biincselekm6nydn, amely miatt
Magyaroxzdgon virgy - ncnrzetktizi szerziidds, illctvc az liur6piri Un:i6 jogi aktusc 6ltal
nreglratarozott kijrl.;cn -- mii.s 6llanrbon lrjn'iin),ncl< mcgfcloliicn m6r jogerdscn fclrncflletf6k
vagy clitdltek,

(7) Mindcnkinck joga van ahhoz, lrogy jogoloslattrl iljcn az olyan birirsrigi" hat(rsigi
*s m6s kcizigazgatirsi drjntds ellen, amely a joglt vagy jogos erdckdt sdrti,

XXIX. cikk

{1) A h4agyarorszigon 616 nemzctisdgck 6llanralkot6 tcnyez6k. Mindcn, r'alamcly
nemzetiscghcz tarlozri nragyar irllurnpolghmak joga van dnazexrossiga szabari v{llalirs6hoz 6s

meg(tz*s(hcz, A Magyarorszilgon {lo ncmzelis0geknek joglk yan az anyanyclvbaszniilalhoz,
ir sajril nyelven vi,rk! egy0ni €s k6ztissegi ndvhoszniilalhoz, snj6t kullrirajuk irpol'rs6hoz (s az
anyanyelvti okrat6shoz.
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XXII. cikk

MagyarorszAg tiilckszik arra^ hugy az crnberlrez nrdltir lakhatirs {sltituleit 0s a

k<izszolgirlttt6soklrr:z vu16 hoze:if0rsst nrindcnki s?nm4ra biztosf tsa.

XXIII. cikk

(1) lllindcn nagy*onr magyar illampolgiinrak joga van alrhoz, hogy az rrrszdggyiildsi
kcpviseliik. a helyi dnkor:nirnyzati kdpviseliik {s polgimresterek, valarnini az cur61:ai
parlanrenti kdpviseliik v6lasztis'rn viilaszt6 6s vrllasztha(6 legyca.

{2) Az }iur6pai {,inir) mirs taglrllanranak magyororszAgi lak6hcllyr"rl rcndclkezii miuden
nagykonr Allarnpolglrr4nak joga van nhhoz, hogy a helyi tiniiorm6nyzati kipviscltik 6s

pcrlgiirmcstcrrck. valamint az uur/.rpui parlanrcnli kdpvisel6k v6laszriishn vdla.szt(i is
vdlaszthnki legyen.

(3) Magyarorszagon rncnckiiltkint. bcvindorohk6nt vagy letclcpcdettkdnt elismcrt
rnirtdct ttagykttru szcnr0lynck joga varr ahhoz, hogy a helyi iinkomriinyzrti hdpviselo* ris

polgiimrcsterck v6lasz,tisal vilasa6 le;5,err.

i4) Sarkalatos tiin'6ny a virlaszt(r jogt)t va*y annak teljesscg*t mag"varorszrigi
Iak<ihelyhez, a v6laszthalirstigot tovirbbi fcltatelcklez kotheti.

(5) A helyi iinkornuinyzati kdpviscliik r1s polgfirrrestcrek vrilaszliisin a vrilasztripolgrir
l.tkdhelydn vagy bejetcntett tarttizkndrisi hclyin vilaszthat. A vdlasztripolg{r a szavaz6s jogrit
lak6hely6n vagy bejelenlelt ta116zkod:isi helydn gyakorr'rlhatla.

(6) Nrrn rendelkczik vrilasztojoggal az, akit bilmsclckm6ny elkiivetdse vagy beltitasi
kcpcsscg€nck kodAtozotts6ga miatt a bir6shg a vilaszt6jogb6l kiz;irt. Ncrn vhlaszthatrl az
IirLrdpai Uniii rris lag6llamirnak nragyarorsz;igi laktihellyel rondelkezo illampolgira, ha az
illaurpolg;irsiiga szeriuti dllam jogsz.abiiilya, birdsirgi vagy hat(rsrigi di)ntdse alapjin haz;rjdban
kizlirr{k e jog gyakorllsiihril.

(?) Mindcnkinek joga van ors'ziigos ndpszavaz;ison r6sz.t vcnni, aki az on;zf ggyiildsi
kcpvisel6k vlilasztils{n vrirlasztti. )\,li.ndenkinck jcrga van hcly.i ndpszavnziisuu rdszl vcnni, aki a

helyi tinkornrinyz-ati k6pvisclr:k es polgiirnrcster-ek vdlasi*6s6t v1laszt(r.
(8) Itlinden magyar 6llan:polglmak joga van ahhr:2, hogy ritcrmettsdginek,

k6pzcltsSg{nck ris sz.akmai tudAsinak megfch:loen kozhivatalt viseljr:1. 1'orv6ny hati*oz.za
meg azokat a kaizhivalolokat, trnelyekct pdrt tagja vagy tisztsigviscltijc num tolthet bc.

XXIV. cikk

(1) Mindcnkinck jr>y,a virn ohhoz. hogy iigycit a hatrishgok rdszrchajl6s ni3lkiil,
tiszlesseg$s mriclun ds esszedi hatirrid6n behil inlez;ik, A hatfisigok tiiwenyben
nreghatrirozoltak szerint ktitclcsck diintdseikct indokolni.

(2) Mintlenkinck joga van liilvdnyhcn rrrcghatarozoltak szerint a hrtosigok iiltal
lcladatuk tcljcsitdse sordn ncki jogcllenescn okozott kiir nrcgi0rit4sirc.

XXV. cikk

lVlindcnkinek joga van ahhnz, hugy egycdiil vrgy rnirsokkal egyiitt. irr'rshan
k6relenrniel, panasszal vagy javao-lutlal lirrduljon birmely kiizhatrrlurat gyakorld szclhcz.
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(4) Milden rnunkavillalduak joga van a napi 6s hcti pihenoidohrlz, r'alanrint az <jvcs

l)zcDtt szabatlsiighoz.

XVIII. cikk

(l) Cycmekek iuglalkoz{alirsa - testi, szellcrni (r; ur-kiilcsi lejlod6siikct nem
vcsz6lycztct6, tcin'inybcn ilughatArozo1l esctok krvetclcvel * tilos.

(2) ir4apyarorsz-ag kriltin intdzkedesckkel biztrlsitjo a Iiatalok *s a sziilok nntnknhell
vdticlmdt.

XIX. cikk

(l) Magyarorsz;ig arra ti;r'ck$zik, hogy minden illampolgdrinak szociilis biztons.{got
n-vujtson. Anyasrig, hutegsdg. rtrkkanl^sig, tizvegysilg, i'irvasirg ds 6lhibajlrn kivtil
bckijvetkczett rnunkandlkiilis0g esctin minden rnagyar 6llarnpolgrir tclrv6nyben ncgltafirozott
tAmouatirsra jognsult.

(2) Magyaronzig a szooillis hizl-rnsdgot az (l) bekezdds szcrinti es rrtis riszr:rul<ik
esolihen n szociirlis intdzminyek es int{zkedo$ek rcndszer6.r,el val(rsitja meg.

(J) 'l'drvEny a szoci{lis int6zkedesek jellegdt es nr{n6kdt a szocilrlis intazkeddst
iginybe vcv('r szemflyriek a k<iz6sseg sz.amira hasz-nos tcv0korysdgehez igaz-oddan is
nregillapitlratja.

(4) Magyarnrsz*g az idfiskori rnegdlhetds biztositis{t a ter'$adalmi szrilidaritrison
alapultl egyseges hllani nyugdijr*ndszer fcnntaflrisdval 6s iinkdntescn l6trehozott talsadnlml
irtdzrndnyek niiikodcsdnek lehet6vd t4tel0vel segiti el6. Toniny az illami nyugdijra valir

.jogosul(shg fbltdtcleit a n6k lbkoz.olt vCdclm{nek k<ivctelm(nydrc lckintcttel is

nreghllapithada.

XX. cikk

( I ) N4indcnkinek joga van a testi 6s lelki egcszsdghez.
(?) Az ( I ) bekezdcs szerinti jog 6r"r6nycsril0sct Magyarorsz.ig genetikailag rn6dositott

cl6l6nyekt6l rlcnter mcz6gazdasiggrrl, az cgriszsdges dlelmiszerckhez,6* ar, iv6vi:r.hez val(r
bozzAf',jr$s bizto*it6sival, a munkav(dslcm dr az egdszs0giigyi ellitas rnegszervezds0r,el, a

sportol6s 6s a rendszcres testcdzd; liinrogat{sival, valarnint a kdmyezct v6dehninck
brzlosi(rsival segiti e16.

XXI. cikk

(.1) Magyarurszdg elisrncri 6s *rvdnyusiti rnindunki jag6t az r;g6szsdgc* ktlmyczcthcz.
(2) Aki a kiirnyezetben kArt okoz, kiitcle s azl - t<irv6nyben meghatArozotlak szerint -

hclyrcirllitirni vagy a helyrc6llitis koltsdgct viselni.
(3) trlhelyezvs criljnbi:l tilos Magyaror*zig tcriilctdrc szcnnyezti hulladdkot behoz.ui.
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XIV. cikk

(l) lvlagyar rlllarnpolgiir Magyarorsz;ig lenilct6rol nem utasilhat6 ki, 0s kiiltlldrcil
birrnikor hazattirhet. Magyarorsz{g tenilet6n tatt6ztodir kiilfdld,t csak tiirvdnycs haLirozat
alapjirn lchcf kiutasi{:rnj. 'I'ilos a csopo(os kiu{asiLis.

(2) Senki ncm tttasitlrtrt6 ki olyan 6llarnba, vagy nonl adhat6 ki olyan {llaurnak, ahol az
a veszdly fenycgcti, hogy hal{lra itrili( kinoz.zak vagy nriis cmbcrtelen bhnasmodnak,
biintetisnek vctik al6.

(3) Magyntorszirg * lra sctn szinnaz.rlsi orsz$grk, scrn m6s orsz"ag nem uyrijt vddclnrct* kdrelcmre nrcncdikjogot l)izlosit azoknak a nenr magyar 6llan4xrlgitrokuiik" akiket
lraziliukban vagy il szok{sos tu(6zkoddsi hclyrik szcrinti orsz,.igban lhji, nemzrti
hovauflozAsuk, ntcghatlrozotl tirsadalmi csoporlboz tlrrtr^rr,{suk, vall6si, illelve po}itikai
mcggyilz6ddsiik rniatt rildaiznck, vagy az ril<iriztel6strjl valti lclel$iik negalalxzott.

XV. cikk

(l) A tdrvcny el6tt mindenki egycnl6. Minden enrberjogk6pes.
(2) Magyarorszig 'at alapvetd jogokat rnin<lenkinek bfrrmely mcgkiil1)nb<izterds,

llcl'czetcsen faj, szin, ncm, fogyatokossag, nyelv, vall6s, politikai vagy nas v6lcrn6ny,
nenrzeti vagy ti{rsadahni szfirnnzas, vagyoni, sziilet6si vagy cgy6b helyzct szxrin.ti
kuldnbscgl0tel ndlkiil bixositja.

(3) A l6k es a ferliak egycnjoglak.
(4) Magyarorsz{g u es6lyegycnlds€g nregvakisul6sit kiilrin intczkcddsekkcl scgiti.
(5) Magyarorsz6g ktilcin intdz.kcddsckkcl vedi a gyermekeket, a noket az id(rscket 6s a

fogyatdkkal 6l6kct.

XVI. cikk

(l) Minden gyemteknek joga van a rnegfelel(! tcsti, szcllemi ds erkijlcsi fujl<idisihcz
sziiks{gcs vddclenrhcz 6s gondoskodishoz.

(2) A sziil6knck joguk van nrcgv{laszkrni a gyermckiiklek a<iarrJ6 ncveldst.
(3) A sziil6k kdtclcsck kiskoru gycnnekiikr(rl gondoskodni. )i kaitelczeltsd{i nagdlran

lbglalja gyemrekiik ta$itlatasrit.

{4) A nagykonr gvermekck kfrtclesek raszorul6 szijlcikrbl gondoskotlni.

XYII. cikk

(l) A munkavdllal6k 4s a mrmkaad6k * a nrunkahelyek biztosit4s.ra, a
nenrzctgazdas6g fenntar{rar6srigrira 6s m6s kozrissdgi cdlokra is figryclcmrnct
egyiitbniikodnek eg1:nr6ssal.

(2) Torvdnybcn trrcghatfiro'zotlak szerint a nrurrkavi:rllal6knak, a munkaaddk:r;ilq
valamint szervczeteiknek joguk van ahlroz, ho1;y egynissal t;irgyal{rt lbllassanak, anlak
alapjin kollektlv szcrz-6dds{ kosssnck. drdckcik vddchndtrcn c&yiittcscn fcll$pjcnek, vagy
rnrurkabesziintetdst tartsarlak.

(3) Mirxlcn rnunkavdllllonak joga van az cgiszsdger, bizronsagdr 6s ,nflt(rsAg.1t
tisztclctbcn tar16 rnunkafelt6tolekirez.
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IX. cikk

( I ) M irdcnkinek joga r,an a vilenr(:nynyilvinitiis szabads i:gihoz..
(2) Magl,arorszlg clismcri 6s vddi a sail6 szahadsirgit 6s soksziltisig6t, tiizkrsitja a

clonokrr.r{ikus kiizv6leminy kialakulirsihnz sztikscges szabad t.ajdkoztatris telt6telcit.
(3) A sajt<iszzrbadsig.ra, r,al*urint a rnridiaszol,liriltat/rsok^ a sajt6tcrm6kck 0s a

hirkiiel(si piac fuliigycletat ellit(i szcryrc vorlatkoz6 r6szletes szabailyokat sarkalatos trirviuy
ha{llrozza nreg.

X. cikk

(l) Magyrrorsz;ig hiztositja a tucloruiinyos kutatiis (s miiv6szcti alkolis szabadsagit,
tor.iibbri a lshetii legmagasahb szintii rudis mcgszcrz-isc 0rtlckdben * a titnulis, valamint
trjrvriryhr:n rregha(.6rozo1t keretek kiizijtt a tanit6s szahadsrig{t.

(?) 'l'udom.6nyos igazsig kdrd(sdben az illarn nern jogosuit ddnluni, ludom6nyos
kulatr'r.^ok drtdkrddsSre k iz-6rc1* g a tudominy mirvcl(ii j o gosultak.

(3) Magyarorstig v&li a Magyar "i'udotn6nycrs Akad0nria r3s a Magyar Miivdszeli
Akad0nria tudorn{nyos ds rn0vdszcti sz-irbildsirgiit. A lblstioktatisi intcz.mcnyck a lnrtatr$ e$ i1

taniuis tarlalmiit. rrxidszereit illctiien dnirllriak, seeryt:zeti renrljiikct es gaz-d6lkoclirukal

t<it iny s nbil y t:z.t.it.

Xl. cikk

(1) Mindon magyar rillarnlmlgirrnak joga van a rnilvcl6dishcz.
(2) Magyarorsz;ig ezl a jogot a kdz-nriiveliid6s kitr:rjesz.t6sdvcl is 6ltalrnoss6 t6tel6vsl,

az inlryencs es kiitclezii ulaplokir, az ingyencs 6s mindenki szirnrinm h<tzzttti:rhcli> kiiz-6pfokit,
valamurt a k6pesscgei alapj6n mindenkj sz-amr'ua lurzz6lcrhetti fsls(ifbkir okralilssal, trivhbbA
u, u11n1{5lran riszesiiliik tiin,6nyhcn mcghat6rozottak szerinti. anl.agi tfui-rogatis{val biztositla.

XII. cikk

(l) Mindenkinek joga van ir munka ds a foglalkozds szahad megvdluszt{si'rhoz,
valarnint a villalkozashoz.. K6possdgeinek [s lehetiisdgeinck rnugfclel(i nrunkavdgzrlssel
rurindenki kiitcles hozzhjArtlli r krizrissdg gynmpodiisihoz,

(2) Magyarorszig torckszik rnegl*remleni annak felrdteleit, hogy minden rnunkak6pes
enibcr, aki dolgozni akar, dolgozhasson.

,YlIl. cikk

(l) Mindenkinck joga van a lulajrlonh<:'t bs at iiriikl0shez.. A tnla,idon tArsadalrni

I'cleloss€ggel jir.
(2)'l'ulqjdont hisajirtitani csak kivdtclesen ds kc)zCrdckbiil. tiirv0nyben meghathrozott

csetckbcn r!$ rrrlxlorr, tcljcs, Ibltdtlen cs a:.onnali kirtalanit/rs mclletl lehct.
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(3) A biincsc,lckr:r6ny clkiivet6scvcl gyanirsitrrtl cs iirizetbe vi:tl szenr{lyt a Ichetii
lcgriividebb idiin bcliil szabtulon kcll bocsitani, vagy birdsirg eli kcll illitani. A bir6s.{g
kijtulcs az cl4 Sllitott szcnr{I1,t rneghallgarni ds irisbcli indokolissal ell61o1t hat.iroz-altran
szabadlSbra hclyczfseriil vagy lcran.oztatSsirr6l haladdklalrrnll dr:nteni.

(4) Akinek szabadsrigiit alalrlaltinul vagy tdrv0nyserlocn korliitozldk, kiirzrnak
megtcritdsere jogosult.

V. cikft

Mindcnkinck joga van ti)rvinybcn nreghat6rtlznttak szerint a szcmilye, illetve a
lulajdona ellcn intdz-ct1 vagy ;lz tzekct krizvotL:niil lbnycgct6jogt;rlan taniadis elhiritis/rhoz.

Vl. cikk

(l) Mindenkinck jr-rga van ahhoz. hogy magiin- 6s csrliidi 6letdt, otthonft,
kapcaolaturtilslit {s jo hirncvdt t isztelcrhcn tarisrik.

(2) Mirrtlenk.inel joga vrrn szemilycs ndatai vddelrndhez., volamint a k<iz6rdukii atlatok
megismcros6hcz ds terjesztds(lrcz.

(3) A szctndlyes adatok v6dclm6h*z 6s a kdz6rdckfi adatok mcgisrncrds0hez vali jog
dndnyesiil6set sarkalatos t<irvinlyel ldtrehozott, {iiggetlen hatirsdg ellcniirzi.

VII. cikk

(1) Mindcnkinck joga vtrrt a gondolat, a lclkiismeret ds a valliis szabadsagrihoz. Iiz a
jog magriban lbglalia a vallSs vagy rnds nrcggy6z0tl6s szabad me gviilaszt;lsiit vlgy
mcgviltozlatiset 6s azl a szabads6got, hogy valliisit vagy rni* rneggy(izb<ldsdt rnjndenkj
vllldsos cselekmdnyck, iizortartisok vdgz(isc {tlan vagy cgyib m6don, akrir cgyinilcg, ak6r
mirsokkal egyiitt€sen. nyilvdnosan \ragy a niagiineletbcn kinyilvdnitsa vagy kinyilv;ititasrit
nrcll(izzc. gyakorolja vagy Iouil.s:r.

(2) Az. Allam ds az ogyhriznk kiilijnv6ltan miikiidnck. Az egyhirak onirlt6ak. Az {llarn
a krizcissigi cilok ,Srdekcbrrn cgyiittmtlkiidik az_ egyh6zakkal.

(3) Az egyh{z"akra vr:rnit(koz:i r0sz.,l6tes szrrbzilyoklrl sarkalatos towdny hatlirozza mcg.

VIII. cikk

(l) Mindenkinck joga van a bdlies gyiilekezesll*t-.
(2) l,IintJcnkinck joga van szervezeteket letrchoad, ds joga varn szcrvczctckhez

csatlilkozni.
(3) I'6dok az cgycsiilisi jcrg alapjiur szabadon alakulhatnak is tevekenykedhernck. A

pitrlr:k kiizrenrilkiidnck a n[p akaratrinak kiahki{ris6bln 6s kinyilvirnitiisiban. A pirrok
kiizhatalmat kiizvctlcniil ncrn gyakorolhatnnl.

(4) A pnnok nrtikiidcsinck 6s gazcllrlkodisirnzrk r&szlctcs $z.abflyait sarkalatos riincny
hatiirozzr mcg.

(5) Szakszervezctck ds r:r{s drdck-kdpvisclct.i szrrvczc.tck az- cgyesiildsi jog alapjrin
szabadon alakullratnak es tcvdkcnvkedhetnck,
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(2) Jogsz.ah6ly a tirrr0ny, a kornrhnl,rerrdclet, a rrinisztcrelnoki rcndelet, a miniszlcri
rendclct, a Magyar Ncmzeti Bank elntikdnck renclolutr:, az ondlki sz.nhAly<ttt\ szerv
vuzct(rj(uck rencleletc fu az irnkornrhnyz;rti remlelet. Jogszabily tov6bb6 a Ilonvidelmi
"Ianircs rcndkiviili illapr:l idc.jdn ds a ki)zlirsasigi elntik sziiksegirilapot idcjen kiadolt

rendclol(.
(3) Jogszabily ncm lehcl cllenl6tes az Alaptorvdnnyel.
(4) A sarktrlatos tiirvdny olyan ton*iny. amcly,nek elfi;gad:ishhoz 0s nrddosit6siihoz a

jelvn l0vii orsz6ggyfi lcsi k(pviselok kethannadinak *zavazata sziiksdgcs.

SZABADSAG NS I'ELEI,OSStiC

I. cikk

(1) LZ nlvltlljlt sdrthct$tlen (s clidogcnithelotlen alapvetfi ir:gaii tiszt*lctben kell
lurtani. Videhmik az dllanr clsihsndii kutelezetts6ge^

(2J ivlagyarorszrig clisnrcri az cmhcr alnpvot(r egydni ds kdziissegi jogail.
(3) Az alapvet(i jogokra 6s krit*lczetlsdgckre vr:natkoz$ sz;bAlyokat tiirvdny nllapitja

neg. Alapvcto jog mris alapvet(jog dn,Snyesrilisc vagy valanrely alkotn6nyos Srtdk vddelnre

d:r'dektibcn, a l'ctt(tleriiil sziikstlges m6rtekberl, rrz cldmi kir,6nt cdllal ar'6nyosan, az alapvet6
jog lin yegles tartalmirnak tiszteletben tartirsaval korl6tozlat6.

(4) A liirv(ny alapjdn iitrchozott jogalalryok szAmAra is bizkrsitottak azok tr. alapvctii
jogtrk, r.alamiut iikct is tr:rhelik azok a kdtelezefts6gek. amelyek tcrmcszct[ikncl fogva trent

csak az crnbcrrc vonalkoznak.

II. cikk

Az ernt:cri rn6lt6srig s0rlhclctlen. Mindeu umbcrnek joga virn az *lelhez 6s az emberi

rnfir)siighoz, a llagzal *letdt a fogarMlistirl kczdve v6delsm illcti meg.

III. cikk

11) Serikit ncrn lchct kinz:snak, enrbertelen, megaliiz0 biinism6dnak vngy biintetdsnek

alirvetni^ r,alamint szolgasdghau tartani. Tilos az emberkcrcskedclcnr.
(2) Tilos cmberen tiij{kozrat6*on alapnl6, 0nkdnlc$ hoz,z6j6rul6sa ndltiil orvosi vagy

tudorniinyos kis6rlctcl v('pczni.
(.1) Tilos :rz cn:rberi lajncmesit0st c6lz.6 gyakorlat, az ctnbcri tesl Cs test6szek

haszr)nszcrzcsi cehi I'clhasznhl6sa, valaminl az enrberi cg)€dmisolits.

IV. cikk

( I ) Mindr:nkinr:k jogu van a szabadsAghoz 6s a sz.cmdlyi biztonsighoz.
(2) Senkit nern lch.ct szabadsrigdtdl mdsk6nt, nrint tdrv6nybur nreghatilrozcrtt okokb6l

ds trlrvdnSrben ureghatiirtrzott eljhras alapfiln rnegfirsztani.'l'dnyleges 0letfogylig tatrri
sztrhads;igvcsztds csak sz:nddkos, er6szakos biincseleluneny elkovet6se nriatl sz*bhat6 ki.
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I'}) cikk

A ti:rm(:szcti criflirrrirsrrk, ktiliiniisr:n a tcrnioftild, az erdok tls a vizkeszlcl, a biolirgiai
sokl(les6g, kiiliinciscn a honos nriviny- 6s irllatt'ajuk. valanrint a kultur6lis irlikck a nenrzet
kiiziis ori)kst41r1t ki1x.,zik. iinrclynek vddi:lnrc, fl:nntartirsa ris a jiivti ncnrzeddkek sziunirra val(r
rncgt'uzi:se az 6llaru (s rnirrdenki kriteless6gc.

Q) cikk

(1) Magyarorszrig a b6kc ds a biztoas6g mogtcrcnltCse (s mcg6rz0sc, valamirrt az
r:rntlcris*g fcnrlrrlhat<i fejlildiSse crdck6hcn cgyritunilkiidOsre ttireksz.ik a vil{g valamennyi
ndpevel ris orszirg{va1.

{2) Magyarorsz^ig rrcrnzetkiizi jogi kiitelczettsigeinck tcljcliitrisc d,rdek0brn biztositja a

ncnz,clk(szi j<tg 6s a rnagyar jog iissz-hanglirt.
(3) trlagyarorszhg cllbgadja a ncrnzctkozi jog 6ltal6nosan clismert sz:rb/rlyait. A

nenuctkdz.i jog rrris foritsai ingszlhllyban tilrl6n(i kihirdet6siikkel virlnak a milgylr
jngrendszer resz0vd.

Il) cikk

( I ) Az Alaptrirviny Magryarorszig jogrcndszcr0nek alapjn.
(2) Az Alaptiin,dny 0s a.jogsz-ab6lyok trindenkirc k0rulez(iek.
(3) Az Alaptiirvdny rendclkczdscit azok cclj6val, a bcnne foglalt Ncmzcti hitvallirssal

i:s t(irt6ncti alkotm6nyurik vivmlrnyaival osszJrangban kell (rtclmcinri.

S) cikk

(lJ Alapldrv€ny ellbgaddsira vary az Alaptrirveny nrirtlosilasira irinyuld javaslatot a

kcizlr'iruasrigi elncik, a Kormziny, onzliggyiil6si bizottsirg vagy o*zAggyiildsi kdpvise16
tcrjcszthet clii.

{2) Alaptorv4ny elfogaetAsilroz vagy a7. Alaptiirudny rn6dositisshoz az orsz{ggyiildsi
kcpviscl6k kdthannaddnak *zay a?,aLa sziiks0ges.

(3) Az Alaptiincnyt vagy az Alapttirv6ny nxidosit*sit az Orszlggyulds ellrtike al{irja,
es rnegkiikli a kiizthrsns:igi elnoknek. A kdzllrsersirgi elniik az Alapfdrednyt v^gy aZ

Ataprirrv€ny mixlositirsirt ri k*zhezvritel€tol szirn'ritotl iil napon beliil al6i.{a. 0s clrcndcli a

Itivtulos Iapban val6 kjhirdct{sdt.
(4) Az Alapt<ilv6ny mtidosit6sanak kihirdetis sor/rn torl6rrri rncgieltil6se a cinrut, a

mr)dositls sorszirmit 6s a kihirdetis napjdt lhglatja magiil:an.

I') cikk

11; AllalAnos*rn kijtek:z-ij magatar'&isi sznl)ilyl az AlaptfinCrlyben lneg,jettilt, iogalkotS
hatisktlrrcl rcndclkczo szcrv iltal nrcgalkotott. a llivaialos lapban kihirdetett jogsanb/rly
6llapitltat mcg. Salkalatos tiir"!ilny clttirilcn is rncgrillapithalja az ilnkomriinyT.ilti rendulct 0s.r
kriliinleges.jogrendbcn alkolotl jogszab:ilyok kilrirtletusinck tzabrilyait.
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,l) cikk

( i ) Magyarrrrszag net:rzcli [innepei:
a) m/rcius 1.5. napja, av.1848*49. dvi forradalon ds szabadsighalc emldkdrc:
h) augusztus 20. napja. az lrllanralapitis (s az SIlamalapitri Sz,cnt lstvAn kinily

crnl*kerc;
o) oktdbcr 23. nap.ja, a:2.1956. cvi f'crrradakrm 0s szatrads.tigharc cmldkire.
(2) A hivotalos dllami iinnep augusztus 20. nap)a.

K) cikk

Magyarrrrszig hivatalos pdnznemv a lbrint.

L) cikk

(l) Magyarorst.ig v*<li a hiizassrig intdzl6ny0t nrint feifi 6s nd kdzdtt, iinkdntes

e lhaldroz;is alapj;in lCl^rej0t1 eletkriztisscget, r,alamini a csalfdot mint lt tlen)zct
I'cnnmaradis6nnk alapj rit.

( 2) Ma gyarorsz;l g tamo gatj a a gy*ernr ek vd I lal iist.
(3) A csahidok vdde lmdt sarkalatos tdrviny sznb6ly<>t za.

M) cikk

(l) Magyarr:rszig gazdasiga az cfiekterenrlo munk[rr tis a v6llalkoz6s sz*rbadsigin
alapszik.

(?) Magyarorsz-{g biztr:silja a tisztcss6ges gazdas6gi verseny I'elt6telgit. Magyaronizhg
tblldp az cr(rl?ildrrnycl val(r vissz-adl6ssel szcntben,4s v(xli a fogyaszt6kjogait.

N) cikk

(1) Magyanrrszlg a kiegyensulyozolt,6tl.ithrt() 6s {ennlrnhal6 kdltsigvet0si
gazd6lkod6s elvct 6ru6nyesiti.

(2) Az (l) bekezd[s szerinti elv 0n'6nyesitds$drt els(idlcgcscn az OrseAggyill*s 0s a

Konn6ny fclcl6s.
(3) Az Alkotnrinybir6srig, a hirdsigok, a helyi dnkormlnytalok 6s m6s rillnmi szervek

feladatuk elldtssa sorun az (l ) bekezd6s szerirtd elvet krjtelesek tiszteletben tarlani.

0) cikk

Mjndcnki fclelds onniagircrt, k4pcss{gei 6s lchctiis$gei szerint kdtslcs az illami 8s

koziiss{gi lckdatr:k cllitisirhoz hoezdrintlni.



U *ikk

{il i!4agyar<trsxrig cinrrre hegyer lulpir, hasiiatt pqizs. l,;lsfi rrrezxje v0r6x;ei is ezilstt*l
Itdi*z.nr viigtttt, Miisadih, riir0x rnreejrben tiild hitfinfll lnkmrmh irrany koronAs kienrrlkctlii
knrrxpsii r{srdn eziisi kxt!6s lercsz-t" A pajevon r rr}a'lyar Secnt Kornna nyugseik.

