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Bevezetés

A jogi asszisztens képzés tematikájában a Bevezetés az alkotmányjogba tantárgy a speciális jogági
ismereteken kívül, a későbbi tantárgyak megtanulását is nagymértékben elősegítheti.
Ez a kiadvány terjedelmi okokból és a képzés jellegéhez igazodva természetesen nem nyújt olyan
átfogó ismereteket, mint a jogi egyetemi képzés hasonló stúdiumának tankönyvei.
Az összeállítás a megadott követelményi rendszeren belül elsősorban azokat a részeket emeli ki,
melyek a jogi műveltség részének is tekinthetők vagy a hallgatók későbbi tanulmányaihoz is
kapcsolódnak.
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I. Rész: Az alkotmány fogalma és kialakulásának története

Az alkotmányjog a jogrendszernek az az ága, amely alapvetően az állami főhatalom gyakorlásával
kapcsolatos joganyagot foglalja magában. Ez túlnyomórészt az írott alkotmányt jelenti, de az
alkotmányban rögzített szabályokból egyenesen levezethető normák is ide sorolhatók. Az
alkotmányjog szinonimájaként elterjedtnek mondható az államjog elnevezés is.
A jogforrási hierarchia élén az alaptörvény (esetenként „törvények törvényének” is nevezik) az
alkotmány áll, mellyel az állam önmagát korlátozza és biztosítja polgárai számára az alapvető
jogokat. Az állam az előre meghatározott szabályokat köteles magára nézve is megtartani. Ezáltal
valósulhat csak meg az állampolgárt védő jogbiztonság intézménye, a jogállamiság. Ugyanakkor
épp ilyen jelentős, hogy az előre meghatározott szabályok tartalmilag alkotmányosak-e, jogállami
normákról van-e szó.

Az alkotmány fő szabályozási területei:
 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb szabályok,
 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok, kötelezettségek és ezek biztosítékai,
 nemzeti jelképek, szimbólumok (zászló, címer, himnusz).

Az alkotmány folyamatosan megvalósítandó, értelmezett és továbbfejlesztendő jogi norma.

Az alkotmány két fajtáját különböztetjük meg:
 Történeti vagy íratlan alkotmány, amely döntően szokásjogi úton alakult ki (ma már kevés

államban fordul elő, pl. Anglia, Svédország, Izrael), s napjainkban jellemzően ezekben az
államokban is felmerült az írott alkotmány igénye.

A történeti alkotmány több, a történeti fejlődés különböző szakaszaiban létrejött
kiemelkedő fontosságú törvényből áll, más részben alkotmányos szokásokban gyökerezik.

 Írott vagy kartális alkotmány, mely a XVIII. század végétől általánosan elterjedtnek
mondható.

Kartális alkotmánynak az egyetlen törvénybe foglalt alkotmányt nevezik.

A kartális alkotmány egyik sajátos ritkábban és általában rövid ideig előforduló fajtáját oktrojált
alkotmánynak nevezik. Ennek jellegzetessége, hogy nem demokratikus, képviseleti úton, hanem
egy diktátor vagy tőle szorosan függő állami vezető testület által a társadalomra kényszerített
(„adományozott”) alkotmányként jön létre. Az oktrojált alkotmányra jellemző például a Napóleon
bukását követő 1814-es és 1815-ös francia alkotmány, az 1814-1815 évi Bécsi Kongresszus
hatására a német államok többségére ráerőltetett alkotmányok, az 1871-es német birodalmi
alkotmány, az 1905-ös orosz alkotmány stb. A magyar történelemben oktrojált alkotmány a
szabadságharc bukása után, I. Ferenc József osztrák császár által 1849.márc. 4-én Magyarországra
is kiterjesztett osztrák birodalmi alkotmány. Ez Olmützi alkotmány név alatt 1859-ig mellőzte
Magyarország történeti alkotmányát, és Magyarországot a birodalom egy tartományának
minősítette.
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Angliában szokásjogi úton történeti alkotmány jött létre, a XVII. században a parlament a
választójog kiterjesztése révén kiharcolta az alapvető jogokat. Az angol történeti alkotmány néhány
sarkalatos szabálya:
1215 Magna Carta,
1679 Habeas Corpus (önkényes letartóztatás ellen),
1689 Bill of Rights (adómegajánlás, parlamenti szólásszabadság).

Az első írott alkotmány: Az Utrechti Unió (Németalföld) 1584.-ben elfogadott Alkotmánya.

Egyesült Államok
1776 Függetlenségi Nyilatkozat
1787 legrégibb ma is hatályban lévő írott alkotmány

Franciaország
1789 Emberi és polgári jogok nyilatkozata
1791 Alkotmány a napóleoni hódítások révén számos államban mintául szolgált

Belgium
1831 belga alkotmány – francia forradalom vívmányait és a parlamentáris monarchia erényeit
ötvözte követendő példaként.

Első világháború utáni alkotmányok:
Szociális jelleget kaptak, a gazdasági, szociális, kulturális jogok is bekerültek (pl. a munkához való
jog is, mely még ma is vitás)
A folyamat jellemző példája a Weimari alkotmány.

Második világháború utáni modern alkotmányok:

Az alkotmányokban megfogalmazódik:
 állam gazdasági szerepe
 kizárólagos állami tulajdon tárgyai
 állami monopóliumok (pl. bankjegy kibocsátás, vám)
 szociális piacgazdaság feltételei
 szociális biztonság érvényesítése

A jogállamiság követelménye erősödik meg.
1949 bonni alkotmány: a szavazatok legalább 5%-a kell a parlamenti párt mandátumához
(szétforgácsolódás ellen).

Az alkotmányfejlődés mai jellemzői:

 a jogállamiság követelménye megerősödik (pl. alkotmánybíróság és ombudsmani funkció
bevezetése),

 demokratikus tartalmú modernizáció,
 előremutató társadalmi célok megfogalmazása,
 nemzetközi hatások érvényesülése,
 az EU alkotmányozás a nemzeti alkotmányokra is hatást gyakorol,
 növekszik az alkotmányértelmezés (alkotmánybíróság) szerepe,
 a végleges alkotmányt névszavazással erősítik meg.
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Az alkotmányosság követelményei

1. A népszuverenitás elve és a népképviselet
2. A hatalmi ágak szétválásának és egyensúlyának elve
3. A törvények uralma, a jogállam megvalósítása
4. Az egyenjogúság elve
5. Az emberi jogok deklarálása

Önellenőrző kérdések:

1. Melyek egy alkotmány fő szabályozási területei?
2. Mi a történeti alkotmány?
3. Néhány történeti példával mutasson rá az oktrojált alkotmány jellegzetességére!
4. Melyek az angol történeti alkotmány sarkalatos szabályai?
5. Milyen elvek fogalmazódtak meg a második világháború utáni modern alkotmányokban?
6. Melyek az alkotmányfejlődés mai jellemzői?

II. Rész: A Magyar Köztársaság Alkotmánya

Évszázadok alatt formálódott és mára a demokráciákban maradéktalanul elismert követelmény, hogy
az államnak a jog uralma alatt kell állni, az állam csak a jog keretei között, a jog által előre
meghatározott eljárási rendben működhet. A jogi keretek tiszteletben tartásának követelménye
nemcsak az Alkotmány betartására vonatkozik, hanem az Alkotmány alatti szinten is meghatározza
az állam és a jog kapcsolatát. (Az állam köteles betartani törvényeit és egyéb jogszabályait. A
közhatalmi erejével ezeket megváltoztathatja, de hatályuk alatt az előre meghatározottakhoz kötve
van.). Az állami cselekvést alapjaiban meghatározó, s viszonylagos stabilitással bíró jog azonban
mégis maga az Alkotmány. Ezért a jogállamiságnak való megfelelés magába foglalja az Alkotmány
valamennyi rendelkezésének egyidejű érvényesítésülését, beleértve ebbe az emberi jogok tiszteletben
tartását és védelmét is.
Magyarországon a rendszerváltás után nem született formai értelemben új alkotmány és magyar
sajátosság (sikeres történelmi kísérlet), hogy a rendszerváltás a jogállam keretei között maradt. A
jogállam keretei között, azaz az Alkotmány által kijelölt játéktér határain belül.. Az egyes átalakulási
rendelkezések kapcsán meghatározott alkotmányos feltételek a későbbi lépéseket is megkötik. A
folyamat során esetlegesen elkövetett koncepcionális hibák kijavítása már csak e kötöttségek
figyelembevételével, és a szerzett jogok tiszteletben tartásával történhet. [64/1993. (XII. 22.) AB
határozat, ABH 1993, 373., 376.]

A modern parlamentáris demokráciákban – a hatalommegosztás elvéből ismert három önálló hatalmi
ág alapvetően két póluson kristályosodik ki. Egyik póluson található a törvényhozás és végrehajtás,
másik póluson pedig a bíróságok és az Alkotmánybíróság.
A törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása ma lényegében a hatáskörök megosztását jelenti
a Parlament és a Kormány között, amelyek azonban politikailag összefonódtak. A törvényhozó és a
végrehajtó hatalom elválasztása mellett (amely a kormány parlament előtti felelősségét megjelenítő
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klasszikus jogintézményekben is testet ölt) jellemző a törvényhozás és a végrehajtás viszonyára az is,
hogy szoros együttműködési kapcsolatban állnak. Általában a parlamenti többséggel rendelkezők
alakítanak kormányt, a törvények nagy része kormány-előterjesztés alapján születik, a mindenkori
kormány politikai akarata alapvetően törvényhozás útján realizálódik. A jog, amely folyamatosan
keletkezik, az élet minden területét a választáson győztes pártok politikai programjának megfelelően
újra- és újraszabályozhatja.