{2) Mrgyaroru:rig z$rrlaiu h*ronr, eyyrnlii sr.dless*gfi. surcnriben f}liilr$l pirns. ivhdr
cs ;;iild szinii. vizszinlre sivbrll irll, amelybeir o piros s:rin sz- erii, I li:hrr sz-kr a hil-rfg" a z(ild
sr:in a r:enidny jclkdlx.

(3) Mngyar:orsrirgl lritrtnu*zir Kii[:sey l;cr*nc .],{imnusz" c.inrii t{ilteindnyc Hrhel }itrnre
*end.ievel.

{4) A clttrcr is a irlrszl* s tiifldfi*hrlilgg kialakult mds tirnnrlk srxrint is ha.lzn{lh*t6, A
r,imer ds a ziisz.ld h*sz,,nriltrtrilak rdszlvles senhiilyaii, valamirrt fir ;ill**ti kit&utetdsi:ki:t
sarhalalox liirydny h&tdr$r*.a lxeg.

--l
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13) Az. Alaptiirvdnl, ds a jogszabiill,ok 0n'{nyre juttaliisa *rclekdben kcnyszer
alkaln-ralris/rra az ill;rm jogosult.

D) cihli

M;rllyarorsziig az egystiiles $utgyar ,lenlzr:l iissz*tartozesiil. szern e.lOtt tanva
fclelossCgct viscl a hatdririn kiviil 616 rnagyarok sors66rt, closcgiti kozdsscgcik iennmaradrisit
es lijl6dcsdt, taurogalja magyarsAguk ntcgiirz(sirc ir'{uyuki tilrekv{seikut, egydni es

kiizrissegi iogaik on'cnycsilds(1, kdztiss0gi iinkornr/rnyzatoik ldtruhozas(rt, a szijl6iilldon valir
br:lriogulrisukal, vllanrint el(irnoztlitja r:t{yiillmiiktidisiikel q,,yni;'rssal 4s Magyararszriggal.

Il) ciklr

(i ) Maeyarrrrszig az eurripai nipek sz;rhadsirglinak, j(rlctinr:k {s biztonsAglrnak
kitcljescddsc 6rdckibr:n kiizrenrilktidik az eumpai cgysdg mcgtercnttdsthcn.

(2) Magyanrrszirg az Fiunipai Uniriban tagrillarnkdnl vaki rtiszv4telc 6rrlek6tren

n*mz.etk6zi szerziide$ alapjAn * az alapit6 szerzfidcsekh(il fakad6 jogok gyakcrrlisdhoz ds

kiitclczettsdgc:k tcljositdsdhvz sziiksdlim m(rt(rkig .* az Alapti.irv{:nybdl crcdil cgyes
lral,rskiircil a tiibhi h[Allanrnral kriz-riscn, nz liurdrpar lJniti int*znr[nyci ritjin gyakorolhatja.

(3) Az l.ur6pai lJniir.ioga a (?) bekczd8s kereti:i kozritt . megiltapithat illtali'tnosan
kiitclczO rnagatarl6si szab{1yl.

(4) A {2) bekczd6s szerinti ncnrzetkijzi szerzodds k6tclezil hatrily6nak elismcr6sr}rc
rrdott fcllralnlnrazbxlx>t az orsztiggyiil6si kr3pviscltik k6tharmadrlnak s'r.il!it?ala sziiksiges.

P) cikk

( I ) I\4aglrarorszig f(ivirosa lludapest.
(2) Magyarorszig teriilcte nregyikrc, v{rosokra ds k<izs{gckre tagozddik. A

virosokhan kertilctuk alakithrttlk.

G) cikk

(1) Szrilctisdvcl a nragyar illaurpr:lgir gycnneke magyar illarnpolg{r. Sarkalatos
torvdny lr milgyar {rllarnpolg6r.srig kelotkuzes(nek vagy megsz(:rTdlstlnck mirs csctcit is

nreghalrirozhutja.
(2) Magyartrrszig vddclmezi irllarnpolg6rait.
(3) Senkit nenr hrhet sziilet{ssel keletkezett vagy jogszeniien szeficlt ,nagyar

ril lanrpolgrirsd9,6t6l urcgfrrsaani.
(4) Az tllaq:t>lgirrs/rgra vrnatkozir r*szlele* szabiilyokat sarkalatos torvdny ltatAro'z'z,a

nleg.

II) cikk

{1 ) }i'{agyarorszdgon a hivatakrs nyclv a luagyar.
(3) N{ag,yarnrszig v6di a magyiir nyelvet.
(3) Magyilrorsxirg v{di a mag-var jelnyclvct min( a magy{r [:ultura r{szdt.

I



Tiszteletben t,1fljuk liirlcncti alkr:tmdnyunk vivminyait i,s a Sz-cnt Koroni'rt. arrrcly
nregtcslcsiti lvlagyarnr:ierig alkoturllycrs hlhrli folytonosshgdt 6s a nemzDt egysdg4t.

Nenr ismcrjiik cl trirtcncti alkotm6nyunk idegen mcgszillisok miatt bekiivetkczertl
lol(iiggcszt6s(t. l.agarliuk a magyar ncnrzul 6s polgirai el}cn a nenrzetiszocialisla es

kornnrurrista diktatirrdk umlma alatt elkiivetett cnrbedclcn biiniik el6viil6sdt.
Nem isrnc4'ilk al trz. 1949. dvi kermmunisla alkotrniinyt, med €gy zsarnoki uralnnr

llapjl voh, ez{rt hinyilvtinit j uk iwenylelensegul,
ligyctirliink az els(r szabad Orszriggyiilis kcpviscl6ivcl, akik u1s6 hat{rozalukban

kirrondtrik, hog-v nrai :;z.rhadshg.urk itz 1956-<ts foradalnrunkh6l sarjldt ki.

I lazink 1944. rn{rcrius tizcnkilenoedikdn clvcsz.itctt f llami iinre nrlclkrzrlscne k
vissza6llt;it 1990. rnijus rniisodik6tdl, az elsr.r szabadon vtilasztolt n6pkdpvisclet
rnr:galakul6sirtol szlmi{iuk. Ezt ir napot tekintliik haz"ank irj dcmokriici(rja t1s alkotrnirnyos
rendju kezdrtenek.

Vslljuk, lrogy a lnrseadik rzriz.ltl elkcilcsi rncgrcndiil4shcz. vezetii {vtizcdci utfrr
mrilhatatlanul sz0ksrigiink van a lclki ds szellerni nrcg{jul6sra.

llizunk a kozrisen ahkitott jiiv(lbcrr, n liatal ncnrz.cddkck clhivatottsirgiibal. llissziik,
hogy gycnnekcink 6s unokdink tchctscgiikkcl" kjtnrtisukkal is lclkicrcjiikkcl isrni3t naggyd
tuszik Magyarorseir got.

Alaptiirvdnyiink jogrcndriuk alapja: szerzOdrls a nrflt, t jelen ds a jov(i nragyarjai
kdzittt. I-il6 kcrct, amcl.v kifeiczi a nemzcl akaratil, azt a lirrmit, amelybcn chri szcretnduk.

IvIi, Magyarurszhg polgir'ai k6szen lillunk arra, hogy orsztrguuk rcndjdt a nctnzct
cgyiittrnilkodesirc alapitsuk.

.,LLAIrVIt'l'*],S

A) cikk

I"IAZA NK ueve Magyarorsz6g.

B) cikk

( 1 ) Magyarorsz.ig {iiggellcn, dcrnokralikus.jogAllarn.

{2) Magyarorszdg 6llanfcrrmija koa{tsasf g.

(3) A kiizhatulonr lbnisa a n(p.
(a) A nip a hatalmiii l,elsszlolt k€pviselfii irddn, kivdtclesen kdzvellcnril gyaktxolja.

C) cikk

( 1) A magyar 6lkrm miiktjddse a hatalcrm nregoszlisAnak clvrSn alapszik.
(2) Scnkinck a levekonys(gc ncm iranyolhat a lurtalom cr6sz;rkos mcgszcrz,csdrc vagy

gyakorllrsira, illewc liizrirdlaBo$ birtoki6sara. Az ily*n tdrekvd$ekkql szembcn torvdnycs riton
miudenki "iogosult 6s kiiterlcs fcllCpni.
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Ma gyarorszig Alapliin6nye
(a kihirdctds napja)

Isten, rildd meg a magyartl
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M], A MAGYAR NEI\,{ZB1' :l'nfiJAl, az rij Cvez-r:ed kezdeldn. felel6ssdggel minr.len
magSznilrl, kinyilvinitjuk az al6bbinkat:

tsiisz-k(k vagyunk arra, hogy Szcnt Istviin kirirlyunk ezer 6vr,cl ezeliitt szil{rd alapokra
hclycz-te a mtrgyar rillamol, 6r l:azAnkat a kcrcszliny Eur6pa risz6r,6 tette.

Biisz.kdk va;gyunk az orsz.{gunk mcg.nraradirsa4fl, szabridsig*6rt 6s liiggetlelsOgi6t
kiizd6 6seinkrc.

Biiszk0k vagyulk a magyar einberck ndgyszcrii szellemi alkotasaira.
Biiszk6k vagyunk ara, hogy nepiink €vsz.ilzadokon {t harcokban vddte Birr6plt, s

tchctsigdvel, sz-orgalmiival gyarapitotta kdz-os crtikeit.
Iilismerjiik a kcresztin5,s(g ncmzctrncgtartd szerepdt. Br:csiiljiik ursz*gru* kiilonbctzd

vall{si hagyomlinyait.
ig6rjiik, hog,y megdrizziik az clnrirlt 0vsz.r?ad vihzuaiban rdszekre szakadt ncmzetiir*

szcllomi is lclki cgys6gdt. A vchlnk 4lo ncnzctistlgek a magyar politikai kdz-riss6g r{szei 6s

irl lamalkot6 t6nyez(ik.
V6llaljuk, hogy ir<iksdgiinkct, egye.diil6ll6 nyclviinlet, a ruogyar kult{rrtt a

magyaranz{gi nemzctis6gck nyclvdt cs kultrlrij{t, a Kirplit-medcncc tcrmdszot adta ds ember
alkotia drtokeit ipoljuk 0s megdvjuk. F'elel6ss6g*t viseliirk ut6daink6rt, ezdrt anyagi, seellenri
ds tcrmdszcti crofomlsaink goMos hasnrAlatival v6<lelme zzik *z utanunk jtivd ttcmzeddkck
6letl'clr6telcil.

I{issziik, hogy nemzcti kultudnk gazdag hozz6j.{nrlis az eur6pai cgys0g

suksziniis0gdhez.
Tiszteljiik mds ndpck szabadsigit fs L'ulnin{jit, egyiittmiikriddsrc t6reksriiok a vil6g

rnindcn ncmz-etdvcl.

Valljuk, Itogy az emberi ldt alapja az cnrberi m0it6s6g.
Vatljuk, hogy itz e1;y4ni szabadsag csak m/rsokkal egytittmiikddve bontaknz.hat ki.
Valljuk, hogy egyiitt6l6siink leglbntosabb kerolei a csalid ds a nemzeq

iisszctaitozrt.sunk alapvet6 6rtdkei a hffs6g, a hit 6s a szcrcl(t.
Vallju( hogy a kdzossig r:rcj{nck 6s mindcl enbcr bccsiilqtdnek alapja a munka, az

crnl:cli szcllem lcljcsitnr*nyc.
Valljuk az elesetlck 6s a sz,egcnyek nregscgitds6nek koteless6gdt.
Valljuk, hogy a polt:imak 4s ar" {llamnak koziis ctlja a j6 dlct, a biztorxig, a rerd, aa

igazsig, a szatradsig kiteljesit6se.
Valljuk, hogy n6punrlom csak ott van, ahol sz illam szolg6lja polgiirait, iigyeiket

nrdl lanyosan, vj sszadlis,is rrlsz"rchaj lls n0lkiil intdz-i.

' A t,)rvin.yt a: Orszdggyiilt).r u 2()l l. iprili.t lB-i iilisntpiinloltradtu el.

I .i
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(41 A kiiliinlcgcs joprorxltren alkalrnaz-anrl{r r6szletu.s $zahlilyokrl sarkalittos liirv6ny
hatirtt>z.ztr tneg.

ZARO IUlNDRLKIIZIISIIX

I . Magynrorsz.itg Alaptcin,dnye ?{) I 2" janulu 1-j&r lcp lurtlilyba.
2, lizt ttz Alaptbrt6nyt tt't.Arsz|ggyiibs az 1949. (vi XX, lonfly 19. $ (3) bckczdi:s a)

pontja 6s 24. {l {3) bckczdisc rlapjrin fogadja el.
3. A'r. t:z.ttt Alaptorvinyhcz kapcsoltidti iitmcneti rcn(lelkezdsckei az ()rsz6ggyiil0s a 2.

porl szerin{i cljdrfisban, kiilrin {'ogadja cl.
4. A Korminy kotclos az Alaptiirvdny vegrchajtdslihoz sziiksdgos t$rvCnyjava$latokat

u;r ( )rsz6ggyrilds cl0 tcrjcsztcni.

Mi, a 201{). irprilis 25-en niegviilaszlott Orsz"aggyiilcs kcpviselOi, Isten 6s cmber el6tti
fclcliissdgiink ludaLiban, elve alkotmirinyozr5 hatalrnunkkal, Magyarorszdg elso egys0gcs
Aiaptcln(ny(t a lbntiek szerint irllapiljuli meg.

l,e6ym Mliq rzabrdrig & q'dtr{fu
*,l}ff,ft*'

l)r. Schmitt I'61
k0ztrirsasigi clniik

i .' , t-
\../,r ". "

Kiiv6r Ldsz.l6
az 0rsz/rggyirlds elndkc
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A vira{lan lriurartris

52. cikk

( I ) A Kormiiny kiilsi5 fcgyr.eres csoportoknrrk )\'lagyarorszig tenilcl0re t(irtinii
viiratlan bcti.jrcse esctan fl trimntlls elhiiritisira, N,lagyarorsziig tenilcldnck a honi {s
sz-iivr:tstgcs l(gvdd*lnri is repiilo kdsziiltsCgi erbl*cl vak'r oltalnrazi't.si1ra, a tiirv*dnyes rend,az.
clel- ds vagyont:iztonsdg, a krizrend (s a ktizbiztonsi g v$delme drdekdben * sz.likscg e$el€n a

kiiztArsasirgi eln0k 6ltal jr'rvihagyotl fcgyr.'cres vddelnri tcrv szerirl - a ,*z"dksdgilllapot vagv r
rcndkiviili fillapot kihirdet6s6re vonatkoz6 drintdsig a liimod6sllal tninyos ds ara lblkdszitelt
rriikkcl azonnal int0zkedni kotclcs.

{2) A KormAny ae (1) bekczdis alapjlin rnclpett intdzkcdes6rfil hriladdktalanul
ttr i 

tikoztatj a az. Orsz|ggy $l 6st ds a ko.::tArsasdgi clnokd t,

(3) r\ Korn:hny vilratlan liniadis csctin sarkalatos liin'dnyben mcghatirozott
rcndkiviili intez-kcdcsckct vezethet be, valanrint rendcletet alkothat^ anrcllycl - sarkalatos
tiirvdnyben mcghi'rtir{rzottak szcrint * egyes torv6nyck alkalmaz"isit fcitiiggcszthcti, torvenyi
rcndelkcz€sck1i)l cltdrhct, valamin( egydb renrihiviili int{zkedOseket hrrzhat.

(4) A Konn{ny rendclctc a vfratlan fdmlulls nrcgszirn4sdvcl batilyiil vcszti.

A vesz6lyhelyzcl

53. eikk

(l) A Kormr'rny az tlet- ds vagyonbiztorsilgot vesz"dlyezteto elcmi csaptis vagy ipan
szcrcncsdllens6g esetdrr, valanril( czek kovelkez.menyeinek az elh6rilrisa drdek6ben
veszilyhclyzetet hirdct ki, 6s sarkalatt-rs torvinytren rneghat/rroz-ott rcndkirriili intdekcdiscket
vezelhct t)e.

(2) A Kormriny a veszilyhclyzetbcn rendclctet alkotlrat arncllyel * sarkalatos
tdrvdnyber meghatir'ozoltak szerint - cgyes t0rv(ilyek alkalnraz;isirt Iblliiggcsztheti, torv€nyi
rendelkezdsekl6l eltdrhcq valanrint egyeb rendkiviili int4zkcddseket hoz.hat.

(3) A Korm6ny (2) bekezdds szerinti rcndcletc tizeniit napig manrd hatrilyhan, kiv6ve,
ha a Korludfiy - at Orsz;iggyfilds felhatalnraz.rsn alapjlrn - a rendclet hattily6t
nreghosszabbl{a.

(4) A Kornrriny renrlelelc a veszi:lyhel.yzel rnogsziind.sivel halilyirt veszti.

A kiiliinkgcs jugrtndrc vnnatkoz.n kiiziis szabilyok

54. cikk

(1) Kiiliinlcges jogrerxlben rz irlapvet6 jogok gyakorlirsa * a ll. 6s a IIl" cikkbcn,
virlamint a XXVIII. cikk (2)-(6) bekezd6sdtrcn mcg6llapitott alapvct6 jogok kivitel6r,el *
lclf iilgcszthelo \ragy w.I. cikk (3) trekezddse szerinli mdfidkcrr {irl korlhlozhnti;.

(2) Kiilonlegcs jogr.endbcn az Alaptorv6ny ulkalmaziisa rtenr fiiggcsahelii fel, az

Alkutmirnybir6sip. nr(kiidese nem korl{loz-hiltti.
(3) A kiiltnlsge,s jogreudet a kiiltinlcges jogrend bevezet6sdre jogosult szcrv

rrrcgsz[intcti, ho kihirdctciscnek I'ell6tulei niiir nem Allnak linn.
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(3) Sziiksoltirllapot idej0n a sarkalalos tdrvinyben rneghatiirrozou rcndkil'rili
int6zkecl(scket rcndeicti riton a kiiztiirsasigi elniik vezeti be. A kozlirsrsrl6li clnok
rcntluictdvel -" sarkalatos tiirviuyben mcghatarozottak szcrint - cgycs iorv-inyck alkalrnaz.rs6t
Ielfiiggcszthcti, t(irvcnyi rendclkczdsuk{ill clt0rhet, r,alarnint egyib renrlkiviili iutcz.kcddsckct
hozhat.

(4) A kiiz&irsasiilti clnok a bcvczctctt rendkivi.ili intizkcddsekril halad0ktalanul
tdjdkoztatja az Orszlggytiles clniikOt. A sziiks4g{llapol idej6n az Orsziggyrilis *
akadtilytlzlaliisa osct4n az Orsz;iggytil6s honr,0<tclnri iigyckkcl foglalkoz6 bizotls6ga .-
iiilyanialosan iil6scrzik. Az olsz;'rggyfilrir.'akadrilyoztatrisa cscldn az orsz"/rggyiiles
honvedelnri ilgyckkcl lirglalkoz6 bizoftsdga - a kriz.tdrsas6gi clnrlh 6ltal bcvczetctt rcndkivrili
intczkrtldsek alkalmazAsi,rt lblliiggcszthcr.i-

(5) A rcndcleli riton bcvczetett rendkivtili intszked6sck hanlinc napig maradnak
lratrilyiran, kivdvs, ha halrilyukat irt. OrszAggyblls * akad:ilyoztatfsa csctdn az Orszlggyiil6s
honvddelnri tigye,kkel loglalkozi bizotts6gn meghosszahbitja.

((i) A ki)ztarsas6gi vlniik rcndelctc a sz"liksdg6llapot mcgsziildsdvel hatilyrit vr:szti.

A nrcgcliizd v6delmi helyzci

51. cikk

(l) Az Orsziiggyiilds kiilsr} legyvercs drmadds vcsz{lye usct6n vagy sziivetsCgi
kiilelczuttsig teljesitise drdekiben nlcghat/rrozotl iddrc kihirdoti a mrgeloz6 v(tlelmi
hclyzctct, czzel cgyidejillcg 1'elhatalmaz?-a a Konuirnyt sarkolatos t(inCnyben meghalirozott
relrdkiviili intczkctldsek trcvczctestiru. A nrcgcliiz(i v6delmi hclyeet idtilartarrra
me ghosszabbithatti.

(?-) Az. (l) [rekezd0s szerinti krilonlegcs jogrend kihirdet0sdbcz, mcghosszabbIthsrihoz
a j elen l0 v6 orszi ggyiilCsi kipvi sclirk kdtharnradriurak sz.av a:?ata sziiksd gcs.

(3) A Konnf ny rentlelctben a mcgiclirzii v6dchni lrelyzel kihirdctds0nck
kczdentnyez.ds6t koveliicn a kiizigazgatds, u Magyar l.Ionvdd.seg 6s i: rcndv0delmi szcnuk
mi'iktidtisdt irint(i torvdnyekt(rl eltirro intczkeddseket vcz-ethet bc, arnelyekol a kiiztiirsasilgi
cln<ik<it ds az Orsz6ggyiil6s trirg-vknr szerint I'elirrlat- €s hal^irsktinel rendelkez6 6lland6
bizerlts6iiail lulyamatosan tij6koztatja. Az. igy bevczetc$ intizked€sek hatalya az
Oruz/rggyiiles nr*prliizii r,6dclmi helyzet kihirdctds6rc vonatkoz6 diintcsrlig. de legluljebb
hirtvan nilpig lirrt.

(4) A Komrlrny a nrcgeliiz6 vcclclnii helyzcl iilej6n rendclclct alkothat, antcllycl *
sarkalatos lbrvduybcn ,)lcghiltaroz()t1ak szcnnt - egyor tiirv6nyek alkalmaaisiit
Iulfiiggesztheti, tiin'6nyi rcndclkczdsektol elterhet. valamint egyib rcndkiviili in{ezkecldseket
hozhat.

(5) A Kormtiny rcndclute a mcgcliizo vddclmi hclyzct nregszrindsdvcl hataly6t rresz{i.



35

((r) Az Orsz-irggyiiles a hadiirllapnt kinyilvanitisAnok. a rcrtlkiviili illapot vagy a

sziiksdgirllaprrt kihirdetds{nck irrdokr:ltsaght az akulalvoztittishnak rncgsz.iinese uuini elsii

iil6sdn fcliilvizsghlja, es diint az alkalmazott intdzked(sek 3ogszedisdgdr(rl. fi dOntdshez az

orszlrggl irl6si kripviscl6k kithannadlinak *?.2t\.t7;ttd sziiksigus.
(7) llendkir,0li /rllapot vagy *ziiks0gillapot iilej{n az Orsziiggyiil{s nem mondhalja ki

lcloszlasilt, 0s nem oszlatlratri ttl. Az orsziggyi'il6si kepviscl6k irltal[nos viilaszlisat
rcntlkiviili 6lllpol (s sziiksfghllapot idej4n nern lehet kililz-ni, tis ncrn lehet mcglarlani, ilycn
eserbcu a rendkiviili illapot vagy a sziiksigallapot mcgsziinCsitdl sz.6nritott kileucvcn napou

l1cliil irj Orsz;i1;g.v"iilcst kcll vAlasztani. Ha az orsziggyiil€si kipviscliik irltalirnos v(llset/rsiit
miir ll)egtartotliik, dc az iq C)rsdggyiil6s rndg nem alakult meg. a ktiztrirsas6gi cln6k az

alakul6 iil*st a reudkiviili 6llapot vagy a sziiksig6llapot m(gszrines6t6l sz;inritott birrrltirc
napon bcliili it{opuntnt hivja iislze.

(8) A I'closzlott vagy li:loszlatott Onzaggyiilist rendkir'0li Sllapot idej$n a

Honv0dehni Taniic:s^ sziiks6girlllpr"rt idei{n a kiizt{rsasrigi elrrok is osszehivhaqa'

A rendkiviili {llapol

49. cikk

(l) A l{anv*dehni Tanirus ulniike u kiztiirsasirgi clniik, tagjai az Orrz,-riggyiil4s clnt:rke,

az orszAggyirldsi kcpi,isel6csoportok vezet6i. a minisztcrelniik, a miniszterek 4s -
tan:icskoz6si joggal - a Hr:nv0d Vczdrkar (!niikc.

(2) A }lonv6delnri'l'anics gyakorolja
a) u.Orszitggyfil0s riltril r* ritmhizott jogokal;

b) a kilztarsasigi elnnk jogait;

c) r Kormirry jogait.
(3) A l-lonv0dclmi Tauircs ildnt
a) a Magyar l{onv0dsrig kiilfirldi vagy rnilgyarorszirpii alkalmazAsjrrdl.

|$kefenniarl6sban vahi ri:szv6telcrdl, kiil{irl.ii hadnriivclcti teriileten r,0gzctt ltumanitarius

tevikcnysrlgCrol, valalnirrt kiilrbldi 6ilomSsozas616l:

b) a kiilfiildi lcllyvcres cr(!k rnagyarorszAgi vagy Magyarorszirg tcriileteriil kiindulir

alkalmazis616l, valatnint magyarorszigi lillomdsozris6r6l;
c) sarkalat<rs trirv(nybcn meghatirrozott rentlkiviili irlt{7.kcd6s{:k hevuzctfsdr6l^
(4) A I{onvidelmi l^anics r$txleletet alkothat, anrcllyel .. sar.kalatos torvenyben

mcghatrirozotli.rk. szcriut * egycs torv'6nyck. alkalma*istit loltiigg,eszthcli, torvenyi

rendclkcztiscki6l cltdrhet. valamint egydb rendkivilli int6z.kedssekel hozhal'
(5J A Ilonvddchni Tanhcs r"endelete a rendkiviili irllapol mcgsziinds0vel hatilyiit

vcszti, kivtvc, ha az Orsziggytil6s a rendclct hatilyAt megltossz:1:bitja.

A sziiksdg*llapot

50. cikk

(1) A Magyar llonr,6ds0get sziiksrigrillapot iderdn akkor leh*t felhaszn{lni, ha a

rerrdiirseg (:s a ncrnzcthiztonsigi szolgiilatok alkalnrazAsa nunl elcgctrdo'
(2) A sziiks0gilllapot idejdn at. OrsrAggyul&s akatlilyoztat6sa esetfn a kdzthrslsitgi

elnok dr:nt ir Magyar I Ionvids€g ( 1) hckczdds szerinti fbllrasznirliislrrol.
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l)iirrtds lulontri nriivelctckbcn va16 r0sz.vrltelrril

47. cikk

( l) A Komr6ny diilrl il Mafyar I'{onv(xlsc11 cs a kiilliildi lcgyvercs crok hathrr'rtldp6ssel
jiirir csapatmozgdsai16).

(2.) Az Orsz./rggyiil0s a jclcn ldvd orszAggyiilesi k0pvi*cldk kitharmaddnak
st-avazataval dcint - a (3) bckczdfsben rncghatiircz,ott es*tek kiv6icl6vel - a Magyar
Honvddsdg kiilfitldi vagy mirgyirrorszdgi rrlk.rlnazas6rirl, kiilfcrldi irllom6sozisir6l, valan:iut a
kiilft,ldi lbgyvercs cllak nragvarorsz-iigi vagy Magyarorsziil; teniletdnjl kiinduki
alkalmazirsir(rl, maglarnrseigi dllom6soz6sar6l,

{3) A Konnlny d<int a Magyar.l"Ionvedseg es a kiilftilcli lbgyr.ercs erok (2) bekezdes
szerinti, az Europai l.iniri vagy az lisznk-atlanti Szerziidds Sz.ervezete diintds6u alapu[i
alkalmoz6si'rr/-rl, valamint rnils cs{tpalmozgAs6rirl.

(4) A Konnriny * a ktiztirsasirgi eludk cgyidej(i lljekozttrtisa nrcllelt,-halad*ktrrlanul
bcs;:r'rrnol az orszdggyrildsnck a (3) bekczclis nlapj6rr. yalaminr a Magyar Honvcdsrig
heketbilttartisban val(t rdszvdtr:ldnek vagy kfl,?rldi harlrnffvclcti tcriiletcn vigzctt
hurnalilSrins tcvikcnysdgdnek engcddlyczise tlrgyrfiau hozon d<intcs6r6l.

A XIJT,ONI,E(;DS .IOORNND

A rendhiviili 6llapotra *s l sziiks{gAllapolrr vonatkozri kiiziis szab6lyok

48. cikk

(l ) Az Oru2{ggyiilds
a) hadidtlapot kinyilv6nitrisa vagy irlcgen hatrlonr i'cgyvr:res tinraddsanak kozvellen

vcszdlye (hrihonis veszcly) esetdn kihirdcti a rcndkiviili 6llapotot, 6s Ilonvddclmi 'I'an6csor
hoz l6trr

b) a tdrviuyes rcnd megddntesirc ver61y a hatalom kizlir6lagos mcgszerzdsirc ir6nyul6
I'egy'vcrcs cseli:knrdnyek, rovirbbii *t. 6h.t^ 6s vagyonbiztonsdgol tdmegcs m0retekben
vest.{lyer,t*t6, lbgyvercsen vagy felf'cgyvei'kczvc t:lhOr,ctelt sirlyos, croszakos cseluklrxinyck
csctdn sziik.sigillapotot hirdet ki.

(2) A hadinllalrot kinyilv6nit{siihoz, a bdkekcitcshcz, r,alanrint az (l) bekezd6s szerinri
kiiliinlelies jogr*nd kihirdctris*hez az orsziiggyrildsi k0pviselok kctharmrrddnak szaya'/-itta
sziiks6ges.

(3) A kiiztiirsasirgi clniik jogosult a hadiillapot krnyilvirnittrsara, a rcndkiviili {llapot
kihirdctdscre 6s o Ilonvqldehli Tanircrs ldtrehozrisira, valarnin( a sztiks6g6llagxrt kihirtlcrdsdrc,
lo ar. ()rxzitggyiilds e dontcsck mcghozrlal6bao akaddlyoztalva van.

(4) Az Orsz;rggyilles e diint(sek mcghozatal{ban akkor van akatliilyozratva, |a ncrn
fil0sezjk, cs dsszehiviisa az id6 rrivicls(gc, tr:r'dbb6 a hadiirllapolo! a rcndkivdli 6llaporor vagy
a sziiks6g$llaptxot kivil16 csem(nyck miatt elh.{rithatatlan akadilyba iitk<jzik.