A másik oldalon a tágabb értelemben vett bírói hatalom áll: a bíróságok és az Alkotmánybíróság. A
bírói hatalom jogi keretek betartását ellenőrző szerepe ezáltal felértékelődik. Ezért is olyan fontos,
hogy e szervek Alkotmányban garantált függetlenségén ne essen csorba, e szervek alkotmányos
státusza hatékony védelemben részesüljön.
A hatalommegosztási elv értelmezésében uralkodó az az álláspont, hogy az elv érvényesítése nem
jelenti az államhatalmi ágak merev elválasztását. A közös forrásból származó hatalom megosztásán
van a hangsúly, amely egyben feltételezi a különböző hatalmi ágak közötti együttműködést is. Az
Alkotmány szerint az alkotmányos rend fenntartása és védelme valamennyi hatalmi ág
kötelezettsége, ezt feladataik és hatásköreik gyakorlása során mindig kötelesek szem előtt tartani.

A jogforrások nem azonos rangúak.

A jogforrási hierarchia élén az Országgyűlés által alkotott alaptörvény az Alkotmány (1949. évi
XX. Törvény) áll. Az Alkotmány az írott jog legmagasabb szintű jogszabálya.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya az alkotmányjog legfőbb jogforrása.
Az Alkotmány alaptörvény, azt az Országgyűlés alkotja. A magyar Alkotmány nem különíti el
intézményesen az alkotmányozó hatalmat a törvényhozó hatalomtól (nincs külön alkotmányozó
országgyűlés)

Az Alkotmány megváltoztatásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges (386 képviselőhöz képest legalább 258 igen szavazat).

Az Alkotmányban meghatározott egyes döntésekhez (pl. egyes közjogi méltóságok megválasztása,
az Alkotmányhoz szorosan kapcsolódó ún. alkotmányos törvények meghozatala) szintén az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatára van szükség. A kétharmados arányt, mert
meghaladja az 50%+1 arányt, minősített többségnek is nevezhetjük.
(a Házszabályt, amely részletesen szabályozza az Országgyűlés megalakulását, a képviselők és a
frakciók jogait, az Országgyűlés szervezetét és tárgyalási rendjét, és ezáltal a parlamenti jog
hagyományos és nagyjelentőségű jogforrása, nem az összes, hanem a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával fogadhatja el az Országgyűlés).

A törvények között és a jogrendben az alkotmánytörvény elsődlegességet élvez.

Az Alkotmány elsősorban tartalmilag alaptörvény, amelyben az állam önmagát korlátozva
biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat, a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit és
szervezetét.

Ez abban fejeződik ki, hogy más törvények és alacsonyabb szintű jogszabályok céljaikban,
rendelkezéseikben az Alkotmányhoz igazodnak. Az Alkotmány az egész jogrendszert áthatja: az
államszervezet és a jogrendszer kiépítése az Alkotmányban rögzített szabályoknak és általános jogi
garanciákat hordozó alapelveknek megfelelően történhet.
Az Alkotmány szerkezete:
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Az Alkotmány szerkezete fejezetekre tagolt. A fejezetek együttesen adják azokat a közjogi
feltételeket és garanciákat, amelyek a parlamentális demokráciát, illetőleg a stabil kormányzati
működést biztosítják.

Az Alkotmány fejezetei és azok szabályozási tárgyköre a következők:

I. fejezet Általános rendelkezések
II. fejezet Az Országgyűlés
III. fejezet A köztársasági elnök
IV. fejezet Az Alkotmánybíróság
V. fejezet Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai

kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
VI. fejezet Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank
VII. fejezet A Kormány
VIII. fejezet A fegyveres erők és a rendőrség
IX. fejezet A helyi önkormányzatok
X. fejezet A bírói szervezet
XI. fejezet Az ügyészség
XII. fejezet Alapvető jogok és kötelezettségek
XIII. fejezet A választások alapelvei
XIV. fejezet A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei
XV. fejezet Záró rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések

Az Alkotmány Magyarország államformáját köztársaságnak deklarálja és rögzíti, hogy a Magyar
Köztársaság független, demokratikus jogállam. A népfelség (népszuverenitás) államberendezkedési
elvéből adódóan minden kötelező törvény végső forrása a nép akarata.

A nép ezt az akaratot, hatalmat jellemzően közvetett módon (választott országgyűlési képviselők,
valamint helyi önkormányzatok útján) gyakorolja, de
ismert a hatalomgyakorlás közvetlen módja (pl. népszavazás) is.

A népszavazás lehet országos és helyi.
Az országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó
kérdés lehet.
Országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a
népszavazás elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.

 Kötelező az országos népszavazás megtartása legalább 200.000 választópolgár
kezdeményezésére.
Ilyenkor az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.

 Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az
országgyűlési képviselők egyharmada vagy 100 000 választópolgár kezdeményezésére az
Országgyűlés rendelhet el.
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Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a

vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket

tartalmazó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről,
d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -

megszüntetési) kérdésekről,
e) az Országgyűlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről,
h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.

Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több
mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre
azonos választ adott.

Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi
kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés
tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az
Országgyűlés köteles megtárgyalni.
A népi kezdeményezés (a népi iniciatíva) az alkotmányos demokráciák jól ismert intézménye,
egyik formája például több európai alkotmányban a népi törvénykezdeményezés.
A népi kezdeményezés más típusú intézmény a népszavazáshoz képest.
A népi kezdeményezés esetén az Országgyűlésnek a kérdés napirendre tűzésére, megvitatására és
határidőn belüli döntésre van kötelezettsége, de a döntés tartalmát a népi kezdeményezés nem
határozza meg.
A népi kezdeményezésnek, ellentétben a népszavazással, az Alkotmányban megfogalmazott
tárgyköri korlátja sincs és a kérdésnek nem kell például konkrét jogalkotási kötelezettséget
megfogalmaznia.
Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig,
országos népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyűjteni.
Az első eljárási szakasz az aláírásgyűjtő ívek és az azon szereplő kérdés hitelesítése.
A népszavazási és népi kezdeményezési eljárás második szakasza az aláírások gyűjtése. Az
alkotmányozó ezt a kérdést olyan jelentőségűnek gondolta, hogy az Alkotmány szintjén állapította
meg azt a határidőt, ameddig a választópolgároktól aláírást lehet gyűjteni

Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására,
illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki
jogosult és egyben köteles fellépni.

A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait,
biztosítja továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.
A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése
érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.
„A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi
szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket alapító szerződésekből
fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes,
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Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás
megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is”.
A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása után a közügyek egy részének
intézése az Európai Unió többi tagállamával közösen, illetve az Európai Unió intézményei útján
történik. Az Európai Unió alapító szerződései a Magyar Köztársaság területén végső soron az
Alkotmány felhatalmazása alapján kötelezőek. Az Európai Unió alapító szerződései alapján
alkotott közösségi jog külön tagállami aktus nélkül állapíthat meg jogokat és kötelezettségeket
közvetlenül a tagállamok főhatalma alá tartozó személyek számára. Alkotmányunk ugyan nem tér
ki rá, de rendkívül jelentős jogi fogalom a közösségi jog elsőbbsége (szupremáciája, primátusa).
A közösségi jog elsőbbségének lényege, hogy a közösségi jog a nemzeti joggal (annak bármilyen
szintű, korábbi, vagy későbbi jogszabályával) szemben elsőbbséget élvez, a nemzeti jog nem
akadályozhatja a közösségi jog érvényesülését, alkalmazását. A közösségi jog alapján a közösségi
jog elsődlegessége a tagállami alkotmányokkal szemben is érvényesül. A nemzeti alkotmányokra
hivatkozva nem lehet megkerülni a közösségi jogszabályokban előírt kötelezettségeket. A
közösségi joggal ellentétes nemzeti jogszabály alkalmazásától a nemzeti bírónak el kell tekintenie,
azt nem alkalmazhatja.

A Magyar Köztársaságban a pártok
 szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
 közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.
 közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak, egyetlen párt sem irányíthat semmiféle

állami szervet.

A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti
tagok és a vállalkozók érdekeit.

A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét,
és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak
alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.
A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.
A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek
tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége. A Magyar Köztársaságban az
alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog
lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy
veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása – bizonyos alapvető jogok kivételével -
felfüggeszthető vagy korlátozható.