(5) Az akadilyoztalls tdnytt. tovdhbir a hacliillapot kinyilvAnitisdrrak, a renclkiviili
irllap<.r1 r'agy tr sziiksegirllalxrt kihinlctisinek indololtsirgirt az Orsz:rggyrilis clnrikc, az
Al.kotrnanytriros{g clu$kc es a rniniszterelnok cgybchar.rgz6an 6lla1.litja rncg.
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(?^) A Krllt*dgvetdsi lauhcs tiirv6nyben rrreghntirozott nr/xlon krjz-remilktidik a

kdzponti kriltscl;vctcsriil sz(rki trirviuy eliikCszit6sdbcn^
(3) i\ kiizponti ki)ltsogveldsrtl szdl6 tirrrdny cllogaddsrilroz a 3$ cikk ( ) es (5)

bc,kezduis0bcn lbglalurk brrtartrisa irtiekiben a K0ltsigvetesi Taniics cldzelcs irozzijinrlisa
sr.iiksdgcs.

{4J A Kciltsegvet6si 'l'anics lagia a Kcilts6.gvel6si Tanircs clnokc, a Magyar Ncrnzcti

Bank ehtiike es az Allanri Sz-iimvevoszck r:lnoke. A K6ltsdgvetisi l'anrics chiiik6t a

kiizt6rsasrigi elnirh nevez-i ki hat evre.
(5) A Kdltsigvctdsi llanics rniikridisinck rdszletcs szabiiyait sarkalatos torvtiny

halii()zxa nrcI,.

A Magvnr Ilonvdtls6g

,15. cikk

(1) Ir{agyanu'srirg fegyveret; crcje ir l\4rrgy,rr llonvidsig. A Magyar l-ionvetlsdg

alapvcto fbla<lata Magyarorszdg fiiggetlcnsig6nck. teriileti fpsdgeitck cs hatirrainak katonai

v6dehne. ucrirzotkozi szcrziiddsbiil cred6 k6ziis vidclmi is bdkelinntartd l'ela&rtrrk clLirdsa,

vnlalrint u nemzetktizi jog szabirlyaival tisszhangtrarr humanitirius t{ivdkcnys0g v6ge6sc.

(?) A lr4atryar Honveris4g ininyitilsdra * ha rr*mzetki)zi szcrziidis tn$sk6nt uem

rendelkezik * az Alap$rvdnybcn 6s sarkalalo$ tiin'fnybcrr mcghaldrozott keretck kijzdfi az

Or:sziiggyiil6s, a koztarsasitgi elnrik, a llonv*delmi T'anics, a Kom{ny, valamint a fcladal- 6s

fiatisk<irrcl rcmlclkczii miniszter jogosult. A Magyar llouveds6g niilkiid0s{t a Konnirny

irrinyitja.
(3i A Magyal l.lonv0ds6g kiiz-r*rniikiidik a knlasztr6fhk rnegelozes6tren,

kiivetkcz.trdny0ik clhiritisdban es felszirnolisrihan.
(,1) A Mugyar l-lonvcriseg hivathsos Allonrirnyu tagjai nen lehetnek trgjai p:irtnak, 0s

ncnr lolyratlratnak pulitikai tcv(ktnys0g,et.
(5) A Magyar l-Ionv0ds6g sz{.uyezeldre, lcladatrira, ininyit6sara 6s vczet6stirv,

nriikildtlsdre vorratkozO rdszletcs szabirlyokat slrkalalos torvfny halilrozza mcg.

A rendiirseg 6s a nenrzttbiztons{gi szolgirlatok

46. cikk

(l) A rcndirrsSg alapvetii {clariata a biirrcsclekrnrlnyek nrcgakarlilyozirsa. ltldcritdsc, a

hiiztriztonsirg, a kOzrcntl {s az irllamhalirr rcndjcnek vddelme'
(2) A rorrdiirs*g m0kod4set a Konliruy iranyitja.
(3) A ncmzcibiztonsligi szolgalatok alapvctd fcladata Magyarorszig fiiggetlenscgenck

6s liirvdnyes reruljilek vfdeltrre, nctnzclltiztonsiigi 6rrlekeilrck drv0nyesitese.

{4) A ncnzethiztorrsegi szolgllatok mrlkijdesdt a Komrirny irhnflda,
(5) A rend(irs6g 6s a nonzctbiztonsligi szolgr'llatok hivat/tsos /rlloniirnyri tagiai ltem

Iehelnek tagiai p6rtnak, is rrem foly'tathatnak politikai tevdkenys0get'
(6) A rcntlorseg rls a nemz(:tbizto,rsAgi szolgrilatok stervczctCrc, rniik&d6s6re

vonalkozf r0szlctcs sz-abilyoka! a titkosszolglilati cszk0z<ik 6s mridszcrck alkahnaz6shnak

szahilyair, rralanrint a nernzctlriz-torsagi tcvtkcnysriggcl osszciiigg6 szabdlyokal sarkalatos

tirrv0ny hatimzz-rr nte g.
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40. cikk

A k(izteherviselds tis a ny.ugdiirendszcl alirpvutii szabilyait a kOz.<is sziikseglelck
kiclcgitdsihcz va16 kiszinritlrat6 fioz"zrijidhs is az idoskori ldtbiztons6g 6rdck6bcn sarkalatos
tiirv(ny hatiirozza n,reg.

41. cikk

(l ) A Magyar Nr:rnzcti lSank Magyarrrlsz:rg kiizpooti bankja. A Magyar Neurzeti l3ank
sarkalatos tiirvdnyben rncghatirozott rn6don fclelis a n:onetaris politik.{drr.

(2) A lvlagyar r.lcnrzcli Bank cln(ikdt ds alcln$kcit akriztd.rsasrigi elni)k hat 6vre ncr.cz.i

ki.
(3) A Magyar Nernzeti Bank clniike a MagyarNcmzcti 'lrrnk tevdkenysOg6r(il dventc

bcsz6mol az 0rsz;iggyiilSsnek.
(4) A Magyar Ncmzeti llank elniike tiin0nybcn kapott fclhatalmazas alapjnn.

sarkalotos tcirvdnybcn nr$ghatirozolt leladatkiirtben rendolctct ad ki, amely ltirv*nnyel nem
lchet cllcntites. A Magyzu Nemzrlti ltank elniik(t rcndclet kiad{siiban az Altald rendeletben
kilelnlt alulniik lrclycttcsitheti.

(5) A Magyar Ncrnzcli }Jank szcrvczctinck is rniikoddsdnck riszlclcs szabAlyait
sal'knlatori tcirv0ny hatirrozzr mug.

42. cikk

A p6nzrigyi kiizvr:titorcndszer lcliigyclctct {rlliitir szorvrc vonatkozti sz.;rbllyokat
sarkalatos trjrvinv hat5roz za Lncg.

43. cikk

. ( I ) Az Allami Szrirnve vbsz.6k tt" Orsz.nggyrilds pinziigyi 6s gazdasigi ellcn6rz6 szeive.
Az Allami Szimvev6sz-6k lriwrlnyben meghalriror.ott feladatkiirdbcn elientlzi a kiiz-pon1i
kiiltsdgvetuls v0grehajuisrit, az rillrmfiAzrartis gazd{lkodasht az iilanrhLztart6sb6l szAnnazit
lbrr6sok fclhasznrilzis6t 6s a ucnueti vagyon kezel€sdt. Az All.rmi Szjrrnvev{sz€k ellenr}rzdseit
ttirvdnycssdgi, cclszcrus{gi cs crcdmdnyessigi sz-cmpor.rtok szerint vtgzi.

(?) Az ,,\llauri Szdrnvcviiszdk clndkdt az Orsz.dggy(l6s az rlrsziggyiildsi kipviscklk
kOtharnradirnak szavazat6virl tizcnkdt 6vrc vd lasztja nrcg.

(3) Az Allarni Szdrnveviiszdk clnrjke az Allanri Sz{rnvevose0k tevdkcnysig0rnl 6ventc
bcsz;intol ae Orszlggyfi ldsnek.

(4) Az Allami Sz;inrvevoszrjk szcrczelcrek 6s miiktitlOs6nck reszlctes szab:llyait
sarka.latos tr:rrv0ny hali.:, ozza meg.

44. cikk

(l) A Kohscgvetfsi Taniics az Orszirggyul6s ti)rvcnyhozri tev6kenysegdt tamogal<:
szulv, anrcly a kiizponli kiiltsigvctcs rnegahrl.xrzollsiigilt vizsgirlja,
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(4) r\4indaddig, aurig az rillanrarl6ssirg a teljes hazai tisszlenndk I'cldt rneghaladja, az
Alkoinrinybircis(ty- it 24. cikk (?) bckezdis b)-c) ponqirban foglalt hatiiskOr6ben a kozponli
k<iltsi:gvt:terrol. a kcizponti kdltscgv*tils v6g.n*raithsir6l, a kiizponti adtinumckriil. az

illct(kekrdl 6s jirruLikokrdl, a r,6mokr6l, valarnint a helyi ad6k ktizponti felteteleir(il sz6l6
liin,inyuk Allptiirvdnnycl valri iisszhangiht kizirr6lag az dlethez is az ernbcri nr$ltdsrighoz
val6 joggal, a szemelyes aclatr:k vddclnrihez valti joggal, a gondolal, a lelkiismcret 6s a vollirs
szabadsirgiihoz valir joggal vagy a rnagyar 6llampolgilsighnz kapcsolodd jogrrkkal
iisszefiiggisben vizsgirlhatja fcliil. 0s ezek ,drelnlc lniatt seurnrisithcti rncli. Az
Alkotm.lnybir<istr8 az c tirglk{rt}e tartozo torvdnyekel is korl6tozds nclkril jogosult
rnegsernmisiteni, ha a tbrv6ny nregulkoliisira 0s kihinlt:trisdre \onatkr)26, az Alapltiru6nybcn
,ilglfl lt eberasi kiivelclnrenyek nern teljcsriltck.

(5) Az rillanratl0s*Ag {s a teljcs haz;r'i tissztenndk sztinlitAsi tn6dj;it, valarnint a 36.

cikkben 0s az (l)*(3) bckczdrlsben fbglalta.k vigrchajtisira vonatkozti szabitlyokat titrvdny
halhroz,z,a nreg,

18. cikk

(1) Az 6llanr 8s a helyi onkrrnntinyzatr:k tllaidr:nl nonrzcli vogyon. A ncnrzcti vagyon
kezeles6nek ds vfdelmdnek c6lja a kiiz6rdek szolglrlata, a koziis sziiks6gletek kiel6git6se 6s a

tcrmdsz.eti er6furriisok megovisa, valanrinl a ltiv6 nemzcd6kek szriks0gleteinek
figyclernbev6tcle. A ncmzr:ti vagyorr rneg6rzisdnck, v0delm6nek ds a nenrzeli vagyonnal vnki
fclcliis gazdhlkodisnak a krivctclmdnycit sarkalatos t<irvr3ny hatdrozza meg.

(2) Az Allam kiz;u(rlagos tulajelon:inak es kiz6r6lagos gazdasAgi tcv6kelys6g*nek
k<ir6l, valanrinl a ncrnzelgazdasegi szcmpontb6l krcmelt jelcnt6sdgii ncnlzcti vagyon
clidogcrritds{nek korlitait is leltctcleil az (l) bukczdds szerinti cdlokra tekinlctlel sarkalatos
ttirviny hatiroz.za mcg.

(3) r"\unrzcti vagy{)nt csak tilnfnybcn meghatlirozott cr)lb6l lchet /rtnrh6z"ni,

ttin tinybcn nrcghatarozott kivitelekkel i\z drl6karirnyossrig kiivet.elmdny6nek
ligyelcnrbevctele rncllctt.

(4J Nernzcti vlgyon 6tnthiiz.lsAra vagy hilszrrositasilr-rt vonatkoz6 szerrbtlis csak olyan
szenczclll:l kirthetii, amclynck nrlajtl<xosi szerkrlz-ete, fcl6pitise, valamint az Atruhezcrlt vagy

hasz.nositasm irtengcdett numzeti vrrgyon kczeltisdrc vonalkoz(r tevdkcnysdgc ittl{th.ttti.
(5) Az 6llam 4s a helyi <inkormtinyzatok tulajdonriban rilld gazdilkodd szervezetek

tiirvcnyben mcghotarozotl rnirdon, iinhll(ran es lileliisen gazrllrlkcdnak a t{irudrlycssdg. a
c6lszenis69 es az credntt4nycss€g krivctelrrrenyei szcrint.

39. cikk

( l ) A k0z-ponti kriltsdgvetdsbOl csak olyan szrn czet rdszdrc nyujthatd tarnogat6s, vagy

teljcsitheiii szcrzOdds alapjhn kifizrt(:s, amel;.nek tula-jdonosi szerkezcte. fel4pitcsc, valatnint
a t6rnngal6s f'clhaszn6l6sdra ir6nyul6 tevekenys6ge atlaithat6.

(2) A kiizpinzckkcl gozd6lkod(r ninden szenezel k(jteles a nyilvdnoss6g cliit
clsz;irncrlni a k<i:rytinzekre vonatkoz6 gazdrilkodis6r,al. A kozpenzeket es a nsmzeti vagyont
az iitliithal(rsirg {s a kijzi:lct tisz{asigirnrk clve szcrint kcll kcz.clni. A ko:rpenzckre is a

flcrilzcti vagyoilru vonatkozo adatok kijz4rdekii adalok.
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A kdzpinzck

3(r. cikk

( I ) Az Orsziy.gyiil{:s rnindel tivrr: vonatkozilari liirv6rryt alkot a kciz-ponti
knltsdgvct*srill is a kiizponti kiilisigvctcs vegrchajtris6rol. A kiizponri krilrs6gvet6srdl is a
kiizponli kfilt$0gvel{$ v6grehajt'rseri)l sz(i[(i li)rver]alvaslatokat a Kornr/rny tirrverryben cliiirr
hatiridobcn nz Orszr.rggryiilds clc tcrjcszti.

(?) A kiizponti krills0gvelfurdl rls az annak vigrchajtirs6r6l szdl6 torvdnyjar,aslatoknak
azotlos szerkczetberr, itl6thntd nr)don 6s esszcni riszletr:zcttsCggel kell tartrlnrazniuk az
irllani kiadisokal is bcvdtelckcr.

(3) A k$zponti ki)ils{gvetdsr(rl szok! tiirvdny cllbgadAsrival az Orsz:iggyiil6s
lelhatalmazza a Kormdny az abban nrcghat.erozotl bcvitcluk bcszedis6re 6s kiaririsok
tcl.iesit*sdrc.

(4) Az Oxzziggyiilis ncrn filgaclltat cl olyan kii:ponti kiilts4gver*snil szrrl6 tiirvenyt,
amelynek erednrenyek6pltcn az;illarnaddssig uregbaladnd a tcljes hazai dssetemr6k fel{t.

(5) IfinrJaddig, antig az dllanradossiig a tcljos hazai tjssztcnnek l'el6t meghalatlja, az
()r*z.riggyiiles csak olyan ki)z4onti kiiltsdgvctisrul sz6.l6 t{ilyolyt lirgnrlhat cl, anrcly az
illarnad6ssig a teljes haz.ai ilssztemrdkhez viszonyiiott ar6ny/urak csiikkunt0sdt t$t\irln)a?.?n.

(6) A (4) es (5) bckczddsbcn foglaltaktol csakkiilonlcgcsjrrgrend idejin, az ilzrkjvdlr(l
kiir0hnenyck oko:ca kiivetkez..nr0nyek enyhitesdhcz sziikseges nr(rtdkben, \,agy ir
nemze tgazdasag tnn6s 6s jelcntos vissz.acsisc cset{n, a nemzctgazrJas6gi egycusirly
hclyrerillittisrihoz sziiks€ges rncrtdkbcn lctrct cltdmi.

(1) I.la a kiizponti kdlrsigvel6sriil szdl6 tiin,dn54 az. arstitggytilds a rrapuin 0v
kezd*tdig nein logadta el, rt Konnhnyj{)gosult a jogsz;rbllyok szeriuti beviteluket beszedni ds
az. cliizi\ rraptiiri 6vrc a kiizponti kt)ll.stigvetosriil lz616 t<indnybcn meghatdrozott kiadhsi
cl(iin'rnyzaluk ker::tei kiiziitt a liindirsokat itl6ariinyosan tcljcsiteni.

37. cikk

(l) A Kornr*ny a kiizponti ki)llsegvetest t<ininycsen 0s cdlszcnicn, a ki)zpltzck
ercdminycs kczclds6r,el es az 6tl6that6seg biztositiiseval k6tcles vdgrehajrani.

(2) A k<izponti ktihsdgvct{s vdgrehrrjriivr sor6n * a 36. cikk (6) bckezriisibcn
rneghatlinrzcttt kiYftclekkel * nenr vchetii fel clyan kiilcsrin, i:s nern virlh.rlhutdr olyan pdnziigyi
kritclczeu.sdg, aucly rrzt erctlmduyc:alri, h.agy az. Allatnad6ssrlg nrcghalarija a tcljes turli
ossXermek feltit.

(3) N{indaddig, antig irz iillamad6ss6g a teljcs hazai iissz-termCk {bldt nrcgiialadja - a
3(r. cik.lc (6) bckez:Jtiscbcrr illegha(iirozoti kivdtelekkel * a kiizponti kolrs6gvetis vigrcfiajras*r
sorirn ncm vchcto Ibl olyan kdlcsi)n, is nenr vitllalhat6 olyan pdnziigyi kiitelezcu.s6g,
rrmelynck kiivetkeztehen az illlamad6ss{gnak a tcljcs hazai tis*ztcrrndkhcz viszernyito[( arirnyn
a megcliizii ivbcn fenn6ll(rhoz kipest niivekedne.
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33. cikk

(l) A hclyi iinkonn6nyzat lcladat- (s hatAskrircit a kipviseliltestti)ct g;'akonrlia.

(2) A hclyi krlpviscli!-testiiletet a polgirmrcst* vezcti. A megyei k6pvisclii-testiilet
elnokdt a megyci kdpviselS{cstiilct.sajrit tngiai k0ziil vflasz-tja ntcgbizal6s6trak idota*arnira.

(1) A k,lpvisel6-tcstiilcl sarknlatrrs torvcnyben neghalinoz"ottak sz.erirt hizottslgot

virlaszthat, is hivatalt hozhal ltltrc.

3d. cikk

1.l) A hclyi onknrmlnyzat 6s az dllanri szcrvck a kirzossdgi cdlok el6r6se drdek6bcn

egyiitrrniikirtlrrek. A heiyi tinkorrnrinyzat reszcre kotclezo fuiadat- ds hat6skdrt tdn'dny

hllapirhal nreg. A hrlyJ dnkomidnyzat kiiteluz6 l'eladal- 4s hallrskoreinek ell6tisnh()2. azokkal

nrinyharr irl16 ki)ltsigvetdsi, illelvc rnii.s vagyoni tdmogalasra jogosult'
(2) T6rveny elrendclhcli r helyi rinkorminyzat k6tclcz(i feladatlinak tarsul6shan

t<irt{n6 elli'ititsitt.
(3) A polg{r:niester 6s a nrcgyci k€pvisclii-tcstiilct clnokc onkormiinyz;r{i felldatnin

kivril ton'dny vagy torvdnyi fclhatalmazfstrn alapulo komiinyrunilelct alapjdn kivdtctcscn

rillarnigaz-gatisi fcladat- ds lurtaskr:n is ell6fta1.
(4) A Kormdny a f(|viirosi cs mcgyei kornr6nylrivatal ttjdn bietositja a hclyi

cinkorrnirnyzatok ttiru0nycssdgi fcliig,ycletit.
(5) Tiin(ny a kiiltsdgvvl(si egyensfily mcg(irzrise (rdekdbon a helyi $trkornrinyzat

ltirv4ny.ben nreghat6rozorl mdlilrii kiilcsonfclr,(telit vagy ntis kdtel:z-*ttsdgvAllaltisrit

Ieltetelhez., illetve a Konniiny lrozzijrinrlirshhoz kiitheti.

35. cikk

(l) A helyi dnkorrninyzati ktpvisel(ikel is polgirmesterckel a viilaszl6polgirok

/rltalinr>s 6s cg1yt:nlii virlaszl6jog alapjrin, kiizvutlen 6s titkos sztvazirssal, a v{lasztdk

akarahlak szabar! kifejczisct biztr:sitir vilaszt6son, sarkalatos tiirvdnybcn meghatiroz.ott

rn&krn vrilasztj6k.
(2) A hcl-vi rinkor-mAnyzati kepviseliikct ds palg6rm*str:rcket silrkalalos ttirv6uyben

rrreghatilrr;zottak szerint cit 6rT e vdlasztjAk.

(3) A kepviselii.tesriilet rnegbizatirsa a helyi iinkorminyzuii k6pvisekik es

polgdnncstcrck 6ltalinos vilasztisdnak napjlig tan. leloltck triinylban elmaradt vtilaszlris

tscr;n a k$pviselo-tcsttilct megbizalAsa nrcghosszahlxldik az itlokiizi v{lasztis lapjAig' A
polgarmesler mcghizatrisa az rij polgduncster rncgrrdlaszfisSig tart^

(4) A kopvisclo-tcstiilet - sarkalakrs t(irvdnyben mcghal:lrozottitk szerinl *
kimondhalja feloszlhsiit,

(5) Az, Orsz1y.gyiilcs a Korminy * az Alkotm/rnybir6sirg vdlemdny(nek kik0rris{t

kiiveriien el{iterjesztetr . intlirv/rnyhra fcloszluda nz nlaptiirvdny-ellenescn miikcidd k€pvi.seki-

testiiletct.
(fi) A l'closzlds 6s a lcloszlatils tr polgrinncstcr rrrcgbizati*ii is megsziiutcti.
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A helyi tiukonnAnyzatoh

ll. cikk

(1) Magyarorsz-irButr a hti.vr kdziigyck intdzdsc 6s a hclyi kiizhatalorn gyakorliisa
crdukdbr:n hely'i iirrkorm{nyzatok rtfrkridnek.

(2) A hclyi tinkornrinyztt leltdat- 6s hat{skiircbo tartoz(r rigl,riil tiirv*rrytrcn
nreghatirozottak sz.erint hclyi ndpszavazAst lehet tartani.

(3) A hclyi itinkornriinyz"utokra vonatkoz6 szahilyokat riilrkalalo$ torvcny hatirozza
rrc8.

32. cikk

( l ) A ltolyi (inkonrirnyz;ri a lrclyi kirziigyck int6z(sc kijrdbcn tiirv*ny kcrctoi kiizritr
a) rcndele{e,t alkot;
h) halriloz.atot hlz;
c) tin6ll6an igazgat;
d) mcghat(roz-za szen czeti (s mtiktiddsi rcndjct;
e) gyakorolja az, tinkonninyzati tulajdon tckintctdl;cu a tula-idonost rrregillctrl jogokal;
$ mc gha t arozza k<il ts0gvetdset, annak alapj.n rin.ll 16arr gaz.d6lkodik;
g) c c€lra lclhaszniilhak'r vagyr;n6val ds hcv{tcleivel kiitelezd felatlatai ellirtris6nak

vcszilycztet6se nelktil vdllalkoz6st Iblytathat;
h) ddnt a hclyi ad6k lritrJlr$l ds rndrtdkdriil;
i) cinkormrinyz.ati jclkipckct alkothat, helyi kitiintetdseket 6r elistrero cini$ket

alapitirat;
j) a fcladat- cs haliskrirrel rcndclkezir szcrvtiil lij{kt:ztatast kdrhct, diint*st

kezdr:nr[nyczhr:t, vdlemdnyt nyilvAnithat;
k) szabaciorr tiirsulhat nrAs helyi rinkonn6lyzattal,0rtlck-k6pvisoloti szrivctsigot hozhat

l0trc, feladat- 0s hauiskiirdbcn eg-viittmfikridhet m{s orsz,igok helyi iinkormirn}zatiival, 
'is

la gi a i ehet ncnrz.etkiizi iinkorm6 nyzati szervezetnck ;

l) torven-v'bcn mc&hatarozotl tovdbbi feladat- 6s har.iskoriiket gyakonrl.
(?) I?eladatkrirdbeu cljalva a hclyi tinkorm/uryzat ttirv6ny liltal ncm szab6lyrzott hclyi

tirsadaLni viszonyok rcndczisdre, illetvc tiin6nyben kapott felhatal.uraz..as alapjin
rinkorrnlnyzati rendeleict ulkot.

(3) Az tir*ormirnyzati rcndelet rr*s jogszah6llyal nern lehet ellent{ies.
(4) A hclyi iitikrlrmiinyzat az iinkonninyTati rcldclctct a kihirdctds6t kovetoen

haladcktalanul nregkdldi a liivdrosi €s nregyei kornrduyhivatalrrak. Ha a ftiv6rosi ds nregyci
kormdnyhivatal az frnkormrinyzati rendeletet vagy annak valamcly rcndclkcz6sdt
jogsz.:rtri'rlyscrl6liek tillilja, kczderndnyezheli a bir6sr'rgn6l az tirrkormilrryzlti rcndclct
fulrilvizsgrilatat.

(5i A fcrr,/rrosi 0s a megyei kornrdnyhiva*;l kez-rl:nr(nyozhcti a trilirs6gnril a hclyi
cinkomrirnyzat t6ninycn alapul6.iogalkotisi k{itclczetl$ege elmult$zt6s6nak nregrillapitasiit,
Ha a hclyi tiukomriinyzal a jergalkotrisi kdtclozctt.sdgdnek a bir6sig 6ltal a mulasztiist
It1c8.{llapit6 drintcsben megbalarozott idopontig ncrn tcsz cleget, a bir6s6g a f6virosi 6s a
nrt:gyr;i liornrrinyhivatal kez.dem(nyezdsdre elrcndeli. hogy a rirulaszlAs onosldsdhoz
szriksdges iinltorminyz^lti rendeletet a helyi rinkor.miinyzot nev4ben a f6virrosi 6s a ruegyci
konn6n,vlrivatal vczet(1u alkossl meg.

(6) A ttelyi iinkonniuryzatok tulajdoua k0zrulajdon, amely felada{aik elldtris{t
szoig.ilja.

A fentiekben becsatoltak alapjdn egydrtelmiien megdllap{that6, hogy az alaptorv6ny megszavazott
vdltozata, melyet a koztdrsasdgi elntiknek megkuldtek aldirdsra, teljesen mds tqrtalmi, mint az az
egysdges normajavaslat, amelyet zdr1szavazdsra szdntak 6s a torvdnyalkotdsi folyamat rdvdn



kialakftottak. Tehdt azon alaptorvdnyi vdltozat kapcsdn, amelyet a zdrfszavazds keretdben
megszavaztak, nem 4rv1nyesiilt a tdrvdnyalkotds folyamate, nem is volt a torvdnyalkotds asztaldn.

Annak az egyhdzugyi torvdny - az egyhAzah valldsfelekezetek 6s valldsi kozoss6gek jogdll6s6r6l
sz6l6 201.L 6vi C. torv6nyt [Ehtv.) az Alkotmdnybir6sdg az 7279/B/20L1, Ab-hatSrozat6ban
kozjogi 6rv6nytelens69 miatt alkotm6nyellenesnek nyilv6nitotta 6s megsemmisitette.

Ezenhatdrozatdban az Ab megdllapftotta,hogykdzvetlentil a zdrdszavazdsa el6tt olyanmddos{t6
indiwdnyokat nyiljtottak be, amelyek a tervezet linyeges vdltoztf;sdhoz vezettek. A Hdzszabdly
szerint azonban ilyenkor csak olyan javaslatokr6l szavazhatnak, amelyek az adott el6terjesztds belsd
ellentmonddsainak vagy mds jogszabdlyokkal val6 iltkozdsdnek felolddsdt cdlozzdk.

Az alaptorvdny zdrdszavazdsakor viszont, a zdr6szavazds el6tt benyfijtott m6dosit6 javaslatainak
elfogaddsakor viszont nem koherenciazavarrdl volt sz6, hanem koncepciondlis kdrddsekrdl. E kdrben
pedig az Alkotmdnybfr6sdg tobb hatdrozatdban is kimondta, hogy az effdle eljdrds a tdrvdny kozjogi
1rvdnytelensdgdhez vezet. Es ez olyan precedensdrtdkii dontds, amely akdr mdg az Alkotmdnyra is
1rvdnyes. Tehdt mindezek alapjdn a kdzjogi 6rv6nytelens6g kritdriumai az alaptdrvdny, valamint az

osszes hivatkozott torvdny esetdben is egydrtelm(ien megdllapfthat6k. Amelyekre tekintettel ezek a

kort)lmdnyek olyan srtlyos jogalkotdsi eljdrdsi szabdlysdrtdsek, amelyek miatt mind az alaptorvdny,
mind pedig az osszes hivatkozott torvdny minden 1rdemi vizsgdlat ndlkill, hatdlybal1pdsdnek
i d 6 p ontj d ra viss zamendl eg es hatdllyal meg semmis{th et6,

A demokratikus jogdllam rendszere, ismdrve magdban hordozza a demokratikusan elfogadott
eljdrdsi szabdlyokat, illetve az azoknak megfelel1 dontdshozatalt. Az alkotmdnyos demokrdcia
osszetett rendszer, melyben rdszletes eljdrdsi szabdlyok rendezik tdbb szerv - olykor folyamatos -
egyt)ttm(ikoddsdt. A szervek egyilttmiikoddsdt, tevdkenysdgilk kolcsonijs ellen1rzdsdt biztosit6
szabdlyok azdrt jelent6sek, mert az eljdrds eredmdnydnek - a dontdsnek - a demokratikus
tegitimitdsdt az eljdrdsi szabdlyok megl6te, tovdbbd feltdtlen 6s maraddktalan betartdsa biztositja.
Az alkotmdnyos jelent6sdgii eljdrdsi szabdlyok megsdrtdse formailag 4rvdnytelen (kozjogi
|rvdnytelensdg) 6s illegitim dontdst eredmdnyez. Az Alkotmdnyra visszavezethet6 eljdrdsi szabdlyok
sdrelmdvel meghozott d(intdsnek nincs sem alkotmdnyos legalitdsa, sem demokratikus legitimitdsa.
Mindezekre tekintettel megdllap{thatf 6s kimondhat1, hogy sem az alaptorvdny, sem pedig a tdbbi
hivatkozott tdrvdny alkotmdnyos normakdnt nem l6tezik, valamennyi az visszamen1leges hatdllyal
semmis, €rvdnytelen 6s hatdlytalan.
A kozjogi 1rvdnytelensdgre vonatkozd alkotmdnybir6sdgi gyakorlat: 27/1997. UV. 29.) AB
hatdrozat, ABH 1997, 122, 128.; 30/2000. (X. 11.) AB hatdrozat, ABH 202,207.; 7/2004. (|il. 24.) AB
hatdrozat, ABH 2004,98, 105,l

Ahogy az Ehtv. esetdben, rtgy mind az alaptorvdny, mind az osszes tdbbi hivatkozott tdrvdny
vonatkozdsdban is a zdrdszavazds el6tt olyan m6dos{td inditvdnyok tomegdt nyiljtottdk be 6s

fogadta el a fidesz-tobbsdg, amelyek alapjaiban 6s |rdemben vdltoztattdk meg azt a

normajavaslatot, amelyr6t (kdpmutat6 m6don) Idtszatvitdt rendeztek teljesen feleslegesen. Es ha az

Ehtv, ezen szempontok miatt - filggetlenill a konkrdt tartalmdt1l - kozjogi szempontb1l 6rv6nytelen,
semmis 6s hatdlytalan, valamint kozjogilag alkotmdnyellenes lett, akkor ugyanezen alkotmdnyjogi
jogelv alapjdn mind az alaptorvdnyr1l is, mind pedig az osszes tobbi hivatkozott torvdnyrdl is
elmondhat6, hogy kozj og i szempontb6l 4rvdnytelen 6s alkotmdnyellenes.

Az alaptcirv6ny eset6ben ugyanakkor az is egy kardin6lis jogk6rd6s, hogy az alaptorv6ny val6ban
hatdlytalanitotta-e az Alkotm6nyt, mint ahogy azt egyesek 6rtelmezik a jelenlegi hatalom r6sz6r6l.
Ugyanis - 6ll6spontom szerint - mig az alaptrirv6ny alkotm6nyos keretek koztitt nem l6tezih
addig ezzel szemben a Magyar Koztdrsas6g Alkotm6ny6t alkotm6nyos keretek kcizott 6s ennek
keret6ben joghatilyosan sosem helyezt6k hatSlyon k(vtil.

A kordbbi jogszabdly automatikus hatdlytalanoddsa a jogtudomdnyban a rdmai jog 6ta
elfogadott jogelvbfil is kiivetkezik, miszerint,,lexposterior derogatlegi priori", azaz a kdsdbbi



jogszabdly - feltdve, hogy ugyanaz a szabdlyoztfisi teriilet - lerontja a kordbbi jogszabdlyok
hatdlydt.

Az alapt1rvdny ugyanis a hatdlybaldpdse pillanatdban nem rendelkezett az Alkotmdny hatdlyon
kivill helyezdsdr1l. Ezt a ttirvdnyalkot6 csak kdsfbb tette meg, amikor az alapti)rvdny negyedik
m6dos[tdsdba foglalta bele az Alkotmdny hatdlyvesztdsdt 2013. dprilis elsejdtdl. (Vagyk a negyedik
mddosftds hatdlybaldpds6ig semmi sem rendelkezett az Alkotmdny hatdlyvesztds1r6l. Tehdt eddig az
id1pontig pdrhuzamosan ds egymds mellett mind a kozjogilag alkotmdnyellenes alaptorvdny, mind
az Alkotmdny egyszerre l1tezett. ) Ugyanakkor nem oldottq fel a torvdnyalkot6 azt az ex-lex
dllapotot, hogy az alaptorvdny 2012. janudr l.-jei hatdlybal4pdse (mdgha dz nem is felelt meg az
alkotmdnyos kritdriumoknak) 6s 2013. dprilis 1.-je kozott mindkettf dnt,lnyben volt, ami ugye
a lko tm dnyj o g il a g I ehe tetl en.

Megjegyzem, a kdzjogilag alkotmdnyellenes, tehdt alkotmdnyosan nem l4tezd olaptorvdny negyedik
m1dosftdsa is kozjogilag alkotmdnyellenes, mivel ezt a negyedik m6dos{tdst sem a jogalkotds
alkotmdnyos kovetelmdnyeinek megfelel6en alkottdk meg. A torvdnyalkot6 fut1szalagon gydrtotta
azokqt a normdkat, amelyek esetdben egyetlen egyszer sem tartotta be a normaalkotds alkotmdnyos
kovetelmdnyeit. .MEg az sem volt szempont hogy a tcirv6nyalkotds sor6n folyamatosan s6rtett6k
meg a jogalkot6s alkotm6nyos kovetelm6nyeit. Mdrpedig egy norma alkalmazdsa esetdben nem
megkerillhet6 az a szempont, hogy jogszeriien ldtezik-e?

A negyedik m6dosit{s is n6lktilozte az alkotm6nyozSshoz sztiks6ges kdriiltekint6s 6s

deliber6ci6 legminim6lisabb szintj6t is". Nem volt el6g id6 a tervezett m6dosft6s megvitat6sdra; a

m6dosft6s legutols6 v6ltozata csak kozvetlentil a m6dosit6si javaslat elfogadisa el6tt sziiletett
meg. Ez az eljArls m6g a tcirv6nyhoz6s vonatkozdsdban sem el6giti ki az Alkotm6ny jogiillami
klauzul6ja alapj6n elvdrhat6 minim6lis krivetelm6nyeket alkotmdnyozni meg v6gk6pp nem lehet
ilyen elj6r6sban. Az alaptorv6nyi m6dosft6 javaslat megalkot6sakor nem hallgattak meg
szak6rt6ket, nem is tett6k lehet6v6, es6ly6t sem adt6k meg mindenneh a szavazAsra bocsdtott
v6gs6 tervezetet egyetlen bizottsdg sem t6rgyalta meg. Ez6rt az elfogad6s nem felel meg
az Alkotm6ny 2. $-6ban foglalt jo96llamis69 legalapvet6bb m6rc6j6nek sem.

A torvdnyalkot6 ugyanakkor megalkotta az dtmeneti rendelkezdseket is (amelyek egyszer(ien
drtelmezhetetlenek voltak abban az alkotmdnyjogi kornyezetben, miszerint az alaptorvdny mellett
jogszer(ien hatdlyba volt az Alkotmdny is), amely dtmeneti rendelkezdseket az Alkotmdnybfr6sdg az
akkori ombudsman, Dr. Szab6 Mdtd professzor itr AJB-2302/2012 igyszdmon benyfijtott
ind{wdnydra, a 45/2012. (XIL 29.) AB hatdrozatdban helyt adott az ind{wdnynak 6s megdllapina,
hogy az dtmeneti rendelkezdsek nem rdszei az alapto:dnynek, megsemmisitette azt. Ebbdl
kifolyilag megsemmisillt az Alkotmdny hatdlyon kivt)l helyezdsdre vonatkozd rdsz is.

Ezzel szemben viszont a torvdnyalkotd az alaptorvdny negyedik m6dosftdsdval az alaptorvdnybe
emelte a kordbban, az Alkotmdnybir6sdg dltal megsemmis[tett dtmeneti rendelkezdseket is. Na de
egy, az Alkotmdnyb{r6sdg dltal kordbban megsemmis{tett szabdlyozds az dltal nem vdlik
alkotmdnyossd, hogy a megsemmis{tds ellendre a megsemmisftett normdkat bedpitik az
alaptdrvdnybe. Az alkotmdnyellenessdg ezdltal nem vdlik alkotmdnyossd. Ezt az alkotmdnyos
jogelvet ugyancsak az Alkotmdnybir1sdg fogalmazta meg.

Amennyiben az alkotmdnym6dosftSs 6s az Alkotm6ny kozcitt kiriv6 ellent6t 6ll fenn (mint az
Sltalam kifejtettek tekintet6ben egyar6nt), az Alkotm6nybfr6s6gnak m6dja van arra, hogy az
Alkotm6ny szcivege, rendszere, 6rt6krendje alapjdn drintson 6s az alkotmSnym6dos(t6st is, mint
az Alkotmdnyba nem ill6 6s az Alkotm6nnyal cisszeegyeztethetetlen passzust megsemmis(thesse.
Ha ezt nem tehetn6 meg ezekben a kiriv6 esetekben, akkor az srilyos alkotm6nyoss6gi krizist
teremtene az alkotm6ny6rtelmez6s 6s az alkotm6nyv6delem ter6n. Az Alkotmdny ugyanis olyan
instrumentum, amely a jogrend legmagasabb szintfi szab6lyrendszere, annak elvei, int6zm6nyei
6s szab6lyai relatfve koherens rendszert kell, hogy alkossanak. Tetsz6s szerint [onk6nyesen)
akkor sem vehet6k fel egy Alkotminyba bizonyos rendelkez6sek, m6g ha azokat form6lisan
6rv6nyes 6s jogszerii alkotm6nym6dosftdsk6nt fogadta is el a tcjrv6 nyhoz6 vagy az alkotm6nyoz6.



Ha az Alkotm6ny (de m6g a kozjogilag alkotmdnyellenes alaptorv6ny szerint is) demokratikus
jogdllam vagyunk, akkor egy demokratikus jogdllam Alkotmdnya nem tartalmazhat semmif6le
olyan rendelkez6st, amely ezzel ellent6tes, vagy nem egyeztethet6 ossze vele. Az Alkotmdny
eg6sz6nek, egyes pontjainak egymfssal 6s onmagukban is koherensnek kell lenniiik a

demokratikus jog6llamis69 jogelv6vel. Mindezek alapj6n alkotm6nyellenes szabAlyok nem v6lnak
att6l alkotm6nyossS, ho gy Alkotm 6ny r 6sz6v 6 v6lnak.

Az alaptorv4nynek alkotmdnyosan nem r€szdt kdpez1 dtmeneti rendelkezdseknek - f6leg azok
alkotmdnyellenessd nyilvdnitdsa utdn tortdnd - beemeldse abba az alapti)rvdnybe, amely a fentiek
alapjdn onmagdban is s[tlyosan alkotmdnysdrt6, srtlyos koherencia-zavart, bels6 ellentmonddst iddz
el6, megbontja oz az alaptdrvdny bels6, elvileg ellentmonddsmentes rendszerdt, hiszen a

demokratikus jogdllamisdgot deklardl6 elfirds nem kivdtel-, hanem az alkotmdnyon beltili ,,kollfzi6t'
megteremt6 szabdly. Nem teljesill tehdt az a kordbban tobbszor is feldllitott alkotmdnyos
k1vetelmdny, hogy az Alkotmdny rendelkezdseinek vildgos, egysdges, dttekinthetd rendszert kell
kdpeznit)k. (Azdrt emlftem ebben a kdrben az Alkotmdnyt, mert az alaptt)rvdnynek is - elvileg 6s

elnevezdsdt6l filggetlenill - egy alkotmdnyszintii szabdlyozdsnak kellene lennie. De sem a
megalkotdsa, sem a tartalma, sem pedig a m1dositdsai kovetkeztdben nem az. Az alaptorvdny
val6jdban az alkotmdnyossdg tagaddsa) A demokratikus ds alkotmdnyos jogdllam fogalmdba
ugyanis nem csupdn a jogdllami intdzmdnyrendszer formdlis ki{p{tdse tartozik, hanem annak
alkotmdnyos 6s jogdllami szinten tortdnf normdlis miikodtetdse is. Ennek a jogelvnek pedig
elengedhetetlen rdszdt kdpezi az rt hogy az alkalmazott normdk minden tekintetben
tdmadh atatl anul alkotm dny o s ak I e gy en ek.

IJgyanakkor ugyanezen negyedik m6dosftdssal az alaptorvdnybe beemelte azt is, hogy hatdlyon k{viil
helyezdsre keri)l a Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnya. Ennek a beiktatdsa az (egy4bkdnt
alkotm d nys 6rt6) al a p tdrv 6nyb e 2 0 1 3. dp rilis 1. -j ei hatdlly al tiir tdnt,

Ezen trilmen6en az alapt<irv6ny a sajdt nemzeti hitvallSsdt, mint kv6zi preambulumot jogi norma
szintre emelte. Ami egy jogszab6ly eset6ben 6rtelmezhetetlen. A preambulum sosem volt 6s nem
is lehet jogszab6ly erejii. Preambulumhoz joghat6ly nem fiiz6dhet, nem is ez a c6lia.
Ezzel szemben az alapt<irv6ny a saj6t nemzeti hitvall6s6t, mint preambulumot joghat6st
biztositva neki, jogszab6lyi szintre emelte. R.) cikk [3) bekezd6s.
Ugy kezd6dik a Hitvallds r6sz, hogy Isten Slld meg a magyart.
(Es mivel ez jogszabily erejfi, hogyan k6nyszerftjiik istent, hogy 6ldja meg a magyart? Es ha nem
6ldja meg?)

Az Alaptorv6ny NEMZETI HITVALT AS c. bevezet6 r6sz6ben - ennek megalkotdsakor - az

al6bbiakat fogalmazta meg a torv6nyalkot6:
,,Nem ismerjiik el az 7949, 6vi kommunista alkotmdnyt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt,
ez6rt kinyilv dnitjuk 6rv 6nytelensdg 6t."
- majd azA16 rendelkez6sek 2. pontja szerint:
,,Ezt azAlaptiirv6nyt az Orszfiggy(rlfls az L949.6vi XX. tiirv6ny 19. S (3) bekezd6s a)
pontia 6s24. $ (3) bekezd6se alapirin fogadia el."

Vagyis:
azt az Alkotm5nyt jekili meg az alaptcirv6ny megalkot6sdnak alapj6ul, amelyr6l el6bb kimondta,
hogy nem ismerik el 6s 6rv6nytelennek tartj6k.
Akkor viszont hogyan szolg6lhat az alaptdrv6ny megalkot6s6nak alapj6ul? Hogy is van ez? Amit
nem ismer el 6s 6rv6nytelennek tart, arra alapoz? Hogyan lehet egy 6rv6nytelennek kiki6ltott
alkotm6ny az alaptorv6ny megalkotdsdra felhatalmaz6 norma? Ez maga az iustizmord. Nem
ismerik el az Alkotminy! de 6lnek vele? (Es 6letbe l6pett az, ami halva sziiletett.)



Kodifik6ci6val foglalkoz6 vagy ahhoz egy kicsit is 6rt6 ember virnl, hogy legalSbb m6g egy
rendelkez6s foglalkozzon az Alkotm6nnyal. Az alaptorv6ny, ha m5r kinyilv6nitja az Alkotminy
6rv6nytelens6g6t, akkor legalAbb formailag is helyezze azt hatSlyon kivtil. Ilyen tartalmri
rendelkez6se azonban nincs az eredeti alaptorv6nynek.
Az eredend6en elfogadott alaptorv6ny szab{lyoz6sdnak teh6t tov6bbi 6rdekess6ge, hogy nem
rendelkezett a hatdlyban l6v6 Alkotm6ny hat6lyon kfvtil helyez6s6r6l,
Az Alkotmfny 6rv6nytelens6g6nek kinyilv6nit6sa ugyanis kodifik6ci6s szempontb6l nem azonos
a t6nyleges hatdlyon kfvtil helyez6ssel, azt nem helyettesftheti.

Egy preambulumban kinyilvdnftott tagadds - 4rvdnytelensdgnek nyilvdn[tds - a jogszabdlyok
alkotmdnyos hatdlyvesztdsdre vonatkoz6 alkotmdnyos normdk alapjdn nem eldg ahhoz, hogy az
adott jogszabdly, ez esetben az Alkotmdny hatdlydtveszitse. Az Alapt1rvdny, ha mdr kinyilvdn{tja az
Alkotmdny 4rvdnytelensdgdt, akkor legaldbb formailag is helyezze azt hatdlyon k[vtil. Ilyen tartalm(t
rendelkezdse azonban nem volt az eredeti alaptt)rvdnynek, csak a kdsdbbi, az Alkotmdnybir1sdg dltal
alkotmdnyellenesnek nyilvdn[tott dtmeneti rendelkezdseknek, amelyet az olkotmdnyellenessd
tiirtdnd nyilvdnftds utdn beemelte az alaptorvdnybe. Abba az alaptorvdnybe, amelyet
alkotmdnyosan sosem alkotott meg ds a fent kifejtettek alapjdn visszamen6leges hatdllyal kozjogilag
alkotmdnyellenes. Mindezek alapjdn az igy, az alaptorvdnybe emelt alkotmdnyellenes dtmeneti
rendelkezdsek nem vdltak alkotmdnyossd.

Alaptorv6ny, nemzeti hitvall6s [R. cikk. [3Jbek.]
Haz6nk L944. m6rcius tizenkilencedik6n elveszitett dllami tinrendelkez6s6nek

visszaiillt6t 1990. mdius mdsodikdt6l, az els6 szabadon vflasztott n6pk6pviselet
megalakulfsit6l szdmitiuk. Ezt a napot tekintiiik haziink rii demokrAciSia 6s alkotm6nyos
rendie kezdet6nek.

EiiWiis K6roly Int6zet: Helyredllit6 alkotm 6ny oz{s

,,Az 1944. mdrcius 19-e 6s az 1989 kozotti hatalomgyakorlSst, benne term6szetesen
a totalitdrius kozjoggal az Alaptorveny nem ismeri el. Ez azilrtbizarr, mert ezzel 6tlep
a val6sdgban megtort6ntbol egy elk6pzelt tort6nelembe, mag6t a bek6s 6tmenetet a
fuggetlen Magyarorszdg letrejott6t is eg6sz6ben megtagadja. Mdrpedig az
Alaptorv6nyt a jogdllami Alkotmdny nyom6n, sajdt rendelkez6se szerint is az
'1949.6vi XX. torveny, vagyis a kordbbi Alkotmdny alapjdn fogadta el az
Orszdggytil6s. Ha pedig alaptorv6ny-ellenes az Alaptorv6ny elfogaddsa, m6rpedig
onnon rendelkez6se szerint az, akkor kozjogi 6rtelemben nem lehet 6rv6nyes maga
az Alaptorv6ny sem, Tehdt, akSrcsak az elozo 6rv alapjdn, eszerint is alkotmdnyos
uress6g vesz korul minket."

Viszont ezen R. cikk [3) bekezd6s6b6l levezethet6, hogy az fij hatalom tot6lisan elutasftja a
kordbbi id6szakkal kapcsolatban a jogfolytonoss6got, Ami 1990. miijus 2.-a el6tttcirt6nt, akkor
semmi sem l6tezett. Pl. 1956 sem.

S6t! Az 0j hatalom (ugyancsak a preambulumban) deklar6cio form6j6ban kirlon is kivett6k a
nemzeti 6nrendelkez6s folytonossdg6bol azt a korszakot, amelyben az egykori
alkotm6nyn ak az a szakasza szriletett, amelyre az 0j alkotm6nyszoveg feljogoslt6
passzusk6nt hivatkozik. Ez a korulm6ny az alaptdrv6nyt onmag6ban is s0lyosan
fogyat6koss6 teszi. Az alapt6rv6ny szerint nem l6tezik az az id6szak, amikor az az
Alkotm6ny sztiletett, amely AlkotmSnyra, mint felhatalmaz6 norm5ra hivatkozik.



Az mAr csak hab a tort5n, hogy az 0j alaptorv6ny 6ltal hivatkozott el6zo alkotm6nybol val6
passzus az Orszdggytll6st nem Magyarorsz6g alaptorv6ny6nek, hanem a Magyar
Kozt6 rsas6g a I kotm6 nyd na k m ega I kotdsd ra hata I m azta f el (va gyis va l6j5 ba n
alkotmdnym6dosft6 hatalommal ruh6zta fel).

lgy viszont, amikor az 0j hatalo m az alaptorvlnyt megalkofta, nem azt vdlasztotta, hogy azt
tesz, amit akar, hanem azt, hogy azt teszi meg, amire az el6z6 alkotmitnybdlfelhatalmazdst
kapott. Viszont az alapjdn, amire az el6z1 alkotmdnyb1lfelhatalmazdst kapott, nem
alkothatta volna meg azt, amit megalkotott.

De az is k<ivetkezik hogy nem ismernek el semmit sem, ami ebben a 46 6vben tort6nt.
Semmilyen Allamigazgat6si, bfr6sigi dont6st, ad6sv6telt, szerz6d6st, iskolai v6gzetts6get,
hSzassSgkot6st, sem semmilyen m6s krizjogi aktust sem. Ide6rtve ak6r az anyakonyvez6st sem.

Ennek hi6ny6b6l viszont az is kovetkezik, hogy mi mindannyian, akik ebben a 46 6vben
sztiletttinh jogilag nem l6teztink. E sorok ir6ja sem. Sok fideszes sem. Es Orb6n Viktor
sem. fmaximum csak fizikailag) Hiszen az alaptrirv6ny alapjAn semmis valamennyitink
anyakcinyvez6se.

Az alaptorvdny az egykori iratlan, to(6neti alkotm6nyra is hivatkozik, amennyiben kijelenti,
hogy onmaga 6rtelmez6s6t a tort6neti alkotm6ny,,vlvmdnyainak" figyelembev6tel6vel k6pzeli
el. A tort6neti alkotmdny vlvmdnyainak mibenl6t6r6l vita folyik. Ugyanakkor az nem lehet
vitds, hogy a tort6neti alkotm6ny alapj5n semmik6ppen sem lett volna megalkothat6 az
alaptorv6ny - 6s valamennyi frott el6dje sem.

(Azt meg csak zdr6jelben jegyzem meg, pusztdn ttirtinelmi szempontb6l, hogy ez a deklardci6
annak a mftosznak a fenntartdsdra szolgdl, mely szerint egyedill a ndmetekvoltak a felel1sek a

deportdldsokdrt. Pedig Magyarorszdg volt az els6 orszdg Eurdpdban, amely zsid6torvdnytfogadott
el 192)-ban,6s deportdlt zsidfkat 1941-tdL

Ez a preambulumi szabdlyozds ezzel valfjdban elrabolja tt)rtdnelmilnk egy rdszdt. Ha ugyanis az
orszdg ft)ggetlensdgdt a ndmet megszdllds utdn elvesztette volna, akkor azok a tdrtdnelmi
szempontb1l minden bizonnyal dvszdzadokon dt megemldkezdseket kivdlt6, sz6gyenteljes tettek,
amelyek Magyarorszdg lakossdgdnak osszetdtel|t,valamint az orszdg ing6- 6s

ingatlanvagyondnak nagysdgdt jelentdsen megvdltoztattdk, nem hazdnk politikusainak felel6ssdge
kiirdbe tartozndnak. A felel1ssdget mds viselhetn4. Nyilvdn, 6ppen ez a cdl.

A tortdnelem 6rtdkel6se mindenkinek szfve-joga. Ertdkitdlet kdrd6se, hogy tomeggyilkosoknak vagy
nemzeti h1soknek tartjuk 7944 magyar politikai szerepl1it. Mindenki jobban jdr azonban, ha a
tortdnelmi 6rtdkel6st se alkotmdny, se mds jogszabdly nem frja el6. Ha mdgis jogszabdly, killonosen
pedig alkotmdny szabdlyozza a tortdnelmi korszakok 4rtdkeldsdt, akkor az 4rtdkftdleteinkdrt nem

mi lenndnk felel1sek, hanem maga az alkotmdny.

A bt)ntet1jogi felel1ssdget tortdnelmi tetteikdrt az |rintetteknek kell vdllalniuk, 6s a felel6ssdgre
vonds L945 utdn tobbnyire meg is tortdnt - olykor jogilag rendkivill problematikus eljdrdsokkal.
Felel6ssdge azonban van az ut6kornak is, ha nem is bilntetfjogi drtelemben: tisztessdgesen

szemben4zni a tortdnelmdvel. Ez a preambulum ezzel a kitdtellel alapvetden ezt akaddlyozza.)

Bdr amikor a fentiekben jelzett probl6ma nyilvdnoss6gra keriilt, a korm6nyzati magyarAzatok
egyike [ugyanis ebb6l volt so\ gyakran egym6snak ellentmond6 is egy napon beltil) a kritikai
6szrev6telt azzalpr6bilta elh6rftani, hogy nem is kell hat6lyon k(vi.il helyezni az Alkotm6nyt, mert
az Alaptcirv6ny, mint k6s6bb ugyanabban a tergykcirben megalkotott jogszab6ly lerontja a

kor6bbit, de legink6bb az6rt nem, mert az L949.6vi Alkotminy Preambuluma azttartalmazza,
hogy az akkori alkotm6nyt az Orszitggyfil6s - "haz6nk rij Alkotm6nydnak elfogad6s6ig" - 6llapitja



meg, Ennek megfelel6en a r6gi AlkotmAny az Alaptorv6ny elfogad6s6val 6s kihirdet6s6vel
egyidejfileg l6nyeg6ben a hatSlydt is vesztette.

Ez nyilvdnval6an szakmai siiletlens6g. Ha elfogadndnk ezt az 6rvel6st, akkor az alaptdrv6ny
elfogaddsa 6s hat6lyba l6p6se ktjzott nem lett volna semmilyen hat6lyos alkotmdnyunk. Arr6l nem
is besz6lve, hogy valamely jogi norma hatdlyveszt6s6t igy, ilyenformdn nem lehet I<imondani, sem
me96llap[tani.

Megjegyzem, az Ellenz6ki Kerekasztalndl a fidesz k6pviselet6ben Orbdn Viktor volt az egyik
legnagyobb harcosa, majd al6ir6ja annak az Alkotmdnynak, amelyet az alaptorv6nyben
egyszerfien lekommunistiiz. Pedig szinte teljes eg6sz6ben Stfrt6k a koriibbi tartalmat. Csak a neve,
valamint hazlnk f6v6rosa 6s himnusza maradt meg, minden mds szab|lyozAs teljesen fij lett. Es
aminek a megalkotdsdban aktivan 16szt vett, azt az alaptorv6nnyel szabAlyosan megtagadja.

A probl6mdt - e k6rben - leger6sebben a Velencei Bizottsdg 2011. jrinius26-An kelt v6lem6nye
vetette fel. Szerinttik, ha jogi krivetkezm6nye van az 1,949-es alkotm6ny 6rv6nytelenn6
nyilvdnft6sdnak, akkor ez jogi paradoxont id6z e\6, hiszen ezzelmAr a 201O-ben fel6llt Parlament
is elveszti legitimitiis6t. Mdrpedig, ha szigorfian dnmagdban n6zzrik, akkor ehhez az alaptorv6ny
nemzeti hitvallSsSnak az R.) cikk (3) bekezd6s joghatdst biztositott.

A Velencei Bizottsdg aggdlydnak ad hangot az 1949. 6vi Alkotmdny el nem ismerdsdre ds
6rvdnytelensdgdnek kinyilvdnitdsdra vonatkoz6 kijelentdssel kapcsolatban is. Amennyiben ugyanis a
Nemzeti Hitvalldsnak a fentiek szerint jogi relevancidt tulajdonftunk, akkor az 1949-es Alkotmdny
ex tunc drv1nytelennek tekintend1, ami az Alkotmdny atapjdn elfogadott valamennyi torvdny
1rvdnytelensdgdt eredmdnyezheti. Emellett a fenti kijelentds hivatkozdsi alapul szolgdlhat az
Alkotmdnybir6sdg kordbbi dontdseinek ftgyelmen kivul hagydsdra is, sdt akdr az alkotmdnyos
intdzmdnyek legitimitdsa is megkdrddjelezhet6vd vdthat. Ez ut1bbi viszont paradox jogi helyzetet
eredmdnyezne, hiszen egy illegitim vagy jogilag nem l6tez6 0rszdggy(il6s nem fogadhatja et az rij
alkotmdnyt.
http : / / ww w .v e ni c e. c o e.int / do cs / 2 0 1 1 / CDL - ADo/oZB2 0 1 1o/oZ9 0 I 6 - e.p df .

En teszem hozzA a Velencei Bizottsiig 6lliispontj6hoz, hogy mindezek helyt6ll6sa eset6n, ha az
1949-es Alkotmdny ex tunc 6rv6nytelennek tekintend6, akkor ez az Alkotmdny semmik6ppen sem
lehet az alapja az alaptorv6nynek, az alaptorv6ny megalkotds6ra vonatkoz6 felhatalmazdsnak,
mint ahogy azt maga az alaptcirv6ny deklar6lja.

Tehdt ha elfogadjuk az alaptorv6nynek az Alkotmdny 6rv6nytelens696re vonatkoz6
rendelkez6s6t, akkor a m6g az Alkotmdny alapjSn miikodott OrszSggyiil6s legitimitdsa
k6rd6)elez6dik meg, vagyis onmaga (akkori) alkotmdnyos l6tez6s6t vonta k6ts6gbe a hatalom.
Ilyen kortilm6nyek kozott legitim m6don meg sem alkothatta az alaptorv6nyt. Hiszen dnmag;ir6l
Sllitotta, hogy illegitim.

Ugyanakkor onellentmond6sos az a t6nyez6 is, hogy maga az alaptorv6ny - eredend6en - nem
helyezte hatdlyon kfvtil az Alkotmdnyt. E116l csak a negyedik m6dosft6s rendelkeze ttZ0l3.Sprilis
1.-t61. Akkor sem jogszeriien. LAtsz6lag 6s jogelvileg 2012. janu6r elseje 6s 2013, dprilis elseje
kozott mind a kett6 l6tezett. Formailag legalSbbis. Az alaptorv6ny ugy, hogy jogszeriien meg sem
alkott6k, migazAlkotmdny fgy, hogy jogszeriien nem helyezt6k hatdlyon kfvtil. Lehet-e egydltal6n
egyszerre 6s egyidejiileg k6t, alkotmdny szintii norma hat6lyban? Alkotmdnyos-e az alkotm6nyos
bigdmia?

Mindaddig, amfg a kor6bbi nem veszti hattiyAt,6letbe l6phet-e az fij? Es amfg nem l6p 6letbe az
rij, addig kimondhatja-e a r6gebbi hat6lyves zt6s6t? F6leg, hogy eztcsak m5dositds fitjdn teszi meg.
Teh6t lehet-e m6dositani azt, ami m69 hatdlyba sem l6pett? Ennek trikr6ben mikor l6pett hat6lyba



az ij? Amikor ddtumszerfien ezt meghatdrozta a jogalkot6, vagy amikor a kor6bbi a hatdly6t
vesztette? Es ha ez a kett6 ellentmond egym6snak?

Az onellentmond6s ebben az,hogy mfgaz alaptorv6ny eredend6en is kimondta, hogy nem ismerik
el az Alkotm6nyt, azt lrv|nytelennek tartj6k, ennek ellen6re erre alapftottan alkottik meg az

alaptorv6nyt. fls az alaptorv6ny kv6zi hatdlyba l6p6s6vel (ha jogszeriien l6tezett volna) az

Alkotmdny - annak ellen6re, hogy 6rv6nytelennek deklarilt6k - nem vesztette hat6lydt. Err6l a
negyedik m6dosft6sban ktikin rendelkeztek. Vagyis az alapt<irv6ny hat6lybal6p6se utin 15

h6nappal mondt6k ki a hatilyveszt6s6t annak, amit eredend6en is 6rv6nytelennek mondtak ki.