A gazdasági berendezkedésének alapjai körében az Alkotmány kimondja, hogy a Magyar
Köztársaság:
a) elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát;
b) biztosítja a tulajdonhoz való jogot;
c) biztosítja az öröklés jogát;
d) védi a házasság és a család intézményét;
e) különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére;
f) a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik;
g) elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez;
h) a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
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II. fejezet Az Országgyűlés

Az Országgyűlés (államhatalmi, népképviseleti szerv a törvényhozó hatalmi ág)

A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés, mely a
népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét,
meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat.
Az országgyűlési képviselők szabad mandátummal rendelkeznek. A szabad mandátum azt jelenti,
hogy a megválasztás után a képviselő jogilag függetlenné válik választóitól; állásfoglalásait
meggyőződése és lelkiismerete alapján alakítja ki, s így is szavaz; képviselői tevékenysége és
szavazata miatt nem hívható vissza. Ugyanez a szabadság érvényesül azonban a képviselő és az őt
állító párt viszonyában is. A képviselő legitimációja a megválasztáshoz és nem a párthoz kötődik.
A párt jogi eszközökkel nem kényszerítheti a képviselőt a párt véleményének képviseletére. A
pártból kilépett vagy kizárt képviselő országgyűlési képviselői jogállása sértetlenül fennmarad. A
megválasztott képviselő szabad mandátuma gyakorlása részeként vesz részt valamelyik pártfrakció
munkájában.
A szabad mandátum e jellemzői abban is kifejeződnek, hogy a képviselők jogállása egyenlő, azaz -
mint a választási törvény mondja - jogaik és kötelességeik azonosak. A képviselői feladat
ellátásához szükséges jogok és szervezeti feltételek tekintetében nem lehet a képviselők között
aszerint különbséget tenni, hogy milyen módon nyerték el mandátumukat - vagyis, hogy
pártlistáról, vagy egyéni választással kerültek-e a parlamentbe. Ennek megfelelően nem tehető
különbség, hogy mandátumuk mögött több vagy kevesebb szavazat áll; nem lehet különböztetni
aszerint sem, hogy a képviselőt párt indította, vagy támogatta-e, avagy pártoktól független
jelöltként indult; s aszerint sem, hogy megválasztott képviselőként csatlakozott-e valamely párt
képviselőcsoportjához, vagy sem.
Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá meghatározott
kedvezmények és költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg.

A zavartalan parlamenti képviselői munka egyik fontos alkotmányos biztosítéka a mentelmi jog.
Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben
szabályozottak szerint - mentelmi jog illeti meg.
A mentelmi jog két irányból védi a képviselőket:

 egyrészt felelőtlenséget (a magyar nyelvben ez negatív kicsengésű, de a fogalom maga régi
demokratikus hagyományon alapul),

 másrészt sérthetetlenséget biztosít.

A felelőtlenség a képviselőnek a parlamentben, a bizottságokban, a frakciókban és néha a
parlamenten kívül is (pl. pártrendezvényeken), képviselői minőségében végzett munkájára,
felszólalásaira, nyilatkozataira, kritikáira, közbeszólásaira, szavazataira vonatkozik. A képviselői
minőség határairól és helyszíneiről (pl. pártgyűlés, médiákban való szereplés) régóta viták folynak,
e problémák a konkrét mentelmi eseteknél rendre előjönnek.
A parlamenti szólásszabadságból eredő felelőtlenség feltétlen és örök mentességet ad, kiveszi a
képviselőt a jogi felelősségre vonás hatálya alól, és a parlament előtti felelősséget teremti meg. A
felelőtlenség a volt képviselőt is megilleti, vagyis fennáll a képviselői megbízatás lejárta után, így
például nem lehet felelősségre vonni leadott szavazatáért a volt képviselőt.
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A képviselői mentelmi jog felelőtlenség a magyar parlamenti jogban - a jogállásról szóló
törvényben - nem abszolút szerkezetű, nem vonatkozik:

 az államtitoksértésre,
 a rágalmazásra,
 a becsületsértésre, valamint
 a képviselő polgári jogi felelősségére.

Eljárási akadályként azonban létezik a parlamenti határozat, a képviselőkkel kapcsolatos
államtitok-sértési, rágalmazási és becsületsértési ügyekben is - bizottsági előkészítés után - dönteni
kell a mentelmi jog felfüggesztéséről. A felelőtlenségi ügyekben fokozottan előtérbe kerül a
bizottság és a parlament” ítélőszék” jellege.
A sérthetetlenség a mentelmi jog másik ága, mely feltételes eljárási mentességet biztosít a
képviselőknek.
Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény szerint a képviselőt (ez a jog
a képviselőjelöltet is megilleti) csak tettenérés esetén lehet őrizetbe venni és ellene csak az
Országgyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntető, valamint szabálysértési eljárást indítani vagy
folytatni, továbbá büntető eljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni. Tettenérés esetén az
indítványt haladéktalanul elő kell terjeszteni.

A képviselői összeférhetetlenség
Az Alkotmány és az 1997. évi V. törvény felsorolja azokat a közhivatali tisztségeket, más
pozíciókat és foglalkozásokat, amelyeket a képviselők nem tölthetnek be (pl. a képviselő nem lehet
köztársasági elnök, bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja - a Kormány tagja és az
államtitkár kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagja, Magyar Nemzeti Bank elnöke, stb.).
Az összeférhetetlenség azt szolgálja, hogy az országgyűlési képviselők tevékenységüket valóban a
köz érdekében végezzék. Az Országgyűlést és az országgyűlési képviselőket függetleníteni kell
más szervezeti, gazdasági, egyéb privát hatalmaktól és befolyásoktól, amelyek eltéríthetik őket a
köz érdekeinek képviseletétől.

Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik:
a) az Országgyűlés működésének befejezésével,
b) a képviselő halálával,
c) az összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondással,
e) a választójog elvesztésével.

Az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának
szavazatával határoz.

Az Országgyűlés (Parlament)

Az Alkotmányban rögzített főbb jogkörei:

 megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
 törvényeket alkot;
 jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását;
 meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit, ennek keretében dönt a kormány

programjáról;
 megköti a kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket, s így meghatározó szerepe van a

külpolitikában;
 dönt a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról;
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 megválasztja a közjogi méltóságokat (pl. köztársasági elnök, a miniszterelnök, a Legfelsőbb
Bíróság elnöke, Alkotmánybíróság tagjai, stb.);

 közkegyelmet gyakorolhat;
 országos népszavazást rendelhet el.

A választópolgárok az Országgyűlést négyévi időtartamra választják általános és egyenlő
választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással. Az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít
tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot küldhet ki és bármely állami feladattal
kapcsolatban véleményt nyilváníthat, határozatot hozhat. Az országgyűlési bizottságok által kért
adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni.
Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik és működése – az Alkotmányban
meghatározott feloszlás vagy feloszlatás rendkívüli esete kivételével – az új Országgyűlés alakuló
üléséig tart.
Az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve az Állami Számvevőszék, melynek fő
feladata az államháztartás gazdálkodásának törvényességi, célszerűségi és eredményességi
szempontok alapján történő ellenőrzése. Az Alkotmány és a jogrendszer szoros összefüggésének
tere, hogy tételesen rögzítve vannak azok a jogalkotási tárgykörök (társadalmi viszonyok) amelyek
csak törvényben szabályozhatók.

Az Országgyűlés törvényben állapítja meg:

a) a társadalmi rendre, az állam szervezetére vonatkozó alapvető rendelkezéseket,
b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető

szabályokat,
c) az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit.

a) a társadalmi rendre, valamint a társadalom meghatározó jelentőségű intézményeire, az állam
szervezetére, működésére, és az állami szervek hatáskörére vonatkozó alapvető
rendelkezéseket, így különösen:
 az Alkotmányban felsorolt állami szervek működését,
 a társadalmi szervezetek és az érdekképviseleti szervek jogállását,
 az országgyűlési képviselők és az önkormányzati képviselők választását, valamint

jogállását,
 a miniszterek és az államtitkárok jogállását és felelősségét,
 a népszavazást,
 a bűncselekményeket, a büntetéseket és a büntetés-végrehajtást,
 a büntető, a polgári és az államigazgatási eljárást.

b) a gazdasági rendre, a gazdaság működésére és jogintézményeire vonatkozó alapvető
szabályokat, így különösen:
 a tulajdonviszonyokat, a magánszemélyek és a jogi személyek vagyoni viszonyait,
 az állam kizárólagos gazdasági tevékenységét, a gazdálkodó szervezetek jogállását és

állami irányításuk alapvető rendjét,
 az állami pénzügyeket, az adókat és az adójellegű kötelességeket,
 a központi költségvetést,
 a munkaviszony és a munkavédelem alapvető kérdéseit.
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c) az állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit, ezek feltételeit és korlátait, valamint
érvényre juttatásuk eljárási szabályait, így különösen:

 az állampolgárságot,
 a személyi szabadságjogokat és korlátozásukat, a külföldre utazásnak és az útlevél

kiadásának a feltételeit,
 az egyesülési és a gyülekezési jogot,
 a sajtóra vonatkozó rendelkezéseket,
 a házasságot és a családot,
 az öröklést, a személyhez és a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat és kötelességeket,
 a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézését,
 a lelkiismereti szabadsághoz és a vallás szabad gyakorlásához fűződő alapvető jogokat és

kötelességeket,
 az oktatást és a közművelődést,
 az egészségügyi ellátást és a társadalombiztosítást,
 a honvédelmi kötelezettséget,
 a személyi nyilvántartást.

E tárgykörök alapnormái az Alkotmányban rögzítve vannak, részletes szabályai pedig, az egyes
tárgykört szabályozó külön törvényben szerepelnek. Mindez úgy is megfogalmazható, hogy az
Alkotmány a törvényalkotás fő irányait és zsinórmértékét is megadja.
Az Alkotmány az egyes törvényi szinten szabályozandó jogalkotási tárgyköröknél kimondja azt is,
hogy azokat milyen eljárási rend betartása mellett lehet megalkotni. A jelentősebb törvények
elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges, egyébként az
Országgyűlés a jelenlevő képviselők több mint felének szavazatával hoz törvényt.

Ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult
a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács
létrehozására, továbbá a szükségállapot kihirdetésére. Az Országgyűlés e döntések meghozatalában
akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a
hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt
elháríthatatlan akadályba ütközik. A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az
Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak
vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke.
A Honvédelmi Tanácsot az Alkotmány jogalkotó hatáskörrel, rendeletalkotási joggal ruházza fel. A
Honvédelmi Tanács eltérhet a törvényi rendelkezésektől, azokat módosíthatja, megváltoztathatja,
sőt, egyes törvények alkalmazását fel is függesztheti. A különleges hatalom azonban nem korlátlan,
a Honvédelmi Tanács az Alkotmányhoz nem nyúlhat, annak egyetlen rendelkezését sem
függesztheti fel. A Honvédelmi Tanács ellenpontjaként van jelen a rendkívüli jogrendben is
folyamatosan működő Alkotmánybíróság.

Az országgyűlés szervezete

Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és jegyzőket választ tagjai sorából és bizottságokat alakíthat.
Az országgyűlési bizottságok a parlament kezdeményező, véleményező, javaslattevő, ellenőrző és
a törvényben meghatározott esetekben ügydöntő szervei.
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Az Alkotmány az országgyűlési bizottságok két bizottsági típusát intézményesít:
 az állandó és
 az ideiglenes bizottságokat.

Az alakuló ülésen létrehozott állandó bizottságok megbízatása a ciklus egészére szól, szemben az
eseti, vagy a vizsgálóbizottságokkal.
Az állandó bizottságok tagjai csak képviselők lehetnek, ellentétben az ideiglenes bizottságokkal.
A bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles
előttük vallomást tenni (bár konkrét szankciót nem állapít meg a jogszabály.
E hármas kötelezettség (az adatközlési, megjelenési és vallomástételi kötelezettség) mindenkit
(hatóságokat, hivatalokat, intézményeket, természetes és jogi személyeket) egyaránt terhel.

Az Országgyűlés ülésezési rendje, nyilvánossága
A megbízatás tartama alatt a parlamentek folyamatosan, rendes és rendkívüli ülésszakokban
tevékenykednek. A magyar Országgyűlés az 1989-es alkotmánymódosító törvény óta minden
évben két rendes ülésszakot tart, február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől
december tizenötödikéig.
Az Alkotmány rögzíti, hogy kik és milyen feltételekkel kérhetik az Országgyűlés rendkívüli
ülésszakának vagy rendkívüli ülésének az összehívását. Az összehívás kérelmezésének a joga a
köztársasági elnököt, a Kormányt, továbbá a képviselők egyötödét illeti meg. Az Alkotmány
általános szabályként a házelnöknek adja meg az Országgyűlés összehívásának a jogát.
Az Országgyűlés ülései nyilvánosak, de zárt ülés tartását is elhatározhatja.
Az ülések nyilvánosságának többféle jelentése van; beszélhetünk mindenekelőtt az ülések
sajtónyilvánosságáról; az ülések egy részét élőben közvetítik a közmédiák a rájuk vonatkozó
törvények szabályai szerint.
Az ülések nyilvánosságának elve magában foglalja a parlamenti tanácskozások egészének,
valamennyi dokumentumának nyilvánosságát és hozzáférhetőségét.
Az ülések nyilvánosságának elve az üléseken való közvetlen állampolgári jelenlétet, a karzat
nyilvánosságát is biztosítja. A nyilvános üléseken a hallgatóság meghatározott rendben vehet részt,
a T. Ház munkáját nem zavarhatja.
Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van.
Az Országgyűlés a határozatainak többségét a jelenlévő képviselők több mint a felének
szavazatával hozza.
Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések
meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
Interpelláció és a kérdés
Az interpelláció és a kérdés a parlamenti demokrácia nagyon fontos, régóta létező intézménye. Az
interpellációs és kérdezési napok, idők, órák, a világ szinte minden demokratikus parlamentjében
léteznek.
Mindkét alkotmányos jog a képviselők egyéni joga. Az Alkotmány a címzetti körben különíti el a
két intézményt.

Interpellálni a végrehajtó hatalmat, a Kormányt és annak tagjait lehet,
a kérdezettek köre ezen címzetti körön túl, jóval szélesebb. Kérdezni lehet a Kormányon és annak
tagjain kívül a parlamenti ellenőrzés szerveit (Állami Számvevőszék, ombudsmanok) és a Magyar
Nemzeti Bank elnökét is.

Az ügyészi szervezet is a végrehajtó hatalomhoz kapcsolódik, ezért a legfőbb ügyész egyaránt
interpellálható és kérdezhető.
Az interpelláció a parlamenti demokráciákban egyértelműen a végrehajtó hatalom ellenőrzésének,
elszámoltatásának, felelősségre vonásának az eszköze, az interpellációra adott választ elutasító
parlamenti határozatnak a következménye a bizalom megvonása lehet.
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A kérdés ezzel szemben veszélytelenebb ellenőrzési forma, nem hordoz ilyen felelősségi elemet,
hiányzik ugyanis a parlamenti határozat és a képviselő viszontválaszra sem jogosult. A kérdés azt a
célt szolgálja, hogy a képviselő, illetve az Országgyűlés valamilyen közérdekű ügyben
felvilágosítást kapjon a megkérdezett állami szervtől.
Az interpellációt magyarázat, a kérdést felvilágosítás kérése céljából lehet benyújtani a
címzettekhez a feladatkörükbe tartozó minden ügyben. Az Alkotmány alapján az interpelláció és a
kérdezési jog tárgykörileg korlátlan, egyetlen korlát van, a címzett feladat- és hatásköre, a
címzetteknek ugyanis illetékesnek kell lenniük a válaszadásra.

Az Országgyűlés megbízatása az alakuló üléssel kezdődik, és működése - a feloszlatás esetét
kivéve - az új Országgyűlés alakuló üléséig tart. Nem következhet be olyan helyzet, hogy az ország
törvényhozó szerv nélkül maradjon. A köztársasági elnök a választások kitűzésével egyidejűleg
feloszlathatja az Országgyűlést, ha

a) az Országgyűlés - ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején - tizenkét hónapon belül
legalább négy esetben megvonja a bizalmat a Kormánytól, vagy

b) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek
javasolt személyt az első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül
nem választja meg.
Az Országgyűlés maga is kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is.

III. fejezet A köztársasági elnök

A Magyar Köztársaság Alkotmányában a köztársasági elnök a hagyományos három klasszikus
államhatalmi ág „között” helyezkedik el, kívül áll a végrehajtó hatalmon, önálló államfői hatásköre
van.

A parlamentáris rendszerben az államfő politikai szerepének lényege éppen abban áll, hogy nem
tartozik egyik hatalmi ághoz sem, rendelkezik azonban minden hatalmi ággal szemben – főleg (de
nem kizárólag) ellenőrző és befolyásoló jellegű – hatáskörökkel is.
A köztársaság elnökének szerepe az államszervezetben az, hogy a három államhatalmi ág közötti
együttműködést segítse, továbbá, ha kivételes esetben szükséges beavatkozzon az egyes hatalmi
ágak tevékenységébe. A jogelméletben ezt a szerepet „politikai alkotmányosság-védelemnek” is
nevezik.
A köztársasági elnök másik feladatköre az állam egészének képviselete. Ilyenkor a köztársasági
elnök jelenlétével képviseli az államot, az államszervezetet és az állam polgárait együtt.

Alkotmányunk 1989-ben a köztársasági államformával együtt (az 1946. évi I. törvényben
szabályozott alkotmányos alapintézményként) állította vissza a köztársasági elnöki tisztséget.
Magyarország államfője az Országgyűlés által öt évre választott köztársasági elnök, aki kifejezi a
nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. A köztársasági elnök
egyúttal a fegyveres erők főparancsnoka is.

A köztársasági elnök fontosabb feladat és jogkörei:

 képviseli a magyar államot;
 a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt;
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 megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket;
 kitűzi az országgyűlési és a helyi önkormányzati általános választásokat;
 javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére;
 kinevezi és felmenti azokat a fontos közjogi méltóságokat, akiket nem az Országgyűlés választ

(pl. államtitkárokat, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit);
 gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát;
 adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket és kitüntetéseket és

engedélyezi viselésüket;
 dönt az állampolgársági ügyekben;
 meghatározott kivételes esetben, a választások kitűzésével egyidejűleg feloszlathatja az

Országgyűlést;
 gondoskodik a törvények kihirdetéséről.

A törvényalkotással kapcsolatban a köztársasági elnök a formális kihirdetésen túlmenő, viszonylag
széleskörű jogosítvánnyal is rendelkezik.
A magyar Alkotmány törvénykezdeményezési jogot is biztosít a köztársasági elnöknek.

A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés
elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül a köztársasági elnök gondoskodik. A kihirdetésre
megküldött törvényt aláírja. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni. A kihirdetés a törvény
publikálásával válik teljes körűvé, amely a törvénynek hivatalos formában való nyilvánosságra
hozatalát, hozzáférhetőségét, megismerhetőségét jelenti. A törvényt a hivatalos lapban kell
kihirdetni. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény értelmében a Magyar Köztársaság hivatalos
lapja a Magyar Közlöny, amelyet a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszt. A törvény kihirdetésének
időpontja a Magyar Közlöny kiadásának napja.