Csak hogyha az Alkotm6nyt 6rv6nytelennek mondt6k ki 6s ehhez az R.) cikk (3) bekezd6se alapj6n
joghat6st is rendelteh akkor felmertil az a k6rd6s, hogy mik6nt lehet az alkotm6nyoz6s folyamatdt
egy - az alkotmdnyoz6 sajfit bevall6sa szerint - dltala 6rv6nytelennek tekintett (teh6t szimlra
nem is l6tez6), alkotm6ny alapj6n lefolytatni?

86r ennek meg azt mond ellent, hogy az alaptorv6ny elfogad6sdnak pillanatdban az

alaptrirv6nyben deklar6lt, l<tritzi onmegsemmisft6 szabtiy m6g nem l6tezett, vagyis az

alkotm6nyoz{snak az Alkotm{ny szerinti kordbbi eljdrdsi rendje az alaptorv6ny ,,hat6lyba
l6p6snek pillanat6ig fennSllt. De ha a negyedik m6dosit6st vessziik figyelembe, akkor az

Alkotmdny 6rv6nytelens6g6nek kimond6sa az alaptorv6ny alkotmdnyj ogi kollizi6 j5t jelenti. Ezt az

alkotmdnyjogi kollizi6t viszont csak az alaptorv6ny, visszamen6leges hat6lyti, semmis6g6nek [6s
nem hatdlyveszt6s6nek) kimondds6val lehet jogszeriien feloldani. Ak6r ut6lag is. Ugyanis a

jogellenes Allapotot azidlm:(.lAs nem teszi jogszeriiv6.

Mivel a jogszab6lyokat hatilyon kfvi.il helyezni is jogszeriien lehet csak, ez6rt az is megdllap[that6,

hogy az Alkotm6nyt jogszeriien sosem helyezt6k hat6lyon kiviil. Az Alkotm6ny 6rv6nytelennek
nyilv6n(t6s6nak ugyanis ellentmond egyr6szt az, hogy az 6rv6nytelenn6 nyilv6n(tds ut6n erre

alapozva alkott6k meg az alaptorv6nyt, mdsr6szt az alaptorv6ny ,,hat6lybal6p6s6vel" m6gsem

vesztette hat6ly6t az Alkotmdny, l6v6n ezt a hatdlyveszt6st csak a negyedik m6dos(tAs mondta ki'
6s ebb6l krivetkez6en teljes joggal meriil fel: mi volt a jogi helyzet az alaptorv6nnyel a negyedik

m6dositdsig az Alkotm6ny szemszog6b6l. Lehet-e joghatdlyosanl6tez6 az alaptorv6ny addig, amfg

az Alkotm6ny nem veszti hat6lydt. Mert ha 20L2. janu6r elsej6n nem vesztette hatSly|t az

Alkotm6ny, akkor addig az alaptdrv6ny sem lehetett joghat6lyos. Viszont, ha az Alkotm6ny

hat6lyveszt6s6igaz alaptorv6ny nem volt joghat6lyos - aminek ellentmond a201-2.janu6r elsejei

hat6lybal6p6s6nek kimonddsa * akkor az elsS n6gy alaptdrv6ny m6dosit6s sem 6rtelmezhet6.

Nem joghat6lyos alaptorv6nyt nem lehet m6dos(tani. Ebb6l viszont az kovetkezik, hogy a negyedik

m6dos(t6s alkotminyos l6tez6se is megk6rd6jelezhet6, kovetkez6sk6pp nem mondhatta ki az

Alkotm6ny hat6lyveszt6s6t.

Hogy az Atkotmdnyt mennyire nem helyeztdk hatdlyon kfvi)l az |rvdnytelensdggel nyilvdnftdssal, azt

az is aldtdmaszt, hogy az alaptdrvdny megalkotdsakor, a zdr6 rendelkezdsek kozott az Alkotmdnyra

hivatkoztak:

,,Ezt az Alaptiirvdnyt az OrszdggyfiI4s az 7949. ivi )tX. tiirvdny 19, S (3) bekezdds a) pontia 6s

24. S G) bekezddse alapjdn fogadia eL"

Az Alkotm6ny 24.5-6nak [3) bekezd6se alapj6n, mely szerint:

,,Az Alkotm6ny megviltoztatis6hoz ... az orszAggyiillsi k6pvisel6k k6tharmad6nak a szavazata

sztiks6ges."

E rendelkezds szdveghfi 1rtelmezdse szerint az Alkotmdnyt val1ban csak megvdltoztatni (vagyis

m6dositani) lehetne, vagyis hatdlyon kivil helyezni 6s helyette egy fijat alkotni nem. (Termdszetesen

ez is orvosolhatf lett volna, egy el1zetes Alkotmdny'm6dos[tdssal.)



Es igencsak ellentmonddsos lenne az, hogy el6bb kimondja a preambulumban az Alkotmdny
drvdnytelensdgdt, majd az {rvdnytelennek deklardlt Alkotmdnyra hivatkozva megalkotja az
alaptdrvdnyt. Holott ez alapjdn a fent kifejtettek tekintetdben nem lehetett volna alaptdrvdnyt
alkotni, el6bb ahhoz magdt az Alkotmdnyt kellettvolna erre vonatkoz6an m6dositani. Ami viszont
nem tortdntmeg.

De abb6l a szempontbdl is srilyosan alkotmdnysdrt1 az alaptorvdny, hogy ttibb szempontb1l sem felel
meg a normavildgossdgnak, sok helyen ellentmonddsos, 1nmagdnak ellentmond, rdaddsul pl. a
negyedik m6dos{tds semmilyen felkdsziil4si id6t sem biztos[tott. (Pdnteken hirdettdk ki 6s mdsnap,
szombaton mdr hatdlyba is ldpett), De abb6l q szemp0ntb6l is s(tlyosqn qlkltmdnyellenes az
alaptorvdny, hogy a negyedik m6dosftds hatdlybaldpdsekor nem rendelkezett arr6l, hogy ezt a
m6dositdst a folyamatban l6vd tigyek kapcsdn hogyan ds mikdnt kell 1rtelmezni 6s alkalmazni, holott
a torvdnyalkotd tudatdban ds ismeretdben volt annak a tdnynek, hogy szdmos olyan ilgy volt az
Alkotmdnybir6sdg el6ttfolyamatban, amelyet ez a mddositds alapjaiban drintett.

Mindehhez az is szorosan idetartozik, hogy az alaptdrvdny azdrt sem helyezhette alkotmdnyosan
hatdlyon kfvill az Alkotmdnyt, mivel erre nem volt alkotmdnyos felhatalmazdsa. De enndl mdg
tovdbbmegyek. A torvdnyalkot6nak - alkotmdnyos keretek ktjziitt - az alaptorvdny megalkotdsdra
sem volt alkotmdnyos felhatalmazdsa. Es mivel az alaptdrvdny alkotmdnyosan nem is l6tezik, ezdrt
az Alkotmdnytnem is helyezhette hatdlyon kfvill.

Kajdi J6zsef a kcivetkez6ket fogalmazta meg a Szabads6g 6s Reform Int6zet Alapitv6ny
r6sz6r6l:

....."a2 Alkotmdny e hiuatkozott rendelkezdse alapjdn ftehdt a 19.5.(9 alapjdn] az
Orszd.ggyiil4s nem akdrmilyen jogszabdlyt fogadhat el, hanem csak a ,,Moggar
Kdztdrsqsdg Alkotmdngdt", uagyis nem Alaptdrudnyt uagA bdrmi mdsnak
neuezhetd jogszabdlyt, toudbbd nem Magyarorszt.g, hanem csak a Magyar
Kii ztdr s as d"g Alkotmdny dt.

Amennyiben tehdt a hiuatkozott alkotmdnybeli rendelkezds az Alaptdrudny
Kiiztdrsasag (uj) Alkotmdnydt (uagy mint majd ldtjuk, a m6dositd.sdt) kellett uolna
kihirdetni. A mdsik megolddskdnt qz Alaptdrudny elfugadi.s el6tt m6dositani kellett
uolna" a hatdlyos Alkotmdny tdbb rendelkezdsdt, hogy Magyarorszdg Alaptdrudnydt
ellehessen elfugadni.
b) Ismert egydbkdnt olyan szakmai udlemdny is, hogy rtj Akotmdnyt nem is lehetne
elfugadni, azt csak m6dosttani lehet, mert csak erre qd lehet6sdget a hatdlyos
Alkotmdny. Az Alkotmdny 24. g-dnak (il bekezddse alapjdn, mely szerint:
,Az Alkotmdny megudltoztatdsdhoz az orszd.ggytil1si kdpuisel6k
kdtharmaddnak a szau qzqta s ztiksdg e s."

E rendelkezds szdueghti 1rtelmezdse szerint az Alkotmdnyt ual6ban csak
megudltoztatni (uagyis m6dositani) lehetne, uagyis hatdlyon kiuill helyezni 6s
helyette egy ijat alkotni nem. (Termdszetesen ez is oruosolhat6 lett uolna, egy el1zetes
Alko tmdny -m6 do sit d.ssa /.)
Az Alaptdru,lny Zdr6 rendelkezdsdnek z. pontja is tehdt ezt afelfugdst er6siti, hiszen
nemcsak QZ Alkotmdny 19. |-dra (a Magyar Kdztdrsasdg Alkotmdnydnak
megalkotdsdra) hiuatkozik, hanem a 24. S-dra, uagyis a megudltozta.tdsdnak
feltdtel1rdl s z616 r endelke z6.sre rs.

A fentiekb6l tehqt az kduetkezik, hogy az Alkotmdnyt megudltoztstni, mddositani
lehet, akdr az lg9g-go-es m1dositd.sok mdrtdkdig, uagyis akdr telje.sen is, de azt egy



njjal - megfelel6 el1zetes m6dositdsa ndlkill - hatdlyon kiuilI helyezni nem. A
m1dositdst is uiszont csak egA Alkotrndny-rn6dosftris teheti ffieg, egy
Alaptiiruilny nem. Ez uiszont jogelmdleti 6s gyakorlati szempontb6l is azt
eredtndnyezi,hogy 2012. jqnudr t-jdtkiiuet6enkdt,legmagasabb szinttinekmin1sitett
jogszabdly is hatalyban lesz, a Magyar Kiiztdrsasdg Alkotmdnydr6l sz6l6 t949. 6ui
XX. tiirudny, ualamint q zott. aprilis z5-6nkihirdetett Magyarorszd.g Alaptdrudnye.

http : / / www.s zri.hu/ do cuments/ AlkotmanA - e az alaptoru enA.pdf

Ennek megdrtdsdhez 1rdemes szoveghiien megndzni az Alkotmdny - az Alaptorvdny elfogaddsdndl
alapul vett - rendelkezdseit is:

Az Alkotmdny 19. S-dnak (3) bekezddsdnek a) pontja szerint az ,,Orszdggyfil4s megalkotja a Magyar
Ko ztdr s a s d g Al ko tm d ny dt".

Vagyis az Alkotmdny e hivatkozott rendelkezdse alapjdn az )rszdggy(ilds nem akdrmilyen
jogszabdlytfogadhat el, hanem csak a ,,Magyar Kdztdrsasdg Alkotmdnydt",vagyis nem Alaptorvdnyt
vagy bdrmi mdsnak nevezhetf jogszabdlyt, tovdbbd nem Magyarorszdg, hanem csak a Magyar
Koztdrsasdg Alkotmdnydt.

Amennyiben tehdt a hivatkozott alkotmdnybeli rendelkezds az Alaptdrvdny megalkotdsdnak
alapjogi feltdtele ds egyben jogalapja, akkor ezekt1l nem lehetett volna eltdrni, vagyis dprilis 2S-dn

a Magyar Kdztdrsasdg (rij) Alkotmdnydt (vagy mint majd ldtjuk, a midosftdsdt) kellett volna
kihirdetni, A mdsik megolddskdnt az Alaptt)rvdny elfogadds el6tt m6dos{tani kellettvolna a hatdlyos
Alkotmdny tobb rendelkezdsdt, hogy Magyarorszdg Alaptorv1ny{t el lehessen elfogadni.

fi Aruotmdnyt nem is lehetettvolna elfogadni. A Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnydt csak m1dosftani
lehetett volna, mert csak erre adott lehet1sdget maga a hatdlyos Alkotmdny. Az Alkotmdny 24. $-
dnak (3) bekezddse alapjdn, mely szerint:

,,Az Alkotmdny megvdltoztatdsdhoz ... dz orszdggy(il4si kdpvisel6k kdtharmaddnak a szavazata
szilksdges."

E rendelkezds szovegh(i 1rtelmezdse szerint az Alkotmdnyt val6ban csak megvdltoztatni (vagyis
m6dosftani) lehetne,vagyis hatdlyon kfvill helyezni 6s helyette egy rtjat alkotni nem. (Termdszetesen

ez is orvosolhatf lett volna, egy el6zetes Alkotmdny-m6dositdssal.)

Az Alaptorvdny Zdr6 rendelkezdsdnek 2. pontja is tehdt ezt a felfugdst er6sfti, hiszen nemcsak az
Alkotmdny 19. $-dra (a Magyar Kdztdrsasdg Alkotmdnydnak megalkotdsdra) hivatkozik, hanem a
24. $-dra, vagyis a megvdltoztatdsdnak feltdteldr6l sz6l6 rendelkez4sre is.

Es mdg egy tdnyeges szempont. A Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnya azt is tartalmazza, hogy - iddzem

- az akkori alkotmdnyt az 0rszdggy(il6s - "hazdnk fij Alkotmdnydnak elfogaddsdig" - dllapftja meg.

Ennek megfelelflen a rdgi Alkotmdny az Alaptorvdny elfugaddsdval ds kihirdetdsdvel egyidej(ileg
l{nyegdben a hatdlydt is vesztette volna, ha az alaptdrvdny minden tekintetben, kozjogilag is
alkotmdnyos lenne. Alapvet6 alkotmdnyjogi felfogds fiiz6dik ahhoz, hogy ha valamely normdnak,
akkor pont az orszdg alkotmdnydnak kell minden tekintetben 6s tdmadhatatlanul alkotmdnyosnak
lennie. Az alaptdrvdny nem az. Ezdrt az Alkotmdnyb1l iddzett passzus csak figy ds csak akkor l6p
6letbe, ha olyan alkotmdnyt alkotnak, amely minden tekintetben kivdtel ndlkiil - tartalmilag 6s

kdzjogilag egyardnt - tdmadhatatlanul alkotmdnyos. Mivel az alaptorvdnyr6l mindez nem
mondhat1 el, ezdrt kijelenthetf, hogy az alapti)rvdny - alkotmdnyosan sosem vdltotta fel az
Alkotmdnyt ds nem is l4pett annak a helydbe.

A fentiekbdl tehdt az is kdvetkezik, hogy az Alkotmdnyt megvdltoztatni, m6dosftani lehet, akdr az
1989-90-es m6dositdsok m4rtdkdig, vagyis akdr teljesen is, de qzt egy iljjal - megfelel6 el1zetes
m6dositdsa ndlkill - hatdlyon kivill helyezni nem. A m6dosftdst is viszont csak egy Alkotmdny-
mddos{tds teheti meg, egy Alaptorvdny nem. Ez viszont jogelmdleti 6s gyakorlati szempontb1l is azt



eredmdnyezte, hogy 2012. janudr L-jdt kovet6en kdt, legmagasabb szintiinek min6s{tett jogszabdly
is hatdlyban van. Egy alkotmdnyjogi szempontb6l is joghatdlyos Alkotmdny 6s egy kozjogilag
alkotmdnyellenes,6s ezdltal alkotmdnyjogi szempontb6l nem ldtez6 aloptorvdny. Amely alaptdrvdny
tobbszorosen sdrti az alkotmdnyjogilag hatdlyba l6v6 Alkotmdny el6irdsait, hogy csak egy ilyen
emlftsek: a Magyar Kdztdrsasdg demokratikus jogdllam.

Rdqddsul az Alaptorvdny hivatkozott rendelkezdse mdg a sajdt maga elfogaddsdnak jogi
legitimitdsdt is megkdrddjelezi, hiszen a Zdr6 rendelkezdsek 2. pontja dppen arrdl rendelkezik, hogy
az Alaptorvdny a hatdlyos Alkotmdnynak (L949. 6vi XX, tdrvdny) melyik rendelkezdsei alapjdn keri)l
elfogaddsra. Kdnnyfi ezek alapjdn beldtni, hogy az 1rvdnytelensdg kimondds a jogalkalmazds terdn
hihetetlen kdrokat okoz, 6s egyilttal az ilj Alaptorvdny ldba al6l is kihrizza a talajt, a jogi alapot.

Az viszont mdr egy kt)lon jogi tortdnet, hogy az alaptorvdnyre dpt)16 osszes sarkalqtos - 6s egydb -

torvdny az alaptorvdny alkotmdnyellenessdgdre visszavezethet1en ugyoncsak alkotmdnyellenes.
Koziogi 6s tartalmi szempontb6l egyardnt. Mindezek alapjdn tehdt tisszessdgdben tehdt elmondhat6,
hogy ielenleg - ktizvetlenill ds dttdteles m6don egyardnt - a teljes magyar jogrend alkotmdnyellenes
alapokon nyugszik.

Mivel tehdt a demokratikus jogdllamisdgot a jelenlegi hatalom lebontotta, jelenleg diktutrtra van,
mdsrdszt minden l6tez6 szempontb1l megsdrtette a Magyar Koztdrsasdg Alkotmdnydnak 2.$,-dt.
Beledrtve azt is, hogy alkotott egy alkotmdnyellenes alaptorvdnyt, amely alkotmdnyoson nem
ioghatdlyos 6s erre alap[tott egy tdrvdnyt, amely ezdltal ugyancsak alkotmdnyellenessd vdlt,

Mivel az alaptorvdny is kozjogilag alkotmdnyellenes, ezdrt alkotmdnyosan nem is l6tezik, ebb6t
kifulyflag ugyancsak alkotmdnyosan nem is tudja hatdlyon kivill helyezni az Alkotmdnyt. Az
Alkotmdny hatdlyon kfvill helyezdsdhez az alaptorv1nynek is minden tekintetben alkotmdnyosnak
kellene lennie, Csakhogy egydltaldn nem az. Az alaptorvdny nem sdrtheti azon alkotmdnyos
alapelveket, amely az Alkotmdny Altaldnos rendelkezdsek szakaszdban tefektetettek.

Az Alkotmdny ugyanis egy olyan instrumentum, mint a jogrend legmagasabb szintii
szabdlyrendszere, amelynek elvei, intdzmdnyei ds szabdlyai relattve koherens rendszert kell(ene),
hogy alkossanak. Eppen ezdrt tetszds szerint (onkdnyesen) akkor sem vehetflkfel egy Atkotmdnyba
bizonyos, az alapvet1 jogdllami normdkkal ellentdtes rendelkezdsek, ha azokat formdlisan |rvdnyes
alkotm dnym6dosftdskdnt, v agy 6p p en fij alkotmdnykdnt fog adtdk el.

Egydbkdnt az alaptorvdny zdr6 rendelkezdseinek 26. pontjdt csak 2073, dprilis 1.-t6l tettdk bele az
alaptorvdnybe. Vagyis az alaptdrvdny - alkotmdnyellenes - hatdlybal1pdsekor nem volt sz6 az
alaptorvdnyben az Alkotmdny semmifdle hatdlyvesztdsdr6l. Amikor az alaptdrvdnyt - eredend1en -
megalkottdk, akkor mdg jogi |rtelemben semmilyen mddon nem rendelkeztek az Alkotmdny
hatdlyvesztdsdr1l. Vagyis az alaptdrvdny 2012. janudr elsejei - egydbkdnt alkotmdnyellenes m6don
ttirtdnt - hatdlybal1ptetdsekor az Alkotmdny mindenf1le drtelemben is joghatdlyos volt. Es ennek az
Alkotmdnynak - qz Alkotmdnybir6sdg tobb kordbbi, a torvdnyek kozjogi alkotmdnyellenessdgdre
vonatkoz6 dlldspontidval cisszhangban - az alaptorvdny is visszamen6leges hatdllyal kdzjogilag
alkotmdnyellenes. Ebbdl ktfuly6lag,l6vdn ez a kozjogi alkotmdnyellenessdge nem sziint meg, ezdrt a
kdsdbbiek sordn sem tudta semmilyen jogi trilkkel hatdlyon kiviil helyezni az Alkotmdnyt.

De mdg ha elvileg ds teoretikusan el is fogadndm e tekintetben azt, hogy az alaptorvdny hatdlyon
k{vt)l helyezte az Alkotmdnyt (egydbkdnt nem fogadom el), akkor mi is volt 2012. janudr elseje ds
2013 dprilis elseje kozdttT

Az alapttirv6ny megalkot5sa jogszerfis6g6nek vizsgdlat5ra a kapcsdn szeretn6m hivatkozSsk6nt
beemelni jelen indftv6nyomba BRAGYoVA ANDRAS 6s eARoos-oRosz FRUZSINA: VANNAK-
E MEGVALTOZTATHATATLAN NORM AX AZALAPTORVENYEENE - CiMfi EIEMZ6S6I 6S 6rtEKEZ6S6t.
E korben id6zn6m ism6telten az alaptcirv6ny azon rendelkez6s6t, amelyben kimondja a sajSt
megalkot6sS nak fel hat almaz6 normdit:



Ezt az Alapttirv6nyt az Orszirggyiil6s az 1949.6vi XX. ttirv6ny 19. S (3) bekezd6s a) pontia
6s24. $ (3) bekezd6se alapiiin fogadia el."

Az alaptorv6ny 6ltal, az Alkotm6ny hivatkozott pontjai:

rq.$.(S) E jogkor6b en az Orsziggyfil6s
c) megalkotja a Magyar Kozt6rsasig Alkotm6ny6t;

z+.S.(S) Az Alkotm6ny megv6ltoztat6s6hoz, valamint az Alkotm6nyban meghatirozott egyes
dont6sek meghozatalilhoz az orszilggyil6si k6pvisel6k k6tharmad6nak a szavazata sziiks6ges.

Innent6l id6zem Bragltova Andrds 6s Gdrdos-)rosz Fruzsina elemzdsdt. mellyel magam is

egyet6rtek:

3. AZ A1APTONVEruY KELETKEZESE

T6zisrink az, hogy az rij alkotm5ny, az Alaptrirv6ny jogilag nem rij alkotmSny, hanem 5tfog6
alkotm5nym6dos(t6s. M6dos[t6s abban az alapvet6 6rtelemben, ho€y az alkotmdny
6rv6nyess6ge az,,el,6z6" alkotmdny m6dosltdsai szabdlyai szerinti elfogad6son alapul. Ezt maga
a kovetkez6kben az egyszer(s6g kedv66rt e dolgozatban tovSbbra is fijnak nevezett alkotmdny,
az Alaptorv6ny is ellitja a Ziu6 rendelkez6sek 2. pontj6ban. ,,Az Alaptorvlnyt az Orszdggy$lis az

L949.6vi XX. torv6ny 19. S (3) bekezd6s a) pontja 6s24. S (3) bekezd6se alapj5n fogadja el."
Eppen ez6rt Sllfthat6, hogy az ,,ij alkotmdny" (Alaptorv6ny) ktizjo$i 6rv6nyess6ge jo$ila$

legel6szor is azon mflik, hogy az AlkotmSny m6doslt6si szabSlyai szerint fogadtatott'e el.
All6spontunk szerint az fij alkotmdnynak nevezett alkotm6nym6dosltds nem az Alkotmdnynak az

0j alkotmdny megalkot6ser6l sz6l6 szabSlyai szerint jott l6tre. l$az, ez a 2011-es
alkotm5nym6dosit6 tobbs6g szdnd6ka ellen6re tort6nt igy. Az Alaptorv6ny az alkotmdny
elfogadds6ra vonatkoz6 k6tharmados elj6rdst rogzfti,5m ez jogilag nem jelentheti az el6z6norma
egyszerfi fehilirds5t. Az aldbbiakban kifejtjuk, hogy mi6rt. Felvetjtik tovdbb6 azt is, hogy az (i1

alkotm5ny megalkot6sArair6nyul6 5tfog6 alkotmdnym6dosft6snak az AlkotmSny szerint tartalmi
korl5tai is voltak,

3,1,. AZA r-A PTo RV E r,t v tU I Ur A L KOT M A Nvtvt 6 0 0S irAs

Legel6szor is tiszt6zand6 egy alapvet6 k6rd6s, mi6rt is tekintjtik az 0j alkotmSny l6trehoz5sdt

alkotmSnym6dositSsnak. Az Alkotmdny preambulum5b6l 6s mds szab6lyaib6l levonhat6 a

kovetkeztet6s, hogy az Alkotm6ny krilonbs6get tesz az Alkotmdny rendes m6dositSsa 6s az ,,ii
Alkotm6ny" kozrjtt. A 24. S (3) bekezd6se rendes alkotm6nym6dosft5sr6l sz6l, mig a 19. S (3) a),

a 24. (4) bekezd6se 6s a preambulum egyfitt az rij alkotm5ny megalkotAsit szabilyozzAk.
A ktilonbs6gt6telnek az Alkotmdny alapjSn csak akkor lehet 6rtelme, ha mindkett6 az alkotm5ny
m6dosft6sdnak (mint 6ltaldnos fogalomnak!) egy-egy esete, teh5t mind a kett6 jogilag az

Alkotm6ny m6dosit5sa. Ugyan(gy az Alaptorv6ny 1. cikk (2) bekezd6s a) pontja, amely szerint az

Orszilggyfills megalkotja 6s m6dositja Magyarorszdg Alaptorv6ny6t, alkotmdnyos
rendszerrinkben csak r18y nyer 6rtelmet, ha az Alaptorv6ny megalkotesdt is

alkotm5nym6dosit5snak tekintjtik. Mondhatjuk, hogy nem v6letlen tehdt, hogy azonos
szabSlyoz6s mellett egy sorban szerepel az Alaptorv6ny elfo$ad6sdra 6s a m6dosit5s5ra
vonatkoz6 hat6skor, hiszen mindkett6r6l az Alkotm5ny, az Alaptorv6ny rendelkezik, mindkett6
csak a hat6lyos alkotmdny szerint lehets6ges azonos hatdskciri 6s eljSr6si szab6lyok mellett,
hiszen jogi l6nyegriket tekintve mindkett6 alkotmSnym6dosit5s. Egy, a kordbbit6l elhatdrolhat6,
val6ban 0j (eredeti) alkotmdny 6s alkotm5nyos rend l6trehozSsdra vonatkoz6an az el6z6
alkotm5ny ugyanis 6rv6nyesen nem fogalmazhat meg korl6tokat. Az AlkotmSny szab5lyai
azonban r6szben elj5rdsi, r6szben tartalmi korlStokat szabtak az rij alkotmdny elfogadAsAra.Ez
az rij alkotmSny tehSt nem az eredeti alkotmSnyozds 6rtelm6ben fij alkotm6ny, hanem abban,
hogy a megl6v6 alkotm5ny keretei kozott marad6, 6tfog6 - az Alkotm6ny preambulumSban
r<igzitett 6rt6keket megtval6sft6 - alkotm5nym6doslt6s. Az rij 6s a r6gi kapcsolata teh5t jogilag a



kontinuit6s: az Alaptorv6ny fent id6zett rendelkez6sei szerint az 0j alkotm6ny 6rv6nyess6g6nek
m6rc6je a ,;69i" Alkotm5ny.

3.2. AZATTOC6 ALKOTMANYM 6DOSITASRA voNATKozO EUARASI xOvEreLM ENYEK

Az Alkotm5ny maga tobb helyen is szab5lyozza egy [j alkotm6ny megalkotSs5t. Eldszor a
preambulumban (err6l k6s6bb), m5sodszor a 19. S (3) bekezd6se a) pontjdban (,,a2 Orszdg;gyfil6s
[...] megalkotja a Magyar KoztSrsas6g alkotm6nydt"), valamint a 24. $ (5) bekezd6s6ben,
amelyr6l most lesz sz6. Az Alkotm5ny 24. S (5) bekezd6s6t az 1995. 6vi XLIV. sz5mri
alkotmdnym6dosft6 torv6ny iktatta be.lgy sz61:,,7-. $ AzAlkotmdny 24. g-a a kovetkez6 rij (5)
bekezd6ssel eg6sztil ki: (5) Az ij alkotmdny el6k6szit6s6nek r6szletes szab6lyair6l sz6l6
orszdggyfil6si hat6rozat elfogad5sdhoz az orsz{ggyfil6si k6pvisel6k n6gyotod6nek szavazata
sztiks6ges. 2. S E torv6ny a kihirdet6s6t kovet6 3. napon l6p hat5lyba, 6s az 1994-ben
megv5lasztott Orszdggyfil6s megbizatSsdnak megszfin6sekor hat5lySt veszti." Az
alkotm5nym6dosit6 torv6nyjavaslat indokolSsa szerint ,,[al k6pvisel6csoportok megdllapodiisa
minden tekintetben a jelenlegi parlamenti er6viszonyokat veszi alapul. Ez6rt, tov5bb5 mert a
k6pvisel6csoportok szdnd6ka szerint az 0j alkotmSnyt a jelenlegi Orsz5ggyfil6s megbfzatdsdnak
v6g6ig meg kell alkotni, a torv6nyjavaslatban szerepl6, min6sftett tobbs6gfi dcint6shozatalt el6ir6
szabdly csak a jelenlegi Orszdggyfil6s megblzat5si idej6re alkalmazand6". Somogyvdri ]stv5n
me$egyz6sei j6l lSttatj5k, hogy mivel az tij alkotmdny elfogaddsa az 1994-1998 kozotti
id6szakra volt tervezve, a n6gyotodcis elfogadSsi tobbs6g is erre az id6szakra volt ir6nyad6 a
jogalkot6 akarata szerint. A jog azonban nem felt6tleniil azt val6sitja meg, amit a jogalkot6 c6lul
t(z ki. Ebben az esetben p6ld6ul a tervezett id6szakban nem siker0lt elfogadni az rij alkotm5nyt,
6s jogi szempontb6l ennek kovetkezm6nyek6ppen a szab5ly hat5lyban maradt.

A fent id6zett alkotmdnym6dosit6 torv6ny 2. S-a szerint maga a m6dos[t6 torv6ny veszti hatdly5t
azOrsz{gg;y(l6s megbizat6s5nak megszfint6vel. Ez azonban nem 6rinti a m6dosftott, Alkotm6ny
normSjdvd vdlt rendelkez6s hat5tydt. Meger6siti eztaz 6rvet a 4/2OOG (!1. 15.) AB hat5rozat, ABH
2006, 1O1. is a m6dosit6 6s a m6dosftott rendelkez6sek viszony5nak meghatSrozdsdval - az
Alkotm6ny 24. S (5) bekezd6se eg6szen a hatSlyon klvtil helyez6se id6pontjdig biztosan hatdlyban
volt. Nem v6letlen teh6t, hogy az Alkotm5ny kiikinbciz6 szoveg5llapotai, az AlkotmSny k6s6bbi
kiaddsai ezt mutattdk, illetve a 20o7-es, egy6bk6nt tobb szempontb6l vitatott egys6ges
szerkezetbe foglalt normaszciveg is ekk6pp tartalmazta az Alkotmdny 24. $ (5) bekezd6s6t. Azt,
hogiy az AlkotmSny 24. S (5) bekezd6se a fentiek szerint hatdlyban volt, nemcsak mi 5llftjuk,
hanem a 2OLO.jriliusi 5-i alkotm6nym6doslt5s is, hiszen expressis verbis hat5lyon klvtil helyezte
az AlkotmSny emlltett n6gydtodds szabdly6t. Eg! jogszabSlynak - igy az AlkotmSnynak, mint
jogszabdlynak - ugyanis csak olyan rendelkez6se helyezhet6 hat6lyon klvtil, amely a hatSlyon
kfvi.il helyez6 rendelkez6s hatSlybal6p6s6ig hat5lyban volt. Esetrinkben az alkotm5nym6dosit5
torv6ny szerint a m6dos[t6 torv6ny elfogaddsa pillanatdban az alkotmSnym6dosit6 hatalom
szerint m6g hatdlyban volt, kiilonben nem helyezhette volna hat5lyon kfviil. Ezzel a k6ts6get, az
esetleges jog6rtelmez6si dilemmdt maga az alkotmdnym6dosft6 hatalom,,,autentikus
6rtelmez6s" szerint oszlatta el: az Alkotmdny 24. S (5) bekezd6se 2OLO.jtilius $ig hatdlyban volt.
A m6dos[t5s sz6 szerint fgy sz6l: ,,2. $ Hat5ly5t veszti az Alkotm5ny 24. g (5) bekezd6se."

[Meq kell jegyezni, hogy ezt az drveldst sokan nem fogadjdk el o szokirodolombon, fgy oz Alkotmdny
kommentdridnak Jakob Andrds ds Szente Zoltdn dltal jegyzett rdszei sem ezt az dlldspontot ktizvetitik
(34. li.). Csink L6rdnt drveldse szerint pl. o 2010-es hotdlyon kivill helyezds volt drvdnytelen, mert egy
mdr hotdlyon kfvill ldvri szobdlyt helyezett hotdlyon kivill. (Ami dlldspontjo szerint nem
olkotmdnyellenes, legfeljebb felesleges, ds/vogy drtelmetlen.) Csink Ldrdnt: Mozoikok o
hotalommegosztdshoz (Budopest: Pdzmdny Press 2014) 34. Az drveldsek ozonbon tdvednek ott, hogy
o modosit6 torvdny hotdlyvesztdsdt o m6dositott Alkotmdnyro vonatkoztatjdk, omely o hotdtyon kivill
helyezdsr6l sz6l6 tdrvdnyi normdt nem tortalmazta. Az Alkotmdnybirosdg kdsdbb egydrtelm(ien
meqdllopitotto oz iddzett 4/2006. (ll. 15.) AB hat.-dbon, hogy ez o logiko alkotmdnyos drveldsnek nem

fogodhot6 el o m6dositott es a m6dosit6 jogszabdly killiindltdsa miatt. (Ez oz drvelds legut1bb az



Aloptorvdny dtmeneti rendelkezdseinek olkotmdnyellenessdgdr6l szolo 45/20L2. (Xll, 29.) AB hot.

egysdges olkotmdnyszdvegrdl szolo indokoldsdnak is ellentmond.)l

A kovetkez6 k6rd6s: m6dosfthat6-e a n6gycitcidcis tobbs6get kivdn6 alkotm5nyos rendelkez6s
k6tharmados tobbs6ggel? A n6gyot<id<is tobbs6g el6frSsdval az Alkotm5ny a min6sltettn6l is
min6sitettebb szupertobbs6get kivdnt megaz rij alkotmdny elvei16lsz6l6 orsz5ggy(l6si hat5rozat
elfogaddsShoz. Egy szabdlyozdsi tirgyra vonatkoz6 n6gycitodos tobbs6g a rendes
alkotm5nym6dosftdsi elj5rSssal (k6tharmados tobbs6ggel) szab5lyosan el6irhat6, mert az
Alkotm5ny m6dosftdsSval megnehezithet6 eElyes alkotmdnyos szab6lyok m6dosft5sa.
Esetiinkben a24. $ (5) bekezd6se az Alkotmdny 19. $ (2) bekezd6s a) pontj5ban foglalt hatdskor
gyakorlSs6t tette nehezebb6. Ha az alkotm6ny szupertcibbs6get - az alkotm5ny m6dos[t5s6hoz
megklvdntn5l nagyobbat - k[vdn egyes rendelkez6sei m6dosftflsihoz, m6dosfthat6k-e ezek a
m6dosltdsra vonatkoz6 rendelkez6sek a rendes (esetrinkben k6tharmados) tcibbs6ggel? llyen
szempontb6l kiil<invdlaszthat6k-e tehdt a m6dositdsra vonatkoz6 nehezlt6st vagy ak6r tilalmat
tartalmaz6 rendelkez6sek 6s az alkotmSny egy6b rendelkez6sei?

All5spontunk szerint nem, a n6gyotodcis szabdlyt az alkotmdny m6dosltds6ra irinyad6 szabdly
m6dosit6sdra is vonatkoztatni kell. A n6gyotodcis szab6lyt tehdt az alkotmdny alapjSn csak
negyotodos tobbs6ggel lehetett volna 6rv6nyesen megv5ltoztatni, ellenkez6 6rtelmez6s eset6ben
a norma val6jSban nem korlStoz, nincs 6rtelme. Ahogyan azt fentebb magyardztuk, e$y norma
csak akkor 6rv6nyes, ha k6pes korl6tok meghat6roz6s6ra. A norma, ami mindent megenged,
nem fogadhat6 el normak6nt. Magiyardzatk6ppen tegyrik fel, hogiy alkotmdnym6dosit5s szuletik
arr6l, hogy a kozt5rsasegi elnok megvdlasztdsdhoz n6gydtodos parlamenti tcibbs6g sztiks6ges.
Mi 6rtelme van ennek a rendelkez6snek abban az esetben, ha b5rmely koztSrsasSgi
elnokvSlaszt6s el6tt k6tharmados tobbs6ggel visszam6doslthat6?

Erv6nyestil ekkor az a garanci5lis el6[r6s, amelynek az a l6nyege, hogy a ktiztdrsas6gi
elnokvSlaszt5shoz ezent(l n6gydtodos tobbs6g sztiks6ges? A N6met Szovets6gi
AlkotmSnybir6sdg is kimondta, hogy alkotmdnym6dositdssal az orokk6val6sdgi klauzula nem
oldhat6 fel, az orokk6val6sSgi klauzula tartalmdnak megvSltoztat5sa tehSt k6tszeres
m6dositSssal nem lehets6ges. Ugiyanezt az 6rvet alkalmazzuk annak levezet6s6re, hogy a
h5zszab6lyijelleg( garanci6lis n6gyotodcis el6ir6s alkotmdnyos szintre emel6s6t kovet6en annak
m6dositSsa az alkotmdnym6dosftdsra vonatkoz6 5lta16nos szab5lyok szerint nem lehets6ges. Az

0j alkotmdny elfogad5sSnak jogszer( elj5rdsa tehdt mindezek alapj5n az lett volna, ha az

OrszSggyfil6s az AlkotmSny 24. S (5) bekezd6se szerint n6gyotddos tobbs6ggel elfo$adott
hatdrozatban hatdrozta volna meg (onmagdra kcitelez6en) az [j alkotmdny ,,el6k6sz[t6s6nek
r6szletes szabSlyait", 6s annak alapj5n fogadta volna el az,,fj alkotmSnyt"

s.g. AzArroc6 M 6 Dos i'tAs RA vo NAT Koz6 TARTALM t r6verelru Eruvr x

Mdr emlitettuk, hogy az AlkotmSny tartalmi kovetelm6nyeket is 6llftott az ,(il Alkotmdny e16".

Ennek k6t forrdsa van: a preambulum (amellyel rendszerint az Alkotmdny idei$leness6g6t szokSs
indokolni) 6s az Alkotmdny m5s szabdlyai, (!y az Alkotm6ny megalkot5sdra felhatalmaz6 19. $
(3) bekezd6s6nek a) pontja, valamint a 8. S (1) bekezd6se. Az Alkotmdny preambuluma szerint
az Orszdgytil6s az Alkotmdnyt egiy bizonyos - tehSt nem tetsz6leges - 5tmenet 6rdek6ben
alkotta meg. Ennek alapjdn lehet 6rvelni amellett, hogy az Alkotmdny val6ban 6tmeneti, b6r
inkSbb el6k6sztileti alkotm5ny. De aki ezt elfogad ja, azt is el kell fogadnia, hogy a legalebb
hrisz6ves 5tmeneti alkotm5ny alapjdn nem akdrmilyen alkotmdny alkothat6, hiszen a
preambulum meghatdrozza, milyen alkotm6nyos dllapotba val6 Stmenet 6rdek6ben ,,Sllapitja
meg az Alkotm6ny sz6veg6t". Ezt a c6l6llapotot n6gy fogalom jeloli: tobbp6rtrendszer, jo85llam,
parlamentSris demokrScia, szoci6lis piacgazdas1g. A preambulumhoz szorosan kapcsol6d6
szab6ly a 19. S (3) bekezd6s a) pontja, amely szerint az Orsz{ggyfil6s ,,megalkotja a Magyar
KoztSrsas5g alkotm5ny5t". A kett6 egyritt azt jelenti, hogy a megalkotand6 alkotm5nyt az
Orszdggyfilasnek kell elfogadnia - az el6bb lSttuk mdr, hogy n6gyotoAos tobbs6ggel -, 6s
meghat6rozza a megalkotand6 alkotmdny tartalmi korlStait is. Mivel a preambulumban els6k6nt



szerepl6 c6l - a tobbpSrtrendszer - az 1989-es AlkotmSnnyal mdr megval6sult, csak a tobbi
h6rom megval6sulas5t kell vizsgdlni az Alaptorv6ny eset6ben. Nem mintha a tobbpdrtrendszer
fenntartdsa nem lenne az ,,ij alkotm6ny" szAm{ra is kovetelm6ny. A preambulumhoz -
ktilonosen, ha az ideigleness6g-elm6letet elfogadjuk - szorosan kapcsol6dik az Alkotmdny 19. g
(3) a) pontja. Eszerint ,,azOrsz6ggy(l6s megalkotja a Magyar KciztSrsasSgAlkotmeny1t". Maga az
Alaptorv6ny is erre az alkotmSnyos helyre hivatkozik, mint sajdt felhatalmazisdnak alapj1ra
(2616 rendelkez6sek 2. pont). AfelhatalmazSs tehSt a ,,Magiyar KciztSrsasSg Alkotmsnyilnak"
megalkot6s{ra sz6l,6s nem a MagyarorszAg Alaptorv6ny6re. Az alkotmSny elnevez6se egyben
utal5s az 6llam jelleg6t meghatdroz6 ,,Magyarorsz6g: kciztSrsasdg" definlci6ra, amely nem
egyszerfien ,,nem-kir6lysdgot" jelent. A tartalmi kcivetelm6nyek - az Stmenet c6l5llapota -
h5rmas5t az Alaptcirv6ny tobb ponton s6rti. Ennek bizonyitSsdra jelen dolgozatban nem kell
tov6bbmenni,ink anndl, minthogy me$egyezzrik, hogy tobb, az Alkotm5nybir6s5g hat5rozataiban
alkotmdnyellenesnek min6stil6 norma 2OLS-re az Alaptorv6ny r6sz6t k6pezi. Mindemellett az
Alkotm5nybfr6sSg alapjogv6delmi hatdskor6nek korl6tozSsa is tartalmialkotmdnyelleness6ghez
vezet. Az alkotmdnyos jogok (mint pozitivdlt emberi jogok) csak akkor s6rthetetlenek
alkotm5nyjogi 6rtelemben, ha alkotmdnybir6sSgi v6delm0k teljes: ahol nincs alkotmdnyblr6i
v6delem, ott a torv6nyhoz6nak nincs jogi korl5tja a s6rthetetlen jogok megs6rt6s6re. A korlSt
me$szfin6s6vel a s6rthetetlen emberi jogok jogi kcivetkezm6ny n6lkril megs6rthet6R. Ez6rt az
alapvet6 jogok alkotmdnybfr6i v6delm6nek r6szleges kizdrdsa az Alaptorv6ny I cikk (1) 6s (2)
bekezd6s6t jogi szempontb6l biztosan kitiresiti.

4. MEGVALTOZTATHATATLAN NORM AX NZ ELMELETBEN

Az el6z6 pontban amellett 6rvelttink, hogy az Alaptorv6ny az Alkotm5ny egy 5tfog6 m6dosit5sa,
amely alkotmSnym5dositSs alkotm5nyoss6ga eljdrSsi, hatdskori 6s tartalmi szempontb6l is
vitathat6. Az, hogy az Alaptcirv6ny szdnd6ka szerint az AlkotmSny rendelkez6sei alapjSn jon l6tre,
6rtelmez6s0nk szerint maga utSn vonja a kovetkeztet6st, hogy annak a l6nyegli elemek
tekintet6ben nem mondhat ellent. Vagy az6rt nem, mert ezt maga az alkotmSnym6dosit6 lgy
v6llalta, vagy az6rt, mert 6rv6nytelen a m6dos[t5s, 6s ez esetben az Alkotm5ny maradt hat5lyban.

Az alkotm6nyos berendezked6stink l6nyeg6t jelentS, alkotmdnym6dositSssal
me$vdltoztathatatlan klauzulSkat tekintve tehSt az Alaptorv6ny nem mondhat ellent az
Alkotm6nynak. A s0lyos kozjogi probl6m5k ellen6re tehSt a megv5ltoztathatatlan alkotmdnyos
normdk k6rd6s6r6l az Alaptorv6ny idej6n is ugyanrigy gondolkodhatunk, mint kordbban, El6sz<ir
iittekintjtik, hogy kifejezett rendelkez6s ellen6re mi6rt kell megv6ltoztathatatlansdgr6l
besz6lntink, azutdn pediE r6t6rrink arra, hogy az Alaptorv6nyben uElyanaz a norma biztosan
megvSltoztathatatlan, amely 6rvel6srlnk alapjdn az Alkotm5ny eset6ben is annak bizonyult.

Fentebb rcigpftettiik, hogy az alkotmdny m6dositdsa nem az alkotmdnyoz6 hatalom gyakorl5sa:
az alkotmdnyoz6 hatalom az alkotmdny 6rv6nyess6g6t 6s autorit5sSt alapozza meg, mig az
alkotm6nym6dositds ezen alapul. Az alkotmdny m6dosit6sa az alkotmdny autovalid r6sz6hez
tartozik, mert az alkotmSnyos normdk azonositSsdt 6s vdltoztatdsSt meghatSroz5 norma. Ett6l
azonban az alkotm5nym6dosft6 jogalkot6 - b5rmilyen legyen is szab5lyoz6sa az egyes pozitiv
alkotmdnyokban - alkotmSnyos szerv, eljSr5si szabdlyai 6s korlStai az alkotmSnyon alapulnak.
Az alkotmdnym6dosltds az alkotmSny 5ltal felhatalmazott normatfv cselekv6s, az alkotm6nyoz6
hatalom viszont nem az alkotmdny 6ltal felhatalmazott, hanem Sltala l6trehozott, konstituSlt
sajdt 6rv6nyess6g6t meghat5roz6 szabdly. Az alkotm6nym6dosft5s annyiban ktilonleges
normat[v cselekv6s, hogy csak alkotmdnyos normdk l6trehozds6ra, derogSlSsSra vagy
me$v5ltoztat6sdra felhatalmazotl. Az eddigi 6rvekb6l kovetkezik, hogy az alkotm5nyukat
tartalmaz6 jogrendszerekben sziiks6gk6ppen van vagy vannak megv6ltoztathatatlan normdk,
akdr kimondja az alkotm5ny expressis verbis, akdr nem. Ha vannak megvSltoztathatatlan
alkotmdnyos normdk, akkor lehetnek alkotmSnyellenes alkotmdnyos norm5k is. Egy norma vagy
jogszabSly azonban csak abban az esetben lehet a jogrendszerben alkotmSnyellenes, ha van a
jogrendszernek olyan szerye, amely alkotmdnyelleness6g6t meg6llapithatja, 6s igly az alkatmazds
tilalm5t kimondja, vagy akdu meg is semmisitheti a norm5t. Amig ilyen b[r6i szerv nincs, addig
nincs, aki megit6lje eEy norma alkotmdnyossSgdt. Az alkotmdnybirSskod5s nem-l6tesft6s6vel



tehdt az alkotm5nyoz6 hatalom, az alkotmSny l6trehoz egy mAsik alternatlv alkotm5nyt, amely
az alkotm6nyellenes norm6kat is alkotmdnyosnak nyilvdnltja, ha azokat megfelel6 eljdrdsi
rendben fogadtdk el. AlkotmSnym6dositSsnak ez6rt csak alkotm6nyos (az alkotmdnynak
meglfelel6) alkotmSnyv6ltoztatSs tekinthet6. Ez6rt ha egy jogrendszerben van alkotmdnybfr6s6g,
arr6l mindenk6ppen d<int, hogy egy alkotm6nym6dosltds megfelelt-e az alkotmdnynak, hiszen e
n6lkul nem k6pes azonositani az alkotmdny norm5it.
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Szt)ksdgesnek tartom azt is, hogy az esetleges ilyen 6rtelm(i ellenvdlemdnyeket megvdlaszoliam, az

Alkotmdnyb[rdsdg a kdvetkezfket is kifejtette:

Alkotm6nyos jogrendben 6s demokratikus jog6llami keretek kozritt elk6pzelhetetlen az, hogy az

Alkotmdnybir6siig szilmilra m6rcek6nt szolg6l6 Alaptorv6ny tartalma folyamatosan vitathat6
legyen, de az is, hogy az rijabb 6s rijabb, nem alaptorv6nyi szintre val6 szab6lyoz6si t6rgyak
Alaptrirv6nybe von6sdval akaddlyozzAkaz Alkotm6nybir6sSgot a jogszabdlyok formai 6s tartalmi
alkotm6nyoss6gi vizsgAlat6ban, alaptcirv6ny-v6delmi feladat6nak hat6kony ell6t6s6ban. igy 

^jogszab6lyok cimzettjei alkotmdnybfr6s6gi v6delem n6lktil maradhatnak ak6r alapvet6
alkotmdnyos jogaik vonatkoz6sdban is, 6s ez a jogalkot6si gyakorlat id6ben 6s kiszdmithatatlan
tartalomban hat6rtalanul folytathat6 lenne.

Ugyanis mindegyik torv6ny az egy6bk6nt, a fentiekben kifejtett kozjogilag alkotm6nyellenes
alapt<irv6nyen, mint felhatalmaz6 norm6n alapulnak. Es ha a felhatalmaz6 norma m6r <inmag6ban

kozjogilag alkotm6nyellenes, akkor ezen felhatalmaz6 normdra alapitott minden egy6b m5s

norma is ugyanrigy kcizjogilag alkotm6nyellenes. Ktizjogilag alkotm6nyellenes norma
alkotm6nyos keretek kozott nem adhat m6s norma felhatalmaz6s6ra jogalapot.

A felhatalmaz6 norma k<izjogi alkotmdnyelleness6g6n trilmen6en az is megalapozza valamennyi
trirv6ny kozjogi alkotm6nyelleness6g6t, hogy ezek a tdrv6nyek 2011-es keltez6sfiek. Vagyis olyan

id6ben hivatkoztak mindegyik torv6ny eset6ben a felhatalmazSsra, amikor az alapt<irv6ny, ha
jogszeriien l6tezett is volna - fiiggetleni.il annak kcizjogi alkotm6nyelleness6g6t6l -, m6g nem

l6pett hatdlyba. Teh6t m6gha az alaptorv6ny minden tekintetben is alkotmdnyos lenne, akkor sem

adhat felhatalmaz6st m6s norma megalkotdsdra olyan id6ben, amikor az alaptcirv6ny m6g
joghat6lyosan nem is l6tezett. Mert hi6ba is alkottdk meg az alaptorv6nyt addig, ha m6g nem l6pett
hat5lyba, akkor felhatalmaz6 normak6nt sem funkciondlhat. Ebb6l kifoly6lag - fiiggetleniil az

alaptorv6ny alkotmdnyelleness6g6t6l - az alaptorv6ny alkotmdnyos keretek koz<itt nem adhat
felhatalmaz6st m6s norma megalkotfs6ra olyan id6ben, amikor m6g hat6lyba sem l6ptett6k. Ez6rt
a hat6lyba l6ptet6s el6tti felhatalmaz6s alapj6n alkotott mds norma akkor is alkotmdnyellenes
kcizjogi 6rtelemben, ha egy6bk6nt a felhatalmaz6 norma onmagdban alkotm6nyos lenne. De mivel
az alaptdrv6ny dnmagdban is krizjogilag alkotm6nyellenes, ez6rt 6s erre tekintettel az {isszes,

hivatkozott torv6ny ugyancsak kozj ogilag 6rv6nytelen.

Ugyanakkor mindegyik hivatkozott t<irv6ny eset6ben onmagdban is fenn6ll a k<izjogi

alkotm6nyelleness6g, pontosan ugyanazon alkotm6nyos szempontok ment6n, ami6rt az

alaptcirv6ny kozjogi alkotm6nyelleness6ge me96llap(that6. Mindegyik torv6ny eset6ben ugyanrigy
a zAr6szavaz6s keret6ben a koherenciazavar korrig6l6sa helyett 6rdemi m6dosft6sok tort6ntek
ami6rt mindk6t tdrv6ny eset6ben mdr a torv6nyalkot6s folyamata kozjogi alkotmdnyelleness6get
okozott 6s alapitott meg. Erre tekintettel, ahogy az alaptcirv6ny eset6ben is megalapozott m6r
onmag5ban a jogalkot6si folyamat sor6n elkovetett alkotmSnys6rt6sre vonatkoz6an a visszahat6

hatdlyf megsemmisft6s, fgy pontosan ugyanrigy megval6sult a jogalap mindk6t tcirv6ny eset6ben

is a visszamen6leges hat6lyri megsemmisit6s. Az Alkotm6nybir6s6g szerint: ha egy norma
megalkot6sa nem felel meg az alkotm6nyos kovetelm6nyeknek, akkor az a norma kdzjogilag
semmis 6s 6rv6nytelen. R6addsul VISSZAMENOLEGES hat6llyal semmis.



Az Alaptorv6ny szcivege maga az ellentmonddsok 6s a kollfzi6k gyiijtem6nye. A fentiekben
megfogalmazottah aggilyokra okot ad6 6rtelmez6se minden tovdbbi n6lkril levezethetdk a

szovegb6l. Egy alkotmlny - a jogrendszer 6s az Sllami berendezked6s alapja - eset6ben
megengedhetetlen, hogy bdrmilyen ,,rosszhiszemii" 6rtelmez6st tegyen lehet6v6. Bonyolftja ezt az
eg6szet 6s egyben a jogszabiilyi hierarchi6t is, hogy ktilonleges jogrend eset6n egyes torv6nyek
alkalmazdsa rendelettel felfiiggeszthetl, 6s lehet6v6 vdlik a torv6nyi rendelkez6sekt6l val6
elt6r6s. Ezzel kapcsolatban azonban semmilyen kifejezett ar6nyoss6gi kovetelm6ny nem taldlhat6
az alaptorv6nyben. Vastagon vissza is 6l ezzel a hatalom.

Ugyanakkor rinmagdban a negyedik m6dosft6s sem felelt meg a jogalkot6s el5ir6sainak. Rdad6sul
ez a negyedik m6dositds l6nyeg6ben alapjaiban felforgatta az alaptcirv6ny addigi tartalm6t is. Ez
pedig az6rt fontos, mivel a negyedik m6dosft6s eset6ben is az rigymond a hatdlybal6p6s napja a
kihirdet6st kcivet6 nap volt. Teh6t rijabb alkotmdnyossdgi agg6ly mertil fel: a felk6sztil6si id6
hi6nya. Amely nem megkertilhet6 t6nyez6, m69 egy alkotm6ny, akarom mondani, egy alaptcirv6ny
eset6ben sem. Egy alkotmdny, vagy annak egy m6dosft6sa sem vonhat6 ki az alkotmdnyos
krivetelm6nyek al6l. Vagyis a norma cimzettjei szimilra m6g ilyen esetben is megjdr a felk6szril6si
id6 biztosft6sa. Eg6szen abszurd lenne, ha egy alkotm6ny, vagy egy alkotm6nym6dos(tiis kapcs6n
lehetne mell6zni a normdkkal kapcsolatos alkotm6nyos k<ivetelm6nyek sziiks6gess6g6t.

Az alaptcirv6ny6nek negyedik m6dosit6sa r6szben olyan rendelkez6seket is tartalmazott, amelyek
koriibban az alaptorv6ny 6tmeneti rendelkez6sei kcizcitt szerepeltek, 6s amelyeket az
Alkotm6nyb[r6s6g 45/2072. [XII. 29.) AB hat6rozatdban alkotm6nyellenesnek ft6lt 6s
megsemmisitett.

Az alapvet6 jogok akkori biztosa szerint az alaptorv6ny negyedik m6dosft6s6nak rendelkez6sei
nem feleltek meg az alaptrirv6ny m6dosft6s6nak megalkotds6ra 6s kihirdet6s6re vonatkoz6, az
alaptorv6nyben rogz(tett elj6r6si felt6teleknek. Krizjogi 6rv6nytelens6gre hivatkozott, arra
tekintettel, hogy nem volt biztos(tva, hogy az alkotm6nyoz6 hatalom a vitatott rendelkez6seket az
Orszitggyiil6s plendris ril6s6n megvitassa. Ezen tdlmen6en azon aggAlydnak is hangot adott
inditvdnydban, hogy a vitatott rendelkez6sek az Alaptorv6nyben koherenciazavarokat
eredm6nyeztek, amely s6rti az alaptcirv6ny egys6gess696nek elv6t.

Az alaptorv6ny negyedik m6dositds6nak alkotm6nyoss6gdt teh6t az alaptorv6ny e m6dosit6s
el6tti 6llapota szerint kell vizsgilni. Ez ktilonosen fontos, mert a negyedik m6dosft6s v6ltoztatott
az alaptcirv6ny m6dosft6s6nak szab6lyain is, aminek nagy jelent6s6ge van.
Az alaptcirv6ny negyedik m6dosftils6ban foglalt vdltoztat6sb6l ugyanis le lehet vonni a
kovetkeztet6st, hogy a m6dositds el6tt az alaptorv6ny m6dosft6sa alkotmdnybir6s6gi
feltilvizsgdlat6ra nem vonatkozott norma az alkotm6nyban.

A m5dositis l6nyeg6n6l fogva azt jelenti, hogy egy normdval eg6sztil ki az alaptcirv6ny, amelyet
az kor5bban sem explicit, sem implicit formdban nem tartalmazott. Az,hogy az alaptorv6ny
m6dosftott szab6lyai vil69osan ktil<inbs6get tesznek az alkotm6nym6dos(t6s tartalmi (hat6skciri)
6s eljdr6si szab6lyai k<izott, 6s csak az ut6bbiakniil teszik lehet6v6 az alkotmAnybir6sdgi
ellen6rz6st, azt is jelenti, hogy kor6bban lehet6s6g volt az alaptcirv6ny tartalmi kontrolljdra,
hiszen egy6b esetben nem lett volna sztiks6ges az ij szabii,yt elfogadni:

A negyedik m6dosit6s nem zdrta ki, s6t felt6telezte, hogy az alaptiirv6ny m6dositdsa lehet
tartalmilag alkotmdnyellenes: ha nem lehetett volna, akkor nem kellett volna kizfrni
ennek alkotmfnybir6siigi vizsgdlatit. Teh6t az alapttirv6ny negyedik m6dositiisiinak
elfogadiisa el6tt - e feltev6s n6lkiil nincs 6rtelme a tilt6snak - nem tiltotta megaz
alapttirv6ny-m6dositds tartalmi alkotmdnyelleness6g6nek (alaptiirv6ny-elleness6g6nek)
vizsgiilatiit. Ha ez igaz, akkor a kordbban kifeitett elvek szerint a negyedik alapttirv6ny-



m6dositfs alkotm6nyelleness6g6nek vizsg6latdban a tartalmi alkotmdnyelleness6g
vizsg6lata nem lehet tilos. Amit az Alkotm6nybir6s6g nem v6gzett el.

E korben egy6bk6nt a tribbs6gi 6s a kisebbs6gi v6lem6ny kozritti egyik l6nyeges ktilonbs6g 6ppen
a feliilvizsgdlati m6rce k6rd6se volt: az,hogy azAlaptorv6ny m6dositds6nak
6rv6nyess6g6t a m6dosit6s el6tti vagy a m6dosftds utdni v6ltozata alapjdn kell-e megit6lni. A
tobbs69 amellett 6rvelt, hogy a m6dosit6s utdni, mig a kisebbs6g szerint a m6dos(tds el6tti
szab6lyokat kell alapul venni. Ez a kiil6nbs6gt6tel azt is jelenti, hogy a m6dositds el6tti verzi6
tartalmi vizsg6latot is lehet6v6 tenne, a m6dos(t6s ut6ni szovegv6ltozat pedig csak formai
kontrollt.

A tobbs6g az alaptorv6ny negyedik m6dositds6t tigy fogta fel, mintha el6zm6nyek n6lktil
sztiletett volna meg, minth a az 6rv6nyess6ge nem annak az alaptorv6nynek a szabdlyai szerint
lenne megft6lend6, amelyet m6dosftani rendeltett, hanem saj6t maga v6lik tinmaga m6rc6j6v6.
Ha az alaptorv6ny alapj6n az alkotm6nybfr6s6gnak volt tartalmi kontrollra lehet6s6ge, ahogy azt
egy6bk6nt a kor6bbi hat6rozatok is sugalljd( akkor el kellett volna vlgezni e m6rce alapj6n a

kontrollt.