Az Alkotmány rendelkezik az államfő visszaküldési jogáról, használatosabb nevén a vétójogról is.
A köztársasági elnöki vétónak a magyar Alkotmányban két formája van, az általános vagy politikai
és az alkotmányossági vétó

Az államfői vétójog az alkotmányos demokráciáknak történetileg jól ismert intézménye, egyfajta
ellenponti jog a hatalommegosztás rendszerében.

a) Az általános, politikainak is nevezhető vétó
Ennek alapján az államfő tizenöt napon belül visszaküldheti újbóli megfontolásra a parlamentnek a
törvényt, ha annak egészével, vagy egyes rendelkezésével nem ért egyet. Az államfő aláírás előtti
mérlegelési joga, hogy egyetért-e a törvénnyel, vagy annak valamely rendelkezésével. A
mérlegelés horizontja rendkívül tág, az egyet nem értésnek a többségi akarathoz képest számos
társadalmi, gazdasági, politikai oka lehet. A vétót indokolni kell annyiban, hogy az Alkotmány
előírja a törvénnyel kapcsolatos államfői észrevételek egyidejű közlését is. Amennyiben az államfő
élt politikai vétójogával, az Országgyűlésnek a törvényt újra meg kell tárgyalnia és elfogadásáról
ismét határoznia kell. A megfontolás céljából visszaküldött törvényt az Országgyűlésnek, - a
Házszabály szerint - hatvan napon belül napirendjére kell tűznie. Ez az egyszerű, felfüggesztő
politikai vétó magyar megoldása kevéssé korlátozza a parlament többségi jogalkotó hatalmát, mivel
a megfontolásra visszaküldött törvényről ismét csak többségi alapon dönt az Országgyűlés. E
döntést követően az államfő köteles aláírni és öt napon belül kihirdetni a törvényt.
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b) Az „alkotmányossági vétó”
Az államfő másik lehetősége, - az aláírás előtt tizenöt napon belüli időpontban - az ún.
alkotmányossági vétó, amely lényegében nem más, mint előzetes normakontroll kezdeményezése
az Alkotmánybíróságnál.
A köztársasági elnök az alkotmányossági vétóval egy másik, az alkotmányvédelemre hivatott
nemzeti intézményt kapcsol be a törvények elbírálásába. Az alkotmányellenesnek tartott törvényi
rendelkezést véleményezésre küldi meg az Alkotmánybíróságnak. Az Alkotmánybíróság soron
kívüli eljárásban vizsgálja meg a törvény alkotmányellenességét.
Az Alkotmánybíróság az Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény
aggályosnak tartott rendelkezését vizsgálja. Amennyiben az Alkotmánybíróság az államfő által
aggályosnak tartott rendelkezés alkotmányellenességét állapítja meg, a köztársasági elnök a
törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi és mindaddig nem hirdetheti ki, amíg az Országgyűlés az
alkotmányellenességet meg nem szüntette. A köztársasági elnök ugyanazon törvénnyel
kapcsolatban csak egy alkalommal, egy intézkedést kezdeményezhet; a törvény
alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát vagy a törvény újratárgyalását (ABH 2003, 638.).

Történelmileg is elmondható, hogy az államfői (köztársasági elnöki) jogosítványok két csoportba
oszthatók:

a) az egyik csoportba tartoznak azok, melyeket az államfő többé-kevésbé autonóm módon
gyakorol (pl. kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek általános választását, valamint az országos népszavazás időpontját);

b) a másik csoportba tartozó döntéseket csak miniszteri ellenjegyzés mellett valósíthatja meg
(egyéni kegyelem).

A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja.
Az elnök sérthetetlensége nem jelent felelősség alóli abszolút mentességet. A modern parlamentáris
rendszerekben az alkotmányok a köztársasági elnök politikai felelőtlensége mellett korlátozott
mértékű jogi felelősségre vonását is szabályozzák. Az elnök felelősségének alkotmányos határai
nem érintik a sérthetetlenség tradicionális funkcióját: az államfői tisztség zavartalan gyakorlását, a
tisztség tekintélyének őrzését. A tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más
törvényt megsértő köztársasági elnökkel szemben az országgyűlési képviselők egyötöde
indítványozhatja a felelősségre vonást.
A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a
szavazata szükséges. A szavazás titkos. A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe
tartozik. Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés tényét megállapítja, a
köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja.

IV. fejezet
Az Alkotmánybíróság (1989. évi XXXII. Törvény)
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Az Alkotmány védelmének különleges eszköze az alkotmánybíróság, amely a hatalmi ágak
kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését a normakontrollal, az alkotmányos alapjogok védelmével
biztosítja. Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak közötti „mérleg nyelvének” szerepét hivatott
betölteni.

Az alkotmánybíróságok iránt való igény Európában a II. világháború után abból a felismerésből
fakadt, hogy bármely államforma, még ha formálisan a többség akaratán nyugszik is, megfelelő
alkotmányos biztosíték nélkül magában hordozza a diktatúra kialakulásának lehetőségét.
Az Alkotmánybíróság a feladatát akkor töltheti be, ha az alkotmányvédelem legfőbb szerveként
nem épül be a hagyományos igazságszolgáltatási szervezetbe, önálló testületként, önálló
költségvetéssel működik, és tagjait az Országgyűlés választja. Az alkotmánybírák
megválasztásának szavazati aránya - az összes képviselők 2/3-a - az 1989. évi alkotmánymódosító
törvény óta változatlan.

Az 1989. évi XXXII. Törvény meghatározza az Alkotmánybíróság hatáskörét, szervezetét és
eljárását. A szervezeti és elsősorban az eljárási kérdésekre azért nem tér ki részletesen, mert ezek
szabályozását a szintén törvényként megalkotásra kerülő alkotmánybírósági ügyrendre bízza.
Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerveként ellátja mindazokat a feladatokat,
amelyeket törvény (pl. a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló törvény) a hatáskörébe
utal. Ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság a funkcióját maradéktalanul elláthassa, biztosítani kell az
önállóságát és a függetlenségét.

Az Alkotmánybíróság hatásköre

a) a már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, nemzetközi szerződés egyes rendelkezései
alkotmányellenességének előzetes vizsgálata (kivételesen és szűk körben);

b) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének
utólagos vizsgálata, az ún. utólagos normakontroll (ez egyébként az Alkotmánybíróság
egyik legáltalánosabban jelentkező feladata).

c) a jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze nemzetközi szerződésbe
ütközésének vizsgálata;

d) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi panasz
elbírálása;

e) a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése;
f) az állami szervek, továbbá az önkormányzat és más állami szervek, illetve az

önkormányzatok között felmerült hatásköri összeütközés megszüntetése;
g) az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése;
h) eljárás mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

Az utólagos normakontroll alól maga az Alkotmány kivétel. Alkotmánybíróság az Alkotmány
egyetlen rendelkezését sem vizsgálhatja felül és nem semmisítheti meg. Ha valamely rendelkezés
az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmány részévé vált, fogalmilag
sem lehet annak alkotmányellenességét megállapítani. [23/1994. AB végzés, ABH 1994, 375.,
376.]
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Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból - köztük az elnökből és helyettes elnökből - álló testület. Az
Alkotmánybíróság a tagjai közül három évre megválasztja az elnökét és helyettes elnökét, akik e
tisztségre újraválaszthatók.
Az Alkotmánybíróság tagjává minden olyan jogi végzettségű, büntetlen előéletű magyar
állampolgár megválasztható, aki 45. életévét betöltötte. Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság
tagjait kiemelkedő tudású elméleti jogászok (egyetemi tanárok, illetőleg az állam- és jogtudomány
doktorai), vagy legalább húsz évi szakmai gyakorlattal rendelkező jogászok közül választja.
Az Alkotmánybíróság tagja kilenc évre kerül megválasztásra. Az Alkotmánybíróság tagja egyszer
újraválasztható.
Az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztethetetlen minden más állami, önkormányzati,
társadalmi és politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás. Az alkotmánybírósági tagsággal
összeférhetetlen - a tudományos, az oktató, az irodalmi és a művészeti tevékenység kivételével -
minden más kereső foglalkozás is.
Az Alkotmánybíróság tagjai függetlenek, döntéseiket kizárólag az Alkotmány és törvények alapján
hozzák meg.
Az eljárás megindítására vonatkozó írásbeli indítványt közvetlenül az Alkotmánybíróságnál kell
előterjeszteni. Az Alkotmánybíróság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó indítványt az arra
hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi. Az Alkotmánybíróság által kért adatokat mindenki köteles
rendelkezésére bocsátani.

Az Alkotmánybíróság általában az arra jogosult indítványa alapján, illetőleg kivételesen, szűk
körben hivatalból jár el. Az Alkotmánybíróság teljes ülésben vagy háromtagú tanácsban jár el.

Az Alkotmánybíróság kivételesen hivatalból is eljárhat. Az Alkotmánybíróság ugyanis hivatalból is
észlelheti a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének nemzetközi szerződésbe
ütközését, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet.
Az Alkotmánybíróság a rendelkezésre álló iratok alapján - szükség esetén személyes
meghallgatással, valamint szakértő bevonásával - folytatja le a bizonyítási eljárást. Egyéb
bizonyítási mód és eszköz az eljárásban nem alkalmazható.
Az Alkotmánybíróság zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet meg kell indokolni. Az
Alkotmánybíróság tagja esetleges külön véleményét - annak írásbeli indoklásával együtt - jogosult
az iratokhoz csatolni.

Az Alkotmánybíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. Az Alkotmánybíróság
határozata mindenkire nézve kötelező.

Az Alkotmánybíróság eljárása nem egyéni jogviták eldöntését, hanem az Alkotmány és a benne
biztosított alapjogok védelmét szolgálja. Ezért az Alkotmánybíróság eljárása illeték- és
költségmentes. Egy esetben mégis felszámíthatók az indítványozónak az eljárásból eredő
költségek, mégpedig akkor, ha megállapíthatóan rosszhiszeműen terjeszt elő indítványt (pl.
sorozatosan ugyanolyan tartalmú indítványt terjeszt elő, miközben a kérelem alapjául szolgáló
okok egyáltalán nem változtak).
Ha az Alkotmánybíróság a jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszközének
alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközét
teljesen vagy részben megsemmisíti (de nem módosíthatja!), és határozatát közzé teszi a Magyar
Közlönyben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítő határozata közzétételének következménye, hogy
a közzététel napjától az adott jogszabályt, illetőleg állami irányítás egyéb jogi eszközét nem lehet
alkalmazni.
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Az alkotmányellenesség megállapítása lehet ex tunc hatályú, vagyis a jogszabály
hatálybalépésének időpontjáig visszamenőleges hatályú, illetőleg ex nunc hatályú, amikor is az
alkotmányellenességet megállapító határozat közzétételétől bír hatással.

Az Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal fordulhat az
Alkotmánybírósághoz az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán
következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg más jogorvoslati
lehetőség nincs számára biztosítva. Az Alkotmányban biztosított jogok alatt valamennyi, az
Alkotmányban deklarált alapvető emberi és állampolgári jogot érteni kell, továbbá azokat a
gazdasági, társadalmi és politikai rend alapelveivel kapcsolatos alapvető jogokat is, amelyek
nemcsak magánszemélyeket illethetnek meg (pl. a versenysemlegességhez való jog, a vállalkozás
szabadságához való jog). Ha pl. egy miniszteri rendelet a fent említett jogokat sérti, miután a
jogszabállyal szemben jogorvoslati lehetőség nincs biztosítva, ezért ellene alkotmányjogi panaszt
lehet benyújtani. Az alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől számított hatvan
napon belül lehet írásban benyújtani.

V. fejezet Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jogintézménye a skandináv országokban alakult ki, de
az utóbbi évtizedekben már a legtöbb európai ország is átvette.
Az országgyűlési biztos feladata, hogy az alkotmányos jogokkal ill. a nemzeti és etnikai kisebbségi
jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja, vagy kivizsgáltassa, és
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Az országgyűlési
biztost a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja.
Az Országgyűlés egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztost is választhat (ilyen, a személyi
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénnyel
létrehozott külön biztos az adatvédelem és az információszabadság érvényesülése felett őrködő
adatvédelmi biztos.

Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasztalatairól évente beszámol az Országgyűlésnek.
Az országgyűlési biztos eljárását bárki kezdeményezheti, ha megítélése szerint valamely hatóság,
illetve közszolgáltatást végző szerv eljárása, ennek során hozott határozata (intézkedése), illetőleg a
hatóság intézkedésének elmulasztása következtében alkotmányos jogaival összefüggésben sérelem
érte vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási
jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, illetve jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
Az országgyűlési biztos hivatalból is eljárhat.
Ha az ügyben jogerős határozat született, az országgyűlési biztoshoz ennek közlésétől számított
egy éven belül lehet beadvánnyal fordulni.
Az országgyűlési biztos bármely hatóságtól az általa lefolytatott eljárással, illetve az eljárás
elmulasztásával kapcsolatban adatokat és felvilágosítást kérhet, a keletkezett iratokba betekinthet,
bármely szervtől vagy annak munkatársától írásbeli magyarázatot, nyilatkozatot vagy véleményt
kérhet. Fontos sajátosság, hogy az országgyűlési biztos nem hatóság, szankciót nem alkalmazhat, a
rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz a nyilvánosság.
A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való alkotmányos jog
védelme érdekében az Országgyűlés adatvédelmi biztost választ. Az adatvédelmi biztosra néhány
eltéréssel az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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Az adatvédelmi biztos:

a) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megtartását;
b) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket;
c) gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.

VI. fejezet Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank

Az Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, amely csak az
Országgyűlésnek és a törvényeknek van alárendelve. Az Állami Számvevőszék az állami
ellenőrzés legfőbb szerve; feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik.
Feladatkörében:

- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami
költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságát, a bevételi előirányzatok
teljesíthetőségét, a felhasználások törvényességét, szükségességét és célszerűségét, a költségvetés
hitelfelvételeit, azok felhasználását és törlesztését. Az Állami Számvevőszék ellenőrzi, hogy az
Országgyűlés felhatalmazása nélkül a költségvetés egyetlen kiadási tételét se lépjék túl, és ne
kerüljön sor átcsoportosításra. Ellenőrzi az állami költségvetés végrehajtásáról készített
zárszámadást.
- Az Állami Számvevőszék (elnöke) ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó
szerződéseket.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek és
az elkülönített állami pénzalapok működését.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrző Hivatal és a helyi
önkormányzatok adóztatási tevékenységét, valamint a Pénzintézeti Központ, a Vám- és
Pénzügyőrség és az Illetékhivatalok tevékenységét.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami költségvetésből gazdálkodó intézményeket,
valamint az állami költségvetésből juttatott támogatás felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az
alapítványoknál, a társadalmi és egyéb szervezeteknél.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban
(résztulajdonban) lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító
tevékenységét.
- Az Állami Számvevőszék véleményezi az Országgyűlés elé terjesztett kormányprogramok és az
állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok indokoltságát, célszerűségét és
teljesítését.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzése során figyelemmel kíséri az állami számviteli rend
betartását, véleményezi, ellenjegyzi a továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatokat, illetőleg ilyen
javaslatot tesz.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartással való
hitelkapcsolatait, valamint a bankjegy- és érmekibocsátására vonatkozó adatait.
- Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a Társadalombiztosítási Alap kezelését és felhasználását.
- Az Állami Számvevőszék - külön törvény rendelkezéseinek megfelelően - ellenőrzi a pártok
gazdálkodását.
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok
szerint végzi, az általa végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést. A jelentést
nyilvánosságra kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadás ellenőrzéséről készült
jelentést a zárszámadással együtt terjeszti az Országgyűlés elé. A jelentésből adódó
következtetésekről, a szükséges teendőkről az Országgyűlés dönt.
Az Állami Számvevőszék elnökét és elnökhelyetteseit az Országgyűlés 12 évre választja,
megbízatásuk lejártával újraválaszthatók. Az Állami Számvevőszék szervezetét és működését
külön törvény szabályozza.

A Magyar Nemzeti Bank

A bankrendszer az ország bankjainak az összessége. A magyar bankrendszer kétszintű. A központi
bank, a Magyar Nemzeti Bank nem áll kapcsolatban a gazdálkodó alanyokkal, hanem csak a
bankrendszer alsó szintjén álló bankokkal.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Magyar Köztársaság jegybankja, a nemzetgazdaság központi
bankja.
A Magyar Nemzeti Bankról szóló külön törvény, a 2001. évi LVIII. törvény (Btv.) rögzíti a
Magyar Nemzeti Bank elsődleges célját, az árstabilitás elérését és fenntartását, aminek
veszélyeztetése nélkül - tehát kormányzati felelősségvállalás nélkül - támogatja a Magyar Nemzeti
Bank a Kormány gazdaságpolitikáját (közreműködik a gazdaságpolitikai program kialakításában,
véleményezi az ezzel összefüggő jogszabályi tervezeteket stb.).
A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. A Magyar Nemzeti Bank
elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek. Az MNB részvénytársasági
formában működő jogi személy, részvényei az állam tulajdonában vannak.

A Magyar Nemzeti Bank legfontosabb feladatai:

 törvényes fizetőeszköz kibocsátása;
 a nemzeti fizetőeszköz belső és külső vásárlóerejének védelme;
 az országos fizetési és elszámolási rendszer kialakítása;
 a pénzforgalom szabályozása;
 a nemesfém-gazdálkodás körében a jogszabályokban előírt feladatok ellátása.

A Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalom szabályozására kapott alkotmányos felhatalmazásából
következik: a bankjegy és érmekibocsátásának - a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszköze
kibocsátásának - kizárólagos joga. A kibocsátás jogi (normatív) formája a Magyar Közlönyben az
MNB elnöke által kihirdetendő rendelet. A jegybanki rendelet a jogforrási hierarchiában a
kormányrendelettel azonos szintet jelent.

VII. fejezet A Kormány (végrehajtó hatalom)

A közigazgatás szervezetrendszere két alrendszerre oszlik, így megkülönböztethetünk:
 államigazgatási szervezetrendszert és
 önkormányzati igazgatási szerveket.

Közigazgatási szervezetrendszer az államigazgatásban:
 a kormány
 miniszterelnök
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 miniszterek, minisztériumok
 központi hivatalok, országos hatáskörű szervek
 dekoncentrált szervek
 rendvédelmi szervek.