Az Alkotmdnyb(r6s6g tobbs6gi 6ll6spontj6b6l az az abszurd ktivetkezm6ny fakad, hogy bdrmely
alaptorv6ny-m6dos[t6s kiz6rhatnd a saj6t feliilvizsg6lat6nak lehet6s6g6t. A tobbs6gi 6116spontb6l

egy6bk6nt az is kovetkezik, hogy ha egy esetleges korm6nyv6lt6s ut6n az alaptorv6nyt puszta
feles tobbs6ggel m6dosftan6h 6s ennek sordn kimondan6k a m6dosit6s alkotmAnyoss6gi
feltilvizsg6lat6nak tilalm6t, akkor azt nyilvSnval6 alkotmdnyelleness6ge ellen6re sem

vizsg6lhatn6 az Alkotmdnybfr6sdg, mert a tribbs6gi 6ll5spont szerint az 6ppen elfogadott sztiveg
a m6rce. Ami valljuk be, alkotmdnyjogilag egyenesen abszurd. Az ilyen [elvi) lehet6s6gek miatt is
sziiks6ges 6s indokolt, hogy azAlkotm6nybfr6sdg adott esetben 6rdemben 6s tartalm6ban is

belenyrilhasson az Alkotm6nyba.

Az alkotmdnyoss6gi m6rce m6g inkibb k6rd6ss6 v6lik a 73/2013. [VI. 17.) AB hat6rozat
f6ny6ben, amely kimondja a korSbbi alkotmSnybfr6sdgi hatSrozatok l6nyegi alkalmazhat6sAgdt,
6s ezzel implicite tartalmilag feliilvizsgdlja az Alaptorv6ny negyedik m6dosit6s6t amit a
hatdrozat 6ppenhogy kiz6rt. A n6h6ny h6t elt6r6ssel meghozott - tehat l6nyeg6ben
pdrhuzamosan t6rgyalt - k6t hatArozatkozotti ilyen fokf tartalmi ellentmondSs kapcsSn

megdobbent6 a megkozelit6sbeli kiikinbs6g, 6s m6g inkdbb k6ts6gess6 viiikaz ebben az iigyben
alkalmazott m6rce.

Ugyanakkor az Alkotmdnybfr6sdg azt is kihangsrilyozta, hogy m6s alkotm6nybir6s6gok csak

kifejezett alkotm6nyi rendelkez6s eset6n, vagy eglszen kiv6teles esetekben (nemzetkozi
szerzld6sekbe foglalt alapelvekbe, illetve ius cogens-be iitkoz6s eset6n) lStnak lehet6s6get az

alkotm6ny [alkotm6ny-m6dositds) feltilvizsgAlatflra. f2/2073. (V.24.) AB hatdrozat, indokol6s

[3s]

AilAspontom szerint az alaptorvlny eg6sz6nek ktizjogi alkotm6nyelleness6ge - a fentiekben
kifejtetteken tflmen6en - minden tov6bbi n6lktil megdllapithat6 akir az Alkotmdnybir6s6g Sltal

is. L6v6n a jogalkot6s el6fr6saina( szabdlyainak, kcivetelm6nyeinek megkeriil6s6vel megalkotott
alaptcirv6ny tozjogilag alkotm6nyellenes, mivel jogszerfien sosem jott l6tre. Es ha jogellenes

megalkot6s6ra tekintettel jogszerfien sosem jtitt l6tre, akkor nem l6tom alkotm6nyos akad6ly6t
annah hogy azAlkotm6nyb(r6s6g megAllapftsa az alaptorv6ny kozjogi alkotmdnyelleness6g6t 6s

erre tekintettel kimondja visszamen6leges hat6llyal a semmiss6g6t. Megjegyzem, m6s dont6s nem

is sziilethet, ugyanis a jogalkot6s szabalyainek kikeriil6s6t a jogalkotes kor6ben semmilyen indok
sem legitim6lhatja. Nagyon vesz6lyes precedenst teremthetne. ha a iogalkot6s el6irdsai
bdrmely iogszab6ly - ak6r az alaptiirv6ny - eset6n megkertilhet6k lenn6nek.



Ezlltal nemcsah hogy a zir6szavaz6s keret6ben alapjaiban, 6rdemben 6s koncepcion6lisan
m6dositottdk a torv6nyeket, de gyakorlatilag egyik napr6l a mdsikra l6ptett6k hatAlyba, a
felk6sziil6si id6 minim6lis szintj6t sem biztosfwa. I6s az AIkotm6nybir6s6g az egy6bk6nt kdzjogilag
alkotmSnyellenes alaptrirv6ny hat6lybal6p6se ut6n is fenntartotta koribbi 6rtelmez6s6t, mely
szerint a jogbiztonsdg rinmag6ban nem alapjog - dlldspontom szerint pedig igen, ezdrt e tekintetben
az Alkotmdnybfrdsdg dlldspontja sillyosan alkotmdnysdrtf -, igy a B) cikk [1) bekezd6s6nek a
s6relm6re alkotmdnyjogi panaszt csak kiv6teles esetben - a visszahat6 hat6lyri iogalkotds 6s a
felk6sziil6si id6 hiinya eset6n {3268/2072. (X,4.) AB v6gz6s, IndokolSs $al-$71;3322/2012.
[XI. 12.) AB v6gz6s, Indokolds 110];3323/2012. (XI. 12.) AB v6gz6s, IndokolSs l9);nLa/2012. (XI.
L2.) ABv1gzls,lndokolds l9l;3325/2012. [X, 12,) AB v6gzds,lndokol6s [11]] - lehet alapftani.

Az Alkotmdnybfr6sdg miikod6s6nek kezdete 6ta a jogdllamisSg, illetve a jogbiztonsdg szerves
r6szek6nt tekintett a kell6 felk6sziil6si id6 kovetelm6ny6re. Az Alkotm6nybir6siig aZB /7992. (IV.
30.) AB hatdrozat6ban osszegezte a kell6 felk6sztil6si id6 6rtelmez6s6nek legf6bb krit6riumait.
A hat6rozat szerint: ,,[a] demokratikus jog6llam [...] - sok egy6b mellett - abban is kiilonbozik a
diktatfrdt6l, hogy [...] garanci6kkal megteremti annak a re6lis lehet6s6g6t, hogy a jogalanyok
val6ban megismerhess6k a redjuk ir6nyad6 jogszabdlyi rendelkez6seket s m6djukban 6lljon
magatartdsukat azokhoz igazitani. [...] [a] jogszab6ly hat6lybal6p6s6nek id6pontjdt rigy kell
meghatirozni, hogy kell6 id6 maradjon

a) a )ogszab6ly szriveg6nek megszerzls|re [..J 6s 6ttanulm6nyozisilra;
bJ a jogalkalmaz6 szervek szlmflraa jogszab6ly alkalmaz6sdra val6 felk6sztil6shez;

c) a iogszabSllyal 6rintett szem6lyek 6s szervek szilmilra annak eldont6s6hez, hogy mik6nt
alkalmazkodjanak a jogszab6ly rendelkezlseihez" (A8H1992, L56-157.). Az Alkotm6nybfr6s6g
ezen krit6riumokat fjfent rogzftette az Alaptrirv6ny Negyedik m6dositils6t kovet6en is, tobbek
ktizott a34/20L4. IXL 14.) AB hat6rozat (a tov6bbiakban: Abh.), Indokol6s [58].

Az Alkotm6nybir6sdg gyakorlat6t (Abh. Indokol6s [57]-159), 6/20L3. flll. 1.) AB hatArozat,
Indokolds 12471,20/2014. (VII.3.) AB hat6rozat,lndokol6sll22l) risszegezve:a kell6 felk6szi.il6si
id6 krivetelm6ny6nek val6 megfelel6s vizsgiilata minden esetben az adott kortilm6nyek - a
jogszabily kihirdet6se 6s hatiilybal6p6se, vagy a szabSlyozirs normativ tartalm6nak kifejt6se
k<izott eltelt id6, a szabAlyozds fj kritelezetts6get el6ir6 vagy t<ibbletkotelezetts6get meg6llapft6
jellege - figyelembev6tel6vel trirt6nik. Alaptorv6ny-elleness69 meg6llapit6sdnak pedig akkor van
helye, ha az el6bbiekre tekintettel a felk6sziil6si id6 oly m6rt6kben rovid, hogy az ij
szab{lyozirshoz val6 alkalmazkod6s rendkfviili neh6zs6gekkel jflrna,lehetetlen, vagy felk6sztil6si
id6 egy6ltalSn nincs biztosfwa,

A kell6 felk6sztil6si id6 megtartdsa szempontj6b6l fgy annakvan ktilonosen nagy jelent6s6ge, hogy
a ttibbletktitelezetts6g pontos m6rt6k6t 6s id6tartam6t a norma cimzettjei megismerhett6k-e,
illetve a teljesft6sre megfelel6 id6 volt-e szSmukra biztosftva. Erre is tekintettel az
Alkotmiinybir6s6g a felk6sziil6si id6 hi6ny6t 6rtelemszeriien csak visszamen6leges hat6lyf fex
tuncl megsemmisit6ssel tudja orvosolni.

Mindezek alapjin mdr <inmagdban a kcizjogi alkotm6nyelleness69 krit6riumainak fenn6ll6sa miatt
(zdr6szavaz6s el6tti m6dositds, visszamen6leges hat6ly, felk6sztil6si id6 hi6nya, felhatalmaz6
norma hat6lytalansiga stb...) a ktizjogilag alkotm6nyellenes m6don megalkotott norm6k
tisszess696re tekintettel

s6riil az emberi m6lt6s6g alkotmdnyos alapjoga,
s6riil az egy6n rinrendelkez6si joga,
s6rtil a diszkrimin6ci6 tilalma,
s6riilt a tisztess6ges elj6r6shoz fiiz6d6 alkotm6nyos alapjog,
s6riilt a jogbiztons6g alkotmdnyos alapjoga,
s6rtilt a kiszAmithat6s6g alkotm6nyos alapjoga,
s6riilt a hatalommal val6 vissza6l6s alkotminyos tilalma,
s6riilt a rendeltet6sszerff joggyakorl6s elve,



s6rrilt a szerzettjog elv6tel6nek tilalma;
s6rtilt a h6trdnyos megki.ikinb oztet6s tilalma,
s6riil az 6llam nemzetkdzi kritelezetts6geire vonatkoz6 kotelezetts6ge is.

Ugyanakkor, 6ll6spontom szerint m6g egy alkotmfnym6dosftfs eset6n is teljes joggal elvirhat6 a

felk6sziil6si id6 el6gs6ges volta. Hiszen pl. az alaptorv6ny negyedik m6dosft6sdval osszefiigg6sben
ktilcinboz6 dllami szerveknek, hivataloknak 6t kellett alakitaniuk egyes saj6t szab6lyozdsaikat. Ez

pedig nem megy egyik napr6l a mdsikra.

Mindezen alkotmdnyos jogelvek ment6n nagyon nem mindegy, hogy milyen alkotm6nyos 6rt6kek
ment6n miikodik az orszflg. Mert nap, mint nap, szembestilok azzal, hogy a hatalom jelenlegi

birtokosai nem gy6zik rekl6mozni: n6lunk demokr6cia 6s jogdllam uralkodik, mikozben minden
egyes cselekedeiikkel, jogalkotdsok sokasSg6val mondanak ennek ellent, rendszerszinten. lis b6r
a normahierarchia csfics6n az Alkotm6ny (alaptdrv6ny) 6ll, m6gis nem egyszer ezt igazitott6k
alacsonyabb norm6khoz.Yagy olyant szabAlyozAsokat 6pftettek bele, melyeknek nagy ivben ktize
nincs az alkotm6nyoss6ghoz.

Pedig, ha az Alkotmdny deklardlja azt, hogy demokratikus jogillam vagyunk, akkor nem

tartalmazhat semmif6le olyan rendelkez6st, amely ezzel ellent6tes, vagy nem egyeztethet6 tissze

vele. Az Alkotmdny eg6sz6nek, egyes pontjainak egym6ssal 6s tinmagukban is koherensnek kell

Ienniiik a demokratikus j og6llamisdg j ogelv6vel.

A szakmai Alkotm6nybir6sAg annak idej6n kimondta, hogy az alkotm6nym6dosftisok
alkotm6nyossSgSnak vizsg6lata fogalmilag lehetetlen. S6lyom Lflszl6 vildgoss6 is tette, hogy

amennyiben egy alkotmdnym6dositds bevezetn6 pl. a rabszolgasdg int6zm6ny6t, inkdbb
lemondana, mi ntho gy e m6 dosit6s alkotm6nyoss6gi vizsg6lat6t elv $gezze.

Alldspontom szerint a lemond6s ilyen helyzetben a probl6m6t nem oldja meg. A rabszolgas6g

int6zm6nye nem egyeztethet6 cissze a demokratikus jogdllamisdggal, ez6rt ilyen rendelkez6snek

nincs helye az Alkotmdnyban, melynek ellentmond6smentes rendszert kell alkotnia. Es mivel az

Alkotmdnybir6s{gnak az alkotmiinyos iogdllam v6delme is a feladata 6s kdteless6ge, ez6rt
ilyen esetben az inkoherens passzusokat ki kell(ene) irtania akdr az Alkotm6nyb6l is. Ak6r

tartalmi vizsgdlati lehet6s6g ment6n is. Es m6g akkor is, ha egy6bk6nt az Alkotmdny az alapia az

AlkotmSnybir6sdg it6lkez6si gyakorlatdnak Az Alkotm6nybfr6s6gnak az Alkotm6ny legf6bb

v6delmez6jek6nt alkotmSnyos kcitelezetts6ge, hogy a jogszabdlyi hierarchia csticsdn 6116 norma

6rv6nyesiil6s6nek korl6toz6s6val, tartalm6nak kiiiresft6s6vel szemben fell6pjen. Az

Alkotmdnybir6sdgnak 6rv6nyesitenie kell alkotm6nyv6delmi funkci6j6t. Ha nem igy lenne, akkor
a hatalom akir az emberol6st is az alkotmdnyos jogok szintj6re emelhetn6.

Alkotm6nyellenes szabdlyok nem v6lnak att6l alkotm6nyoss6, hogy Alkotm6ny r6sz6v6 vSlnak.

Alapvet6 krit6rium az is, hogy az rij m6dos(t6sok az Alkotm6nyba val6 be6ptil6stik ut6n egys6ges,

koherens rendszert alkossanak.

Es ugyanebben a 45/2012. (XII. 29.) AB hat6rozat6ban kifejtette az Alkotmfnybfr6s6g. hogy
nem tartia kiz6rtnak az Alapttirv6ny m6dositisfnak tartalmi feliilvizsg{latit. Ezen

hat6rozat szerint: ,,Adott esetben az Alkotm6nyb(r6s6g a demokratikus jog6llam alkotm6nyos
tartalmi kdvetelm6nyeinek, garanciiinak 6s 6rt6keinek a toretlen 6rv6nyesiil6s6t, alkotm6nyba
foglalAsdt is vizsgdlhatja. Nosza, itt a ragyog6 alkalom.

Az alkotmAnybiriiknak viszont szakmai alapon fel kellene ismerniiik aztaz alapvet6 axi6mdt hogy

az Alkotmdnybir6s6gnak a mindenkori hatalom kontrolljak6nt kell mfikodnie, nem pedig annak

kiszolg6l6jak6nt. Mert m6g a k6tharmados hatalom sem kontroll6lhatatlan. nem
feliilbiriilhatatlan 6s nem korlitlan. Ugyanis rdjuk is ktitelez6 6rv6nnyel vonatkoznak a sajdt

szab6lyaik valamint az alkotmfnyos jogelvek melyeket uralkod6suk szinte minden napjin



szemkdzt kopnek. fellemz6 p6lddja ennek amikor sorozatban olyan t<irv6nyeket gy6rtanak,

amelyek a jogalkot6s alkotmdnyos kovetelm6nyeinek a legkev6sb6 sem felelnek meg.

Ktiv6r LAszl6 szerint az alkotmdnyos jogdllam 6s a demokricia halildt jelenten6, ha az AB
megsemmisithetn6 az Alkotmdny rendelkez6seit is.

En eztnem osztom, ez nem igaz. Egy alkotmfnyos jog6llam eleve nem emel Alkotm6nyba oda nem
val6 szabilyozfsokat, Ha m6gis ilyen trirt6nik, az a hatalom torzulSsdhoz vezet, tehflt az
Alkotm6nyb(r6slgnak ilyenkor kciteless6ge kozbeavatkozni, ennek kiktiszobril6se 6rdek6ben.
Akdr m6g azon az 6ron is, hogy 6rdemben belenyril a saj6f alkotminybirSskod6s6nak alapjdul
szolg6l6 Alkotmdnyba. Amit a jelenlegi testtilet a legkev6sb6 sem tesz meg. Mert mfg az Alkotm6ny
a hatalom eldeformdlt hajt6sait hivatott ellensrilyozni, v6dve a t6rsadalom jogait, addig az
alaptorv6ny a hatalom politikai 6rdekeit r6szesiti el6nyben a tdrsadalom k6r6ra, csorbitva,
korl6tozva, kii.iresitve a jogait. A jelenlegi talAros testi.ilet ezt a jogfoszt6 korl6tozdst v6di aktfvan,
segiti el6 ennek 6rv6nyesiil6s6t. Mert az alaptiirv6ny val6i6ban nem mds. mint az
alkotm6nyossig tagadiisa.

,,Mikozben az alkotm6nybiriiskod6s l6nyege, hogy kiirt6djanak a jogrendszerb6l az
alkotm6nyellenes szab6lyok. Az Alkotm6nybfr6s6g - tobbek kcizott az6rt is van 6s ezzel v6dik
igazAb6l az alkotmSnyos rendszert - hogy az Alkotm6ny alapszerkezetltne lehessen m6dositani.
De az alapt6rv6ny 6pp ezt a jogelvet irja feli.il, utasitja el. Hiszen sz6 n6lktil hagy, megtflr
alkotm6nyell e n es, v agy az Alkotm6nyb a egy6b k6nt sem val 6 szab 6ly ozlst

Migaz alaptorv6ny az alkotmdnyossdgi feltilvizsg6lat lehet6s6g6t - jogelvileg - minden tigyben
meghagyja, ugyanakkor ezzel szemben egy srilyos, a jogdllamis6got s6rt6, ezilltal
alkotm6nyellenes korl6tozSst is fel6llitott. Ugyanis a korl6toz6s arra vonatkozik, hogy egyes
esetekben az Alkotm6nybir6sdg - fiiggetlentil azok esetleg alkotmdnys6rt6 volt6t6l - nem
semmisithet meg jogszab6lyokat. Pl. ad6-, j6rul6k- 6s mds kozteher-trirv6nyekr6l is kimondhatn6
elvileg, hogy azok alkotm6nyellenesek, de nem helyezhetn6 hat6lyon kfvi.il azokat.

M69 201O-ben, Salamon L1szl6, egy p6diumbesz6lget6sen p6ldak6nt azt emlftette, hogy szerinte
hasznos lenne, ha k6tharmados torv6nyek eset6ben az Ab csak az alkotmdnyelleness6get
dllapithatnd meg, de nem semmisfthetn6 meg azokat. Megeshet ugyanis - mondta akkor m6g
k6pvisel6k6nt -, hogy egy, az dllam miikrid6s6hez elengedhetetlen jogszab6lyt semmisitenek
meg, amit esetleg, k6tharmados tribbs6g hidnydban a parlament nem tud p6tolni. P6ldak6nt a
v6laszt6jogi ttirv6nyt emlitette, amely n6lktil nem lehetne viilaszt6sokat tartani. Ezzel szemben
6naztvallom, hogy a politikai 6rdekek nem frhatjAk feliil az alkotmSnyos szempontokat.

Alaphelyzetben az Alkotmfnybfr6sdg alkotm6nyelleness6g meg6llapft6sa eset6n megsemmisiti
az adott torv6nyt, vagy mds jogszabdlyt. A kcilts6gvet6sr6l, a kdlts6gvet6s v6grehajt6sir6l, a
ktizponti ad6nemekr6l, illet6kekr6l 6s jdrul6kokr6l, a v6mokr6l, valamint a helyi ad6k kozponti
felt6teleir6l sz6l6 trirv6nyeket az Alkotm6nybfr6s;ig csak akkor semmisftheti meg, ha azok
tartalma az llethez 6s emberi m6lt6s6ghozval6 jogot, a szem6lyes adatok v6delm6hezval6 jogot,
a gondolat, lelkiismeret 6s vall6s szabadsdgdt, vagy a magyar Allampolgfrsighoz kapcsol6d6 69.
$ szerinti jogokat s6rti. Ugyanakkor a megsemmisit6s joginak ily m6don val6 korl6toz6sa nem
zArjaki az alkotminyellenes normdk alkotm6nyelleness6g6nek a meg:illapit6siit.

Hogy a konkr6t p6ld5n kereszti.il pontosftsam: hat6lyon kivtil csak azon ad6-, kolts6gvet6si stb.
ttirv6nyeket helyezhetn6 a testtilet, amelyek az 6lethez, emberi m6lt6s6ghoz, szemllyes adatok
v6delm6hez,6s atobbi felsorolt dolgokhozval6jogot s6rtik.Ezazonban egydltal6n nem is
jellemz6 kifog6s a p6nziigyi jogszab6lyokkal kapcsolatban. Tobb koribban az alaptorv6nybe
titkciz6nek mondott 6s ez6rt megsemmisitett ad6torv6nnyel azvolt a baj, hogy vagy
visszamen6leges hat6lyriak voltah vagy olyan jovedelmet vagyont ad6ztattak volna, amelyet



nem szerzett meg az ad6alany, vagy a tulajdonhoz val6 jogot s6rtett6k. Ezekre a m6dositis
elfogaddsa eset6n nem hivatkozhatna tcibbet az Alkotm6nybir6sdg. Vagyis ugyan kimondhatnd
ilyen tcirv6nyekr6l az alkotm6nyelleness6get (ezt m6g nem tiltja az alaptorv6ny), de az

alkotm6nyelleness6g deklar6l6s6n tflmen6en nem semmisithetn6 meg azokat. Vagyis az

alkotm6nyellenesnek nyilv6nitott tdrv6ny ilyen esetekben - abszurd m6don - joghat6ly6ban
fennmarad.

Az ilyen lehets6ges esetekre vonatkoz6an 6llftom azt, hogy az Alkotm6nyb(r6sdgnak - szigorfian
alkotm6nyjogi szakmai alapon - bele kell nyflnia az alaptorv6nybe 6s ki kell irtania az oda nem
ill6, bele nem val6 szabillyozAsokat. Pl. az olyan tilalmakat is, amelyek megtiltjfk, vagy ak6r csak

korlAtozzAk az Alkotmdnyb f r6s6g j ogkrir6t.

Mert fgy az a furcsa helyzet alakulhat ki, a konkr6t p6lddn6l maradva, hogy ha egy ad6fajta
alkotm6nyellenes, akkor azt az 6llam arra tekintettel, ennek ellen6re beszedheti az ad6t,hogy az

adott ad6tdrv6ny alkotm6nyellenes. ]is ha valaki nem fizetn6 meg az ad6t az alkotmdnyellenes
torv6ny alapjdn, akkor azilyen nem fizet6ket m6g meg is btintethetik. Teh6t az alkotmdnyoss6g
egy ilyen helyzetben fikci6v6 vdlik.

A trirv6nyhozSsi tobbs lgkizArta az Alkotmdnybfr6sSgot a kolts6gvet6si k6rd6seket 6rint6
szabtiyozAsok alkotmSnyoss6gi normakontrolljdb6l, kovetkez6sk6pp a korm6ny - mintha ez a

vil6g legterm6szetesebb dolga volna - az 5llamhAztartlstfgy kezeli mint valami
magdnp6nzt6rat. Es az Alkotm6nybir6s6gnak ere szava sem volt, mikdzben j6vihagynak
eg6szen bornirt nlpszavazAsi k6rd6seket, mert azoklfitsz6lagosan 6s formdlisan tal6n nem

iitk<iznek az Alaptorv6nnyel.

,,A magyar jogalkalmaz6s logikdja arraaz elvre 6ptil, hogy a b[r6s6gok vagy ad6tigyi hat6s6gok
nem tekinthetnek el egy norma alkalmaz6s6t6l, akkor se, ha az alkotmdnyellenes. El6fordulhat,
hogy egy bir6nak rigy kell valakit elmarasztalnia, hogy kozben tudja, deklariltan
alkotm6nyellenes torv6ny szerint 16 ki btintet6st.

Ugyanakkor az ilyen esetekre vonatkoz6an kell(ene) 6rv6nyestilnie a iogforrdsok
hierarchi6ienah miszerint alacsonyabb norma nem lehet ellent6tes a magasabbal, valamint a

iggszabilyokat fontoss6gi sorrendben kell alkalmazni. Mert ez esetben nem tort6nhetne
meg olyan, hogy az6rt kell, s6t kotelez6 alkalmazni egy, az Alkotm6nybir6sdg 5ltal
alkotm6nyellenesnek nyilv6nftott norm6t, mert az a nyilv6nval6 6s a deklarSltan
alkotm6nyelleness6ge ellen6re joghatdlyiban fennmarad. Ha pedig az Alkotminybfr6s6g csak

v6lem6nyk<izl6 testiilet, akkor ez az Alkotmdnybir6s69 jogint6zm6ny6nek alapelv6vel lenne
ellent6tes.

A kormdny r6sz1r6l kor6bban m6g trirekedett arra, hogy eloszlassa az aggodalmakat, miszerint a

tcirv6nyhozds alkotm6nyos kontrollja nem s6riil, az Alkotmdnybir6sdg a jciv6ben is feltilbfr6lhatja
a torv6nyek alkotmdnyossdg6t, viszont az Alaptdrv6nynek mag6nak az alkotm6nyossSgdt nem

vizsg6lhatja.Ezzel az 6rvel6ssel akkor is alapvet6 probl6mdk vannak, ha figyelmen kfviil hagyjuh
hogy Magyarorsz6gon a torv6nyhoz6 hatalom 6s az alkotm6nyoz6 hatalom nem v6lik el

egym6st6l. Az Alaptrirv6nyben 6s annak m6dos[t6saiban ugyanis olyan k6rd6seket rendezett az

Orszitggyfil6s, amelyek nem alkotmilnyozitsi tSLrgykoro( hanem a norm6l torv6nyhoz6s keret6be
tartoznak.

A 2010-es alkotmdnym6dosftdsok alapj6n 20tL jflius6ban az AB arra jutott hogy

alkotm{nym6dosftdsokat tartalmilag nem vizsgdlhat, csak eljdrdsi, teh6t formai alapon. Igen 6m,

de az 6tmeneti int6zked6seket elmeszel6 dont6sben mdr van egy mondat, ami kimondja, hogy
annak 6rdek6ben, hogy az alkotm6ny egys6ge biztos(that6 legyen - magyarul: hogy ne

kertilhessenek be az alkotmSny szoveg6be politikai okb6l alkotmdnyellenes, mds passzusokkal



ellent6tes rendelkez6sek -, az AB fenntartja magdnak a jogot, hogy tartalmi tekintetben is
vizsg6l6djon. Ez egy eldugott mondat, nem volt rajta hangsrily, mert ebben a konkr6t esetben az
AB-nak nem kellett vizsgdlnia a rendelkez6seket tartalmi szempontb6l, hisz nem volt erre
vonatkoz6 ind(tv6ny. De az AB fgy is vil6goss6 tette, hogy a jciv6ben nem fogja kiz6rni - ak6r saj6t
kor6bbi 6ll6spontj6t feliilbfrdlva sem -, hogy alkotm6nym6dosft6sokat feliilvizsgdljon. De jdtt a
hatalmi politikai 6rdek 6s ezt is megtiltottdk.

Sz6mos olyan pontvan, amelyr6lazokaz 6tmeneti rendelkez6sek egydltal6n nem sz6ltak, amelyek
egy6bk6nt <inmagukban is alkotmdnyellenesek, ezzel szemben viszont olyan szab6lyozdsok,
amelyeket az elmflt 6vekben az Alkotm6nybfr6sdg alkotminyellenesnek [t6lt, szerepelnek benne.
Eltrint a kril6nbs6g alkotm6ny 6s nem alkotm6ny kriz<itt - teljes 6tj6r6s val6sul meg egyszeni 6s

alkotm6nyos szintti tdrv6nyek k6zdtt. Ha valami nem tetszik az AB-nek, holnap beleirjdk az
alkotm6nyba. Egy olyan jogrendszer stabilizdl6dik, amiben vannak bizonyos t6rv6nyek,
amelyeknek megengedett, hogy alkotm6nyellenesek legyenek. Nem 6rdekli ugyanis a
torv6nyalkot6t, hogy az adott tdrv6ny alkotm6nyellenes, mert nem engedi meg az AB-nek
annak feltilvizsgilat6t. Nincs alkotm6ny a torv6nyek felett, mivel az alkotmfunyt b6rmikor feli.il
lehet irni.

Epp azt kezdt6k pedzegetni ebben a 2012. decemberi dont6sben 145t2012. (Xll. 29.) AB
hatArozatl, hogy az alkotm6nynak m6giscsak kell legyen koherenciSj a, 6s az AB-nak az is
feladata, hogy e koherencia felett 6rkddjdn. Ez pedig akSr formai k6rd6snek is tekinthet6.

Ezt az indiai Legfels6bb Bir6s6g egy6bk6nt megtette. Azt mondta ugyanis, hogy az alkotm6ny
egys6ge formai k6rd6s - 6s ha a t6rv6nyhoz6k egy alkotm6nym6dosit6ssal megbontj6k az
alkotm6ny egys6g6t, akkor formailag v6tenek az alkotminym6dosit6s szabdlyai ellen, es ezdrt
semmisitik meg az adott alkotm6nym6dosit6 tdrv6nyt. Ezzel a logikai 6rvel6ssel a magyar AB
tagtrai, a tartalmi k6rd6sekre vonatkoz6 kifejezett tiltSst egy sz6 n6lkiil tudom6sul v6ve, nem
hogy nem mertek, de nem is akartak 6lni. A politikai lojalit6s erosebb volt a szakmais6gukn6l.

Kiss Ldszl6 alkotm6nybfr6 irta le a 12/2013. (V. 24.), valamint a Zv/ZOIZ. (x. 17.) AB
hat6rozatban kiikinv6lem6nyk6nt: ,,az Alkotmdnybir6sdg az Alkotmdny vdgs6 irtelmezdje, s
ilyenkdnt hatdskiirrel rendelkezik az Alaptiirvdnyen beliili, drtelmezdssel fel nem oldhatd
koll{zidk felolddsdra: ultima ratiokdnt akdr valamely alaptdrvdnyi rendelkezds
megsemmisftisdre is".