E szervek közös sajátossága a közhatalmi jogosultság. Rendeltetésük a döntések előkészítés és a
döntés végrehajtása, valamint külső, kifelé ható igazgatás ellátása.

A Kormány
a) miniszterelnökből és
b) miniszterekből áll.
A miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti.

A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai a Kormány megalakulása
után az Országgyűlés előtt esküt tesznek.
A Kormány megbízatása megszűnik:

a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával,
c) a miniszterelnök halálával,
d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével,
e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával, illetőleg
f) ha az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja és új miniszterelnököt választ.

A Kormány
a) védi az alkotmányos rendet;
b) biztosítja a törvények végrehajtását;
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját,

összehangolja tevékenységüket;
d) a belügyminiszter közreműködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi

ellenőrzését;
e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról;
f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek

megvalósulásához szükséges feltételeket;
g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás

anyagi fedezetéről;
h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését;
i) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az

elhárítása, valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket;

j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya nevében
nemzetközi szerződéseket köt;

k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.

A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a
miniszterelnök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes. A
Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell hirdetni.
Veszélyhelyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes törvények
rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A Kormány - jogszabály kivételével -
az alárendelt szervek által hozott minden olyan határozatot vagy intézkedést megsemmisít, illetőleg
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megváltoztat, amely törvénybe ütközik. A Kormány meghatározott feladatkörök ellátására
kormánybizottságokat alakíthat.

A Kormány feladat- és hatáskörét a miniszterelnök vezetésével, testületként gyakorolja. Az
Alkotmány a Kormánynak az Országgyűléshez fűződő felelősségi viszonyának ad hangsúlyt,
kimondva, hogy a Kormány működéséért az Országgyűlésnek felelős. A működés részletes
szabályait a Kormány ügyrendjéről szóló, többször módosított 1088/1994. (IX. 20.) Korm. sz.
határozat szabályozza. Az ügyrend határozza meg - többek között - a döntések előkészítésére, a
Kormány ülésére, a határozathozatalára, a Kormány döntései végrehajtásának ellenőrzésére, egyes
feladatainak a Kormányt segítő szervek általi ellátására stb. vonatkozó eljárási szabályokat.
Az Alkotmány biztosítja a Kormány szabadságát a központi közigazgatási feladatok elosztása
tekintetében: Ez az alkotmányos felhatalmazás széles körű szabályozási lehetőséget biztosít a
Kormány számára a központi közigazgatásra háruló feladatoknak a miniszterek közötti elosztására
nézve.

A Kormány jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre
külön szerveket létesíteni.

A miniszterelnök:
A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének
szavazatával választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának
elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz. A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit,
gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.

Miniszterek:

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza (2006. évi LV.
Törvény. Ez a törvény tartalmazza a minisztériumok felsorolását, valamint egyes, az átalakulással
érintett feladatkörök minisztériumok közötti átcsoportosításának alapvető szabályait. Ez a törvény a
Magyar Köztársaság minisztériumainak számát a korábbi tizennégyről tizenegyre csökkentette.

A Magyar Köztársaság minisztériumai a következők:
a) Egészségügyi Minisztérium,
b) Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
c) Gazdasági és Közlekedési Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
f) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
g) Külügyminisztérium,
h) Oktatási és Kulturális Minisztérium,
i) Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,
j) Pénzügyminisztérium,
k) Szociális és Munkaügyi Minisztérium.

A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően vezetik
az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket. A tárca
nélküli miniszterek ellátják a Kormány által meghatározott feladataikat.
A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel
vagy a Kormány rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos
lapban ki kell hirdetni.
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A magyar alkotmányjogba1990.- ben került be a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye.

A konstruktív bizalmatlansági indítvány lényege egy negatív mozzanat (a bizalommegvonás a
miniszterelnöktől) és egy pozitív mozzanat (az indítványozók konszenzusa az új miniszterelnök-
jelölt személyét illetően) együttes megnyilvánulása.
A képviselők egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt
személy megjelölésével - nyújthatja be a bizalmatlansági indítványt. Amennyiben az Országgyűlés
az indítványt megszavazza, kinyilvánítja bizalmatlanságát, az új miniszterelnöknek jelölt személyt
megválasztottnak kell tekinteni.

A tagadásban jelentkező konstruktivitás a folyamatos kormányzás garanciáját jelenti. A
kormányválság, a köztársasági elnök beavatkozása (a Parlament feloszlatása) nélkül megoldódik.

VIII fejezet A fegyveres erők és a rendőrség

A fegyveres erők (Magyar Honvédség, Határőrség) alapvető kötelessége a haza katonai
védelme, valamint nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása.
A fegyveres erőket az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére
irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben
veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén,
az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni,
akkor, ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő.
A fegyveres erők irányítására - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az
Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a
Honvédelmi Tanács, a Kormány és az illetékes miniszter jogosult.
A fegyveres erők, a rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai
nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.

A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme.

IX. Fejezet A helyi önkormányzatok

A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg
helyi népszavazással gyakorolják.
A helyi önkormányzáshoz való jog a népfelség elve alapján a község, a város, a főváros és
kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét illeti meg. A közvetett
hatalomgyakorlás elsőbbségét rögzíti az Alkotmány, a választópolgárok az önkormányzás
folyamatos gyakorlását választott képviselői útján gyakorolják és - kivételes esetekben, nagyobb
jelentőségű ügyekben - közvetlenül, helyi népszavazás útján.
A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik.
A főváros kerületekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók.
A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét
megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő
helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való
gyakorlása.



26

Az önkormányzatok lehetnek:

a) települési önkormányzatok
 községi önkormányzat,
 városi önkormányzat,
 fővárosi kerületi önkormányzat.

b) megyei (fővárosi) önkormányzatok

c) kisebbségi önkormányzatok

Az önkormányzatok a köz érdekében demokratikus formában és módon a helyi ügyeket intézik.
A helyi önkormányzatok önállósága anyagilag és szervezetileg biztosított, a helyi
önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat
törvényben meghatározott feladatainak ellátáshoz megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e
feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül.
A települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok egymással semmilyen alá- vagy
fölérendeltségi viszonyban nincsenek.
A helyi önkormányzatok alapjogai egyenlők. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek
lehetnek. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül,
jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg
helyi népszavazással gyakorolják. A képviselőtestület tagjait – az időközi választás kivételével –
négy évre választják.
A helyi képviselőtestület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése
kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül.

A helyi képviselőtestület fontosabb feladatai:

 megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeltet, illetve az ahhoz kapcsolódó
egyéb rendeleteket;

 gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az
önkormányzat bevételeivel önállóan gazdálkodik;

 saját felelősségére vállalkozhat, dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve
vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

 dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység
keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről;

 dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról;
 szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati

érdekszövetséget hozhat létre;
 feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal;
 törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét és a helyi adózás részletes

szabályait.

A helyi képviselőtestület összetétele:

A helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület bizottságot választhat, és
polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatalban belső szervezeti egységeket (osztályokat,
csoportokat) alakíthatnak ki. A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy
törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladatokat
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és hatásköröket is elláthat. Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági
hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, és kivételesen a képviselőtestület hivatala ügyintézőjének is.
A fővárosban két szintem működik önkormányzat: a fővárosi kerületekben, és a főváros egészére
kiterjedően a Fővárosi Közgyűlés. A Fővárosi Közgyűlés a főváros képviselőtestülete, azokat a
feladatokat és hatásköröket gyakorolja, amelyek a főváros egészét, vagy nagy részét érintik.
Megyei önkormányzat az ország 19 megyéjében működik. A megyei és a települési
önkormányzatok között nincs függőségi viszony, együttműködésük a kölcsönös érdekek alapján
történik.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányos jogai gyakorlása
érdekében lehetővé teszi kisebbségi önkormányzatok létrehozását is. Alapvető feladatuk a
kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete a részükre törvényben megállapított feladat- és
hatáskörök gyakorlása útján. A feladat- és hatáskört országos szinten a közgyűlés, egyéb esetekben
testület elnevezésű fórum gyakorolja. A kisebbségi önkormányzatoknak jogalkotási hatáskörük
nincs, döntéseiket határozati formában hozzák meg.

X. fejezet A bírói szervezet

A bíróságok legfontosabb és legismertebb feladata az igazságszolgáltatás. A bíróságok
szervezetéről és igazgatásáról az 1997. évi LXVI. törvény rendelkezik. A Magyar Köztársaságban
az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatás bírósági monopóliuma azt
jelenti, hogy a bíráskodást, mint állami funkciót sem a végrehajtó hatalom, sem a törvényhozó
hatalom nem láthatja el, arra kizárólag a politikailag semleges bírói hatalom jogosult. A bírói
hatalmi ág egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a bírák a törvényeknek és más jogszabályoknak
alárendelten végzik ítélkezési (igazságszolgáltatási) tevékenységüket.

A rendes bíróságok tevékenysége három egymástól jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki ezek:
a polgári jogi jellegű ügyek;
a büntetőjogi ügyek;
a közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslatok.

Az új bírósági szervezet négyszintű:

1) helyi (városi, fővárosi kerületi) bíróság;

2) megyei bíróság (ide tartozik a Fővárosi Bíróság is);

3) ítélőtábla (felállításuk a bírósági reform új intézménye)
Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétől a következő:
a) Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye,
b) Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye,
c) Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye,
d) Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
e) Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala

megye.
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4) Legfelsőbb Bíróság.