Az Alkotm6ny ugyanis egy olyan instrumentum, mint a iogrend legmagasabb szintfi
szabdlyrendszere, amelynek elvei, int6zm6nyei 6s szab6lyai relatfve koherens rendszert
kell(ene), hogy alkossanak. nppen ez6rttetsz6s szerint [onk6nyesen) akkor sem vehet6k fel egy
AlkotmSnyba bizonyos, az alapvet6 jogdllami normdkkal ellent6tes rendelkez6sek, ha azokat
form6lisan 6rv6nyes alkotmiinym6dosit6sk6nt, vagy 6ppen rij alkotm6nyk6nt fogadt6k el.
A jogbiztonsdg e kovetelm6ny6nek figyelmen kfvtil hagy6sa osszeegyeztethetetlen a jogdllamis6g
elv6vel, s [gy alkotmSnyellenes. M69 akkor is, ha az alaptcirv6nyr6l van sz6.

A iogbiztonsig ktivetelm6nye a iogalkot6 kiitelezetts6g6v6 teszi annak biztositdsdt, hogy a
iogszabdlyok vildgosak, egy6rtelmiiek 6s a mfikiid6stiket tekinwe kisziimithat6k 6s
el6reliithat6klegyenekaiogszab6lyokcimzettjei szilmilra[9/L992.tI.30.)ABhatiirozat,ABH
7992,59,65.1.

Az OrszAggyfil6snek egyr6szt a, zAr6szavazAs elltti szokatlanul nagy sz6mri trirv6nym6dositds,
miisr6szt az a gyakorlat, hogy az Alkotm6ny helyett megalkotott alaptcirv6ny nevii jogi f6rchalmaz
l6trehoz6s6ra vonatkoz6 torvlnyjavaslatokat nem a korm6ny, hanem orsz6ggy(l6si k6pvisel6k
nyfijtottdk be, tette vitathat6v6 az alaptcirv6ny l6trehoz6s6val kapcsolatos elj6r6sok



elfogadhat6s6g6t, a jogAllam krivetelm6ny6nek val6 megfelel6s6g6t. A sorozatos, orszSggyfil6si
k6pvisel6k 6ltal kezdem 6nyezett, stirg6ss6ggel, rovid id6 alatt lefolytatott alkotm6nym6dosft6sok
amelyek a megfelel6 egyeztet6seket mell6zt6k az 6rdemi plen6ris 6s bizottsdgi vit6t n6lktikizt6k,
vesz6lyeztetik a hatSlyos Alkotm6ny stabilit6sdt. (AB hat. LTLB/B/?OtO)

A kozjogi 6rv6nyess6g, a jogalkot6si eljir6s szabdlyainak megtartdsa valamennyi jogszabdlyra

ir6nyad6, igy az alaptorv6nyre is 6s az Alkotm6nybfr6s6gr6l sz6l6 2071.6vi CLI. torv6nyre is

egyar6nt. A jogalkot6s alkotm6nyb6l ered6 krivetelm6nyei korl6tokat 6ll(tanak a jogalkot6 el6,

amelyek megs6rt6se az adott jogszab6ly 6rv6nytelens6g6hez is vezethet.

A kozjogi 6rv6nytelens6ggel kapcsolatos 6llSspontj6t az Alkotm6nybir6s6g a 63 /2O03.(XII. 15.)
AB hat6rozatban a kcivetkez6k szerint osszegezte: ,,Az Alkotm6nybfr6s6g toretlen gyakorlata,

hogy magdnak a jogalkot6si elj6rdsnak az alkotm6nyoss6g6t is vizsgdlja 6s dont a formai hib6s

torv6nyhoz6si eljdr6s alkotm6nyossdg6r6l.

A Velencei Bizotts6g elismeri, hogy az 6llamad6ss6g m6rt6k6nek visszaszoritAsa legitim c6l,

amelyn6l fogva az ilyen irinyir torekv6sek a demokr6cia, az emberi jogok, valamint a jogdllamisdg

nemzetkozi 6s eur6pai sztenderdjei alapj6n mindaddig nem k6pezhetik bir6lat tirgyit, amig a
krilts6gvet6s v6grehajtdsa 6rdek6ben megalkotott jogszab6lyok [ad6emel6sek megszorft6sok)

dsszeegyeztethet6nek bizonyulnak az emlftett sztenderdekkel. [Jelent6s 121.]

Az Alaptcirvdny ezzel szemben azonban azt tartalmazza,hogy az 6llamad6ss6g visszaszoritdsa
olyan fontos c6l. amit akiir alkotm6nygllenes ttirv6nyek fti6n. azaz alapvet6 iogok
megs6rt6se {r6n is 6rv6nyre kell iuttatni. [Jelent6s 123.1 A Jelent6s - a strasbourgi bfr6s6g
gyakorlatdt is felid6zve - hangsrilyozza,hogy a jogalkot6nak megfelel6 egyensflyt kell teremtenie
az egylni jogok mindenkori 6rv6nyestil6s6nek ig6nye 6s a kozciss6g 6rdekei eltal diktAlt
kovetelm6nyek kozott. Ennek biztosft6s6hoz pedig elengedhetetlen, hogy az Alkotmdnybir6sdg a

jogszab6lyokat kiv6tel n6lki.il feli.ilvizsgdlhassa az alkotmdnyban rogz[tett valamennyi alapjoggal

osszeftigg6sben, krilonos tekintettel az olyan rendkfviili jelent6s6ggel bir6 el6ir6sokra, mint a

h6tr6nyos megktilonboztet6s vagy atulajdont6l val6 cink6nyes megfosztSs tilalma [Jelent6s 127.].

R6ad6sul az alkotm6nyossdgi feliilvizsg6lat az alaptorv6ny 6s a kozelebbr6l meg nem hat6rozott

,,tort6nelmi alkotm6ny" egytittes 6rtelmez6s6vel v6gezhet6 el. Ami mer6 hom6ly 6s tcirt6nelmi
misztika. Mindez egytittesen kitires(tette az Alkotmdnybir6sdg jogint6zm6ny6t.

Ez a jelenlegi rendszer, ami most fenn6ll, a jelenlegi alaptorv6ny alapj6n egy hatArozatlan id6re
sz616 ,,alkotm6nyos sziiks6gfllapot". Amely tagadja 6s kiz6rja a legalapvet6bb alkotm6nyos jogok
miikod6s6t. Ugyanakkor az alaptorv6ny kit6gftotta a torv6nyhoz6 hatalom mozg6ster6t a

jogbiztonsdg, a szabads6gjogok 6s az egy6ni auton6mia rov6s6ra. Ktilonosen most, amikor a
j6rv6nyra hivatkozva gyakorlatilag teljes szabadkezet kapott a kormSny 6s az dllamhatalom
6tment rendeleti korm6nyz6sba, A kormdny - nev6ben a korminyf6 - m6g a tcirv6nyhoz6
hatalmat is a h6tt6rbe szorftotta,azOrszflggyfil6s a korm6ny ellen6rz6se helyett a h6tt6rbe szorult
6s assziszt6l a kormdny onk6ny6hez.

Es mindennek kapcs6n felmeriil egy mdsik srilyos. alkotmdnyossdgi k6rd6skiir:

Az alkotmdnyos jogelvek alapj6n: ha az Orszlggyfil6s nem alkotmdnyos trirv6nyek alapjdn
lebonyol(tott v6laszt6s ftjdn jott l6tre 6s 6llt fel [6v6n kozjogilag alkotm6nyellenes az

alaptorv6ny is, a jelenleg alkalmazott v6laszt6jogi torv6ny is, valamint az orszitggyfil{si
k6pvisel6k vdlasztdsdr6l sz6l6 torv6ny is), akkor az az OrszAggyfil6s alkotminyos keretek k<izdtt
nem Orsz6ggyfil6s. Hiszen az Orszflggyfil6s jogint6zm6nye m<igott ebben az esetben nincs
alkotm6nyjogi szempontb6l legitim tcirv6nyi szabAlyozits.Ez6rtis, azigy feldllt 0rsz6ggyfil6s,
mint jogint6zm6ny, a l6trejdtte sordn, az alkotm6nyos norm6k megs6rt6s6nek kovetkezt6ben a
legitimit6s hi6ny6ra tekintettel nem rendelkezik azokkal a jogosftv6nyokkal, amelyek egy



Orszitggytil6st megilletnek, kovetkez6sk6pp az ilyen OrszAggylil6s 6ltal hozott b6rminemfi
dont6s, Iegyen aztorvdny, hatdroza! vagy szem6lyi k6rd6s, a kifejtett alkotmdnyjogi jogelvek
alapj6n semmisek, Ez6rt is tartom alkotm6nyjogi szempontb6l kcizjogilag valamennyi olyan
t<irv6nyt semmisnek, amelyeket 2074 utln alkottak. (A20t0-2014 kozottalkotott torv6nyek
pedig az6rt semmisek, mert azok koziil, l6v6n fut6szalagon gy6rtottdk 6ke! egyiket sem a
jogalkot6s e16frSsainak, szab6lyainak, kovetelm6nyeinek megfelel6en alkott6k meg) Azok a
ddnt6sek alkotm6nyjogilag nem dont6sek. Es a fidesz6rdekek miatt az Alkotmiinybir6s69 nevet
visel6 int6zm6ny k6pes volt mindezek felett szemet hunyni, [A fidesznek hatalmon kellett
maradnia ak6r m6g srilyos torv6nys6rt6sek 6r6n is.)
Ha az alaptorv6ny mellett a v6laszt6si eljSrdsr6l sz6l6 torv6ny, az Orsz6ggyiil6sr6l sz616 t<irv6ny,
az orszlggyiil6si k6pvisel6k v6lasztlsir6l sz6l6 tcirv6ny egyar6nt kozjogilag alkotm6nyellenes,
l6v6n, a jogalkot6s el6frdsainak megfelel6en ezeket a norm6kat sem jogszerfien alkottik meg,
mi6ltal ezek a torv6nyek is [az alaptrirv6nyhez hasonl6an) visszamen6leges hat6llyal semmisek,
akkor ebb6l az is ktjvetkezik, hogy 2OL4 6ta nem volt legitim v6laszt6s Magyaroisz6gon. Egyik
sem. A 2074-es 6s a 2018-as orszdggyiil6si vdlasztdsok sem. Ebb6l az is k<ivetkezik, hogy ZOL4 6ta
Magyarorszdgnak nincs legitim Orsz6ggyiil6se, sem legitim kormdnya. Minden olyan dcint6s,
amely 2074 6taaklr az Orsz6ggyfil6sben, akdr korm6nyzatiszinten szi.iletett, semmis, mivel egyik
mogott sem 6ll legitim jogalkot6. Sem legitim torv6nyi szabillyozirs.

Ha az alapttirv6ny mellett a v6lasztdsi eli6rdsr6l sz6l6 torv6ny, az orszfuggyiil6si k6pvisel6k
v6laszt6s6r6l sz6l6 torv6ny egyardnt krizjogilag alkotm6nyellenes, ez6it ezek alapyiin nem
Sllhatott fel sem 2074-ben, sem 2018-ban legitim Orszdggyiil6s, akkor ugyanezen kozjogilag
alkotm6nyellenes, teh6t jogilag nem l6tez6 norm5k alapjdn a most, dprilis 3.-6n lebonyotitoti
vdlasztdsok kcivetkezt6ben feliill6 rij Orsz6ggy(il6s mennyire lesz legitim? Ennek a k6rd6snek a
megvdlaszoliisa legaldbb annyira srilyos 6s megkertilhetetlen, mivel egy nem legitim Orsz6ggyiil6s
minden dcjnt6se, int6zked6se ugyancsak vitathat6vii, megk6rd6jelezhet6v6 v6lik.

Vajon egy Uj Orsz6ggy[ll6snek ad-e teljes legitim6ci6t onmag6ban a n6pakarat, a v6laszt6s? Vagy a
legitimdci6hoz sztiks6ges-e a vdlaszt6sok alapj6ul szolgdl6 trirv6ny? Amelyik szabiilyozii a
vdlaszt6sok mik6ntj6t, lebonyolftdsdt, jiit6kszab6lyait. Ha igen, akkor 201^4 6ta nincs ilyen
(legitim) trirv6nytin( tehiit akkor a2022-es v6lasztds legitimdci6ja is megk6rd6jelezhet6v6 v6lik
eziital. Ha elfogadjuk a jelenlegi trirv6nyt legitimne( mikozben ennek kapcs6n is alappal
felvethet6 a kcizjogi 6rv6nytelens6g, l6v6n ezt a torvlnyt is a jogalkotis k-ovetelm6nyeinek
kijdtsziisdval alkottak meg, akkor viszont ezzel legitimdljuk a hatalmat ZOL4-t6l kezdve
napjainkig.

M6g2019-ben az angol miniszterelncik, Boris Johnson felfi.iggesztette az angol parlamentet,
melyet a kirdlyn6 is szentesftett. Ezt a dont6st megtdmadta a brit Legfels6bb Bfr6sdg el6tt egy
angol alkotmAnyiogAsz. A brit Legfels6bb Bir6s6g az indftv6nynak helyt adott 6s az angol
Parlament felftiggeszt6s6r6l sz6l6 dcint6st megsemmisftette. Ebben ahatilrozatdban a brit
Legfels6bb Bfr6s6g kimondott egy nagyon fontos alkotm6nyos jogelvet. Nevezetesen:
Ha az els6l6P6s iogellenes. akkor az tisszes. ebb6l fakad6 tovfbbi l6p6s is iogellenes.

Es ha ezt a jogelvet Stkonvert6lom a magyar jogrends zerue,a magyar jogalkalma zfusra,akkor
kiilcinosen kidomborodik annak jelent6s6ge, hogy milyen fontos, hogy egy jogszabelyt (tdbb
jogszabiily eset6n m6g inkdbb) jogszerfien alkossanak meg. A jogszab6lyok logszerfi
megalkot6sdn, ebb6l krivetkez6en a jogi l6tez6s6n jogint6zm6nyek l6tez6se, miikod6se is mrilhat.
f ogi aktusok sorozat6t befoly6solhatja, legitimiz6lhatja. Vagy sem. Ez6rt is perddnt6 jogk6rd6s
lehet, hogy egy jogszab iiy, f6leg egy konkr6t elj6r6sban alkalmazott jogszabdly jogilagl6tezik-e,
hatilyos-e? (Megjegyzem: ha a jogszab6ly jogilag nem l6tezik, akkor a l6tez6s irianvaUOf
kovetkez6en hat6lyos sem lehet.J

Az alaptorvenyhez hasonl6an, a vdlasztdsi eljSr5sr6l sz6l6 2013. 6vi XXXVI. torv6ny, az
orsziggyfil6si k6pvisel6k v6lasztdsA16l sz6l6 211.1..6vi CClll. tcirv6ny, a bir6s6gok szervezet6r6l 6s



igazgatAsflr6l sz5l6 2OLL.6vi CLXI. torv6ny, abft6kjog5ll5s5r6l sz6l6 2OL1-.6vi CLX|l. torv6ny 6s

az AtkotmSnybfr6sdgr6l sz6l6 2OLL.6vi CLl. torv6ny is ugyandgy 6s egyarSnt, a jogalkotds

kikerul6s6vel 6s meger6szakol6s5valsztiletett. Ezen torv6nyek mindegyike eset6ben is ugyantigy,

ahogy az alaptorv6ny eset6ben, szint6n a z6r6szavaz6sra szdnt egiys6ges normajavaslatokat
(mindegyik torv6ny eset6ben ugyan0gy) a z6r6szavazds keret6ben benyrijtott 6rdemi

m6dosit6kkal koncepcionSlisan 6tirtilk, teh5t ezen torv6nyek vonatkozSsAban ugyanrigy nem

arr6l a normajavaslat vdltozatr6l szavaztak, amely normajavaslatot egys6$es javaslatk6nt

zSr6szavazftsra szdntak. gs ahogy az alaptorv6ny eset6ben, figy ezen tcirv6nyek kapcsdn is
megSllapfthat6, hogy a zilr6szavazds keret6ben beny0jtott 6rdemi m6dos[t6k a zflr6szavazflsl

megel6z6en nem voltak a torv6nyalkot6s asztalSn, nem vettek r6szt a torv6nyalkotSs

folyamatdban.

Mindezt meghalad6an valamennyi hivatkozott torv6ny preambuluma szerint a tdrv6ny az

ataptdrvflny felhatalmazflsa alapjdn szilletett, valamennyi hivatkozott t6rv6nyt a preambuluma

szerint az alapt6rv6ny v1lrehaitds1ra alkottdk me$.

De valamennyi hivatkozott tdrv6nyt a Magyar Kdztdnyben hivatalosan m6$ 2o77.-ben kerilltek
kihirdet6sre. Mindennek abban a tekintetben van l6nye$es jelen6s6€e, ho$y ez azt isazolia, ho*y
ezen tdrvdnyek megalkotflsdra m6g2oL!-ben keri)lt sor. Viszont az alaptdrv6ny hivatalosan csak

2012. janufir 7.-j6n tipett hat1tyba, teh6t ezen tdrv6nyek me€alkotdsakor, sem azok

kihirdetdsekor az ataptorvlny m6g, nem vott jo$hatdtyos. 0€y is mondhatndm, ho$y a torvdny

kihirdet|sekor az atapt|rvdny jogila!, m6!, nem lfitezett. Fi)€Eetleni)t att6l, ho$y mikor alkottdk
meg,, a hatdtybal,|pls napja a m6rvad6. Ez6rt - l6v6n, a t6rv6ny me$alkot1sakor m6{, nem volt

natityos az alaptdrv|ny - az ataptdrv6nyre vat6 hivatkozSssal, az alapt6rv6ny v1$rehait*sdra, az

alaptorv|ny felhatatmazflsa atapjdn e$yiket sem alkothattdk me(,. Nem hivatkozhatnak a

torv6nyben otyan felhatalmazl normdra, amely fethatatmaz6 norma a tdrv6ny meSalkot1sakor
jogha{1lyosan m6!, nem lltezett. Ez6rt a fentiekben mdr kifeitetteken tilmenden ezek a
't6-rv6nye1 

ebbdt a szempontb6l is kozjoEila€, 1rvlnytetenek. Es mivel a Rdzio€i

atkotmdnyelleness6g ezen torv6nyek me$alkotdsakor keletkezett, ez6rt ezek a tdrv6nyek is Ex

tunc., va(yis yisszame ndleSes hatdltyat alkotmdnysdrt1k, kdvetkezisk6pp alkotmdnyosan nem

t6teznek,ieh6t nem is alkalmazhat6k. Ez6rt az Atkotmdnybir6sS$nak ezen tdrvdnyek minde$yik6t

a kifejtett indokokra tekintettel, a hat6tyballpdsi)k id6ponti6ra visszamenSle$es hathllyal

valamennyi hivatkozott normdt me$ kell semmisitenie.

l.Az alaptorvdny a hat6lybal6p6se pitlanatdban nem rendelkezett az Alkotmdny hatdlyon kivill

hetyez6s6r6l. Ezt a tdrv|nyalkotr5 csak k6s6bb tette me!,, amikor az itmeneti rendelkez6sekbe

betefoltatta az Atkotmdny hat6tyvesZ6s6t. (Va€yis az itmeneti rendelkezisek hat6lybal6p6s6i€,

semmi se/n rendelkezett az Alkotmdny hatdtyvesztdsdr6l Tehdt eddi€ az id6ponti(,

pdrhuzamo.san 6s egym{s mettett mind az alaptdrv6ny, mind az Alkotmdny io$hat1lyos volt.)

Csakhogy az Alkotmdnybir6sdE az akkori ombudsman, Dr. Szab6 Mdtd professzor rtr NB-

2302/2072 ilgyszdmon benyrtjtott inditv1nydra, a 45/2072. (Xll. 29.) AB hatilrozatdban helvt

adott az inditvfinynak 6s meSdllapitva, ho$y az itmeneti rendelkezdsek nem r1szei az

ataptdrvdnynek, megsemmisitette azt. Ebb6t kifoty6la€, me{semmisillt az Alkotm1ny hatAlyon

kivi)t helyez6s6re vonatkoz6 rdsz is.

K6ts6gtelen tdny, hogy a torvdnyathot6 az ataptdrvdny ne$yedik m6dosftdsdval az alaptdrvdnybe

emelte a korSbban, az Alkotmdnybfr6sil€,6ltat meSsemmisftett Stmeneti rendelkez6seket is, na

de egy, az Atkotmdnybir6sd1 6ttal kordbban meSsemmisitett szabdlyozds az Sltal nem vdlik

alkotmSnyossfl, hoSy a megsemmisit6s eltenlre a megsemmisitett normAkat be6pitik az

al a ptdrvdnybe. Az alkotmdnyellenessflE ezAttal nem v\tik alkotm 6nyoss6.

Az alaptdrvflnynek atkotmdnyosan nem r6sz6t k6pez6 itmeneti rendelkeziseknek - f6le$ azok

alkotmdnyelleness6 nyilvilnitdsa utSn tdrt6n6 - beemelise abba az alaptorv6nybe, amely a

fentiek itapi|n dnmag|ban rs srityosan atkotm6nys6rt6, srilyos koherencia-zavart, belsd



ellentmonddst id6z el6, me$bontja az az ataptdrvdny bels6, etviteg ellentmonddsmentes
rendszerdt, hiszen a demokratikus jogillamisdsot deklardt6 el6irds nem kiv6tel-, hanem az
alkotmAnyon belilli ,kollizi6t" megteremt6 szabdly. Nem tell'estil tehdt az a kordbban tlbbszi)r is
fel1llitott alkotmdnyos kdvetetm6ny, hoSlr az Atkotmdny rendelkezdseinek vil6los, egys6ges,
1ttekinthet1 rendszert kett kdpezniilk. (Az6rt emlltem ebben a korben az Alkotm6nyt, mert az
alaptcirv6nynek is - elvileg 6s elnevez6s6t5l f0ggetlentil - egly alkotm5nyszintfi szabSlyozdsnak
kellene lennie. De sem a megalkotdsa, sem a tartalma, sem pedig a m6dosft5sai kcivetkezt6ben
nem az.) A demokratikus 6s alkotminyos jogdllam fogatm1ba uSyanis nem csupdn a joS6ltami
int€zmdnyrendszer formdlis ki1pitdse tartozik, hanem annak alkotmdnyos 6s jogflltamilzinten
tiSrtdn6 normdlis miiki5dtet{,se is. Ennek a jogelvnek pedig etengedhetetten r6si6t k6pezi az is,
ho$y az alkalmazott normdk minden tekintetben tdmadhatatlanut alkotmilnyosak legyenek.

U$yanakkor uglyanezen neSyedik m6dositissat az alaptdrv1nybe beemelte azt is, hogy hatdlyon
kivill helyez1sre kerill a MaSyar Kdztdrsaslg Alkotmdnya. Ennek a beiktatdsa az (eSy6bk6nt
alkotmdnysdrtf) alaptilrvdnybe 2O!3. iprilis 7.-jei hatdtlyat tdrtdnt. Viszont nem otdotta fet a
tiirvdnyalkot6 azt, ho$y az alaptdrvlny 2072. janu6r l'jei hatdtybal6plse (mdgha az nem is fetett
meS, az alkotm*nyos kritdriumoknak) 6s 2073. iprilis l.-je kizdtt mindkett6 6rvdnyben vott.
Va$yis akkor is, amikor a fent hivatkozott valamennyi tdrv1nyt megalkottdk. Es mivel akkor m6S
az alaptdrv6ny alapi1n is az Alkotmdny hatdlyban volt, ez6rt atkotmdnyosan erlsen ag{6tyos az
is, hoSy ezeket a tiSrv6nyeket mi6rt a m6g hatdlyba sem llpett atapt\rvdny 6s mi6rt nem a
hatdlyos Al4otmdny atapjdn atkottdk meg?

Mindezek alapi1n tehdt me$6llapithat6, hogt sem az ataptdrv1ny, sem annak m6dositdsai, sem
az cisszes tdbbi hivatkozott tdrv1ny nem atkotmdnyosan kerillt me{,alkot6sra, tehdt
alkotminyjoSi szempontb6t joghatdlyosan egyik sem t6tezik.

2. E$yik hivatkozott tdrvdny sem felet meg ennek az egy6bk6nt \nmagAban is kiizjogilag
alkotmdnys6rt6 alapti5rv6nynek, tdv6n m6Eannak hatdlybaliplse el6tt keletkezett, mik6zben ezt
az alaptdrvdnyt nevezi meg a megatkotasdhoz fethatatmaz| normilnak.
4. mivel az alaptdrvdny is kdzjo$ilag atkotmdnyellenes, ezdrt atkotmdnyosan nem is l6tezik, ebb6l
kifoly6la$ u{yancsak alkotmdnyosan nem is tudja hatltyon kivill helyezni az Alkotmilnyt. Az
Alkotm1ny hatdlyon kivill hetyezlsdhez az ataptiSrvlnynek is minden tekintetben
alkotmdnyosnak kellene lennie. Csakhogy e{ydltaliln nem az. Az alaptdrv1ny nem slrtheti azon
alkotmdnyos alapelveket, amety az Atkotmdny Altalfinos rendetkeilsek szakaszilban
lefektetettek.

De abb6l a szempontb6l is sityosan alkotmilnysdrtd az alaptdrv1ny, hogy t6bb szempontb6t sem
felel me$ a normavilSgoss1|lnak, sok hetyen ellentmondSsos, 6nma!5iak eilentmotnd, rdadilsul
pl. a ne$yedik m6dositds semmilyen felk6szi)t6si iddt sem biztosftott. (p6nteken hirdett6k ki 6s
szombaton m6r hatdlyba is l6pett). De abb6l a szempontb6t is srttyosan alkotmdnyellenes az
alaptdrv6ny, ho$y a ne$yedik m6dositds hat6lybal6p6sekor nem rendetkezett arr6t, hogy ezt a
m6dositist a folyamatban tdv6 ti$yek kapcsin hoSyan 6s mik1nt kett 1rtelmezni 6s atkiimazni,
holott a tiSrvdnyalkot6 tudatdban 6s ismeretdben volt annak a tdnynek, hogy szilmos olyan ilgy
volt az Alkotmdnybir6s6tg el6tt folyamatban, amelyet ez a m6dositds alapjaiban irintett.

Mindehhez az is szorosan idetartozik, hogy az alaptdrvdny az6rt sem helyezhette atkotm1nyosan
hat1lyon kivill az Alkotm6nyt, mivet erre nem vott alkotmilnyos felhatatmazdsa. De 

"nrit -69tovdbbmeSyek. A tdrv$nyalkot6nak - atkotmdnyos_ kerete? kiizltt - az atapt6rv6ny
meSalkot6sdra sem volt alkotm1nyos felhatalmazdsa. Es mivel az ataptlrvdny alkotm1nyosan
nem is l6tezik, ez6rt az Alkotmdnyt nem is hetyezhette hatiltyon kivilt.

Amennyiben tehdt a hivatkozott atkotmilnybeli rendetkezds az Atapt6rv6ny me{alkot6s1nak
alapio$i feltdtele 6s e$yben io$atapja, akkor ezekt6t nem lehetett volna ettdrii, vagyis ilpritis 25-
6n a Ma$yar K6ztArsaseg @i) Atkotmdnydtt (vagy mint majd tdttjuk, a modosit6s6t) keltett votna



kihirdetni, A mdsik me€olddskint az Alaptdrv6ny elfo$ad*s el6tt m6dosltani kellett volna a

hatfltyos Alkotmdny tdbb rendelkezdsfit, ho€y Ma€yarorsz6!, Alaptdrvinyit el lehessen elfogadni.

Mindezek alapj5n a v6laszt6si elj6rSst 6rint6en

- s6ruilt a v5lasztSs tisztasdgdnak alkotm6nyos alapelve,

- s6ri.ilt azvdlasrtoiog egyenl6s6g6nek az alkotm5nyos alapelve,

- s6rr.ilt az emberi m6lt6s6g alkotmdnyos alapjoga,

- s6rrilt a diszkriminSci6 alkotm6nyos tilalma, mivel alkotm6nyos jogalap n6lklil tett
indokolatlan krilonbs6get 6s megkrilonboztet6st a v6laszt6polgSrok kozdtt a v5lasztojog

gyakorl6sa tekintet6ben
I s6ri.llt a tisztess6ges eljSr5shozf1z6d6 alkotm6nyos alapjog,

- s6rtilt a jogbiztonsdg alkotm5nyos alapjoga;

- s6rrllt a kisz6milthat6s5g alkotmSnyos alapjoga;

- s6rtilt a hatalommal val6 vissza6l6s alkotmSnyos tilalma;

- s6ri.ilt a rendeltet6sszerli joggyakorl6s alkotm6nyos alapelve;

- s6rtilt a szerzett jog elv6tel6nek tilalma;

- s6rUlt a h5tr5nyos megkrilonboztetds tilalma;

- s6riilt a tisztess6ges bfr6sSgi eljSr5shoz val6 alkotmSnyos alapjog;

- s6ruilt a jogorvoslathoz fiz6d6 alkotmdnyos alapjog;

- s6rultek az adaW6delmi 6s az dnrendelkez6sijogok;

- s6rrjltek az 6llam nemzetkozi kotelezettsdgeinek szab5lyozSsa;

V6gezetiil azt inditvdnyozom az Alkotmdnybir6sAg feld, hogy valamennyi

inditvilnyomnak, az abban megfogalmazottak alapjdn adjon h"lyt, a tdmadott

norm;ikat visszamen6leges hatdllyal semmisitse meg. Ezen feltil semmisitse meg a

Legfels6bb Bir6sdg, j elen alkotmdnyj ogi panaszban tdmadott Kvk. II.39. 432 I zozz I z.

hatdrozatit, egyrdszt a viilasztiisi elj6riisr6l sz6l6 zor3. eviXXXU. torvdny zgZ.S.G)

bekezd6sdben foglalt egy napos megtdmaddsi hatiirid6t, valamint a rovid hatdrid6re

tekintettel a kotelez6 jogi kdpviseletre vonatkoz6 , zz+.5.6) bekezdds6t, mint a

Legfels6bb Bir6sdg dltal hivatkozott 6s megjelolt, az 6rdemi vizsgillat nelkiil tort6nt

elutasit6s jogi indokait. Inditvenyozom tovdbbii, hogy az Alkotmdnybir6siig mondja ki

azt is, hogy eza kdt, megsemmisitdsre javasolt torv6nyi pont az iiltalam

kezdem6nyezett tigyben nem alkalmazhat6. Minderre tekintettel inditvdnyozom, hogy

a megsemmisitdsekre is tekintettel adia vissza az iigyet a Legfels6bb Bir6sdgnak, hogy a

megsemmisitett rendelkez6sek alapjdn kialakult irj jogi helyzetnek megfelel6en hozzon

rij, immdr 6rdemi dontest a beny(jtott bir6sdgi feli.ilvizsgdlat tdrgydban.