Első fokon a polgári peres és a büntetőügyekben az általános hatáskörű helyi bíróságok, a városi
bíróság és a fővárosban a kerületi bíróságok ítélkeznek. Az összefoglaló néven helyi bíróság nevet
viselő 117 bíróságon mintegy 1500 bíró bíráskodik.
A fővárosban korábbi szervezeti összevonások következtében nincs minden egyes kerületben külön
bírósági épület.

 Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik:
A Budapest V.- X. kerület, a XIII. kerület, a XIV. kerület, a XVI. Kerület, és a XVII.
kerület.

 Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik:
Budapest I. kerület, XI. kerület, XII. kerület és a XXII. kerület.

 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő
kerületek:

 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő
kerületek:

 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő
kerületek:

 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében
szereplő kerületek:

A munkaviszonyból és a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű
jogviszonyból származó perekben a munkaügyi bíróság jár el első fokon. Munkaügyi bíróság a
megyékben és a fővárosban működik, mint külön bíróság.
A megyei bíróság (Fővárosi Bíróság) a Pp. 23. §-ában meghatározott ügyekben első fokon jár el.
Polgári perben ide tartoznak pl. a viszonylag jelentős perértékű ügyek, valamint a speciális
szakismertet igénylő ügyek, többek közt:
 ha a per tárgyának értéke az ötmillió forintot meghaladja),
 a szerzői jogi és iparjogvédelmi perek;
 a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek,
 a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek,
 a közigazgatási perek,
 a sajtóhelyreigazítási perek.

Büntető ügyekben pedig a társadalomra kiemelkedően veszélyes (súlyos) bűncselekmények (pl.
emberölés) esetében jár el már első fokon a megyei (fővárosi) bíróság.
A bíróság ítéletét vitató fél természetesen élhet a jogszabály által biztosított rendes és rendkívüli
jogorvoslatok lehetőségével a magasabb szintű bírói fórumoknál.

Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett
tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá meghatározott
körben bizonyítási eljárás lefolytatására is. A bírósági titkár jogi szakvizsgával rendelkező, a bírói
kinevezését megelőző kötelező gyakorlati idejét töltő igazságügyi alkalmazott.
A bírósági titkárnak - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik - önálló aláírási joga van, és
megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve meghozhatja mindazokat a határozatokat,
amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal.
Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró
irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bírósági ügyintéző felsőfokú
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végzettséggel rendelkező olyan tisztviselő, aki - hasonlóan a bírósági titkárhoz - önálló hatáskörrel
és önálló felelősség mellett jogosult a bíró feladatkörében eljárni.

Másodfokon ítélkezik:

a) a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi bírósághoz) tartozó ügyekben a megyei bíróság
(Fővárosi Bíróság),

b) a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélőtábla (2003. július 1.
napjától),

c) az ítélőtáblához tartozó ügyekben a Legfelsőbb Bíróság.

A Legfelsőbb Bíróság

 elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a megyei (fővárosi) bíróság vagy az
ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot;
 elbírálja a felülvizsgálati kérelmet,
 biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, és a bíróságokra kötelező jogegységi

határozatot hoz.

A Legfelsőbb Bíróság – mint a legfelsőbb bírói szerv – elvi irányítást gyakorol az összes bíróság
működése és ítélkezése felett. A jogegység érdekében alkotott jogegységi határozatai (korábbi
elnevezéssel irányelvei és elvi döntései) a bíróságok számára kötelezőek, de az egyes konkrét
ügyek elbírálása mindig az eljáró bíróság feladata, az alsóbb szintű bíróság ítélethozatalába a
Legfelsőbb Bíróság sem szólhat bele!
A Legfelsőbb Bíróságon ítélkező és jogegységi tanácsok, valamint büntető, polgári és
közigazgatási kollégiumok működnek.

A megyei bíróságok ill. a Fővárosi Bíróság keretében működnek a cégbíróságok, melyek vezetik a
cégek megalakulását és változásait tartalmazó cégnyilvántartást, valamint ellátják a
cégjegyzékbe bejegyzett gazdálkodó szervezetek működésének törvényességi felügyeletét.

Bírósági dolgozók: A bíróságon az ügyintézői, ügyviteli és egyéb feladatokat a bírósági
tisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak látják el. A bírósági titkár és fogalmazó, valamint
a bírósági dolgozók a bírósággal igazságügyi szolgálati jogviszonyban állnak, amelynek szabályait
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló külön törvény állapítja meg.

A helyi és a megyei bíróságok mellett bírósági végrehajtók is működnek, akik a jogerős bírósági
határozatokban pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra kötelezett személyeket ill. szervezeteket
szükség esetén állami kényszer alkalmazásával is a teljesítésre szorítják.
Önálló szervezetként a helyi bíróságok mellett működnek a közjegyzők, akik az állampolgárok és a
jogi személyek részére közokiratot készítenek, okiratot vagy pénzt vehetnek át megőrzésre. A
közjegyző ezen kívül lefolytat néhány a hatáskörébe utalt eljárást (ezek közül legjelentősebb a
hagyatéki eljárás).

Az ítélkezés egységének biztosítása

A bírósági jogalkalmazás egységének biztosítása a Legfelsőbb Bíróság feladata.
Jogegységi eljárásnak van helye, ha
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a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében
elvi kérdésben jogegységi határozat meghozatala szükséges,

b) a Legfelsőbb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság
másik ítélkező tanácsának határozatától.
A Legfelsőbb Bíróságon öt fajta szakágú jogegységi tanács működik ezek:

 büntető,
 polgári,
 gazdasági,
 munkaügyi és
 közigazgatási.

A jogegységi tanácsot az elnök, az elnökhelyettes, a kollégiumvezető vagy a kollégiumvezető-
helyettes vezeti. A jogegységi tanács 5 tagból áll, tagjait a tanács elnöke választja ki. Ha a
jogegységi eljárásban hozandó döntés több szakág ügykörét érinti, a tanács elnöke az eljáró
jogegységi tanácsot az érintett szakágban eljáró bírák közül arányosan jelöli ki. E tanács 7 tagból
áll, elnöke a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy elnökhelyettese. A Legfelsőbb Bíróság jogegységi
határozatát és a jogegységi tanács által kiválasztott elvi bírósági határozatot hivatalos
gyűjteményében közzéteszi.
A Bírósági Határozatokat évente újraszámozzák (arab számokkal), pl. a BH 2007. 101 azt jelenti,
hogy a Legfelsőbb Bíróság 2007-ben – a benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálásakor –
meghozta 101. számú döntését, ezt BH2007.101. sz. alatt tette közzé. Ugyanígy számozzák az elvi
jelentőségű bírósági határozatokat, elnevezésük: EBH. (ezzel jelzi a Legfelsőbb Bíróság, hogy
fontos ügyről van szó) MK. jelzéssel a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiuma adja közre
állásfoglalását

A bíróságok központi igazgatása

A többi hatalmi ágtól elkülönült igazságszolgáltatás szervezeti függetlenségének érdekében a
hatályos szabályozás szerint az igazságügy minisztert megillető igazgatási jogkört, a törvény az
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsra, mint testületre ruházza. Ezáltal megszűnt az igazságügy
miniszternek a bíróságok igazgatásával kapcsolatos valamennyi államigazgatási jogosítványa. Az
OIT a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának
központi feladatait, és felügyeletet gyakorol az ítélőtábla és a megyei bíróság elnökének igazgatási
tevékenysége felett.

Az OIT létszáma 15 fő. Tagjai:
 a Legfelsőbb Bíróság elnöke (egyben az OIT Elnöke is).
 9 bíró,
 az igazságügy miniszter,
 a legfőbb ügyész,
 a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke,
 két kijelölt országgyűlési képviselő,

A törvény az OIT személyi összetételét tehát úgy határozza meg, hogy a tagok kétharmada a bírák
által maguk közül választott bíró.
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XI. fejezet Az ügyészség

A Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerében a legfőbb ügyész által irányított és vezetett
centrális felépítésű ügyészi szervezet nem tartozik a Kormány irányítása alá, hanem közvetlenül az
Országgyűlésnek felelős és működéséről köteles beszámolni az országgyűlésnek.
Az Országgyűlés felé fennálló beszámolási kötelezettség önmagában még nem jelenti a kötelezett
személy és rajta keresztül az általa vezetett szervezet (így például a legfőbb ügyész és az
ügyészség) függetlenségének korlátozását. A beszámolási kötelezettség csupán az általános
ellenőrzésnek, az adott szerv tevékenységéről való információszerzésnek az eszköze. Az alkotmány
jelenlegi szabályai szerint a legfőbb ügyész és az ügyészségi szervezet nincs alárendelve más
alkotmányos szervnek. Az ügyészséget és a legfőbb ügyészt tevékenysége és feladatellátása során
más szerv nem utasíthatja, és csak a törvényeknek, jogszabályoknak van alárendelve.
Az ügyészség alkotmányos jogállásával kapcsolatos viták nagy részét is rendezte, a legfőbb ügyész
interpellálhatóságával foglalkozó 3/2004. (II. 17.) AB határozat. Az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy a legfőbb ügyészhez intézett interpelláció a legfőbb ügyész feladatkörébe
tartozó bármely ügyre irányulhat, így a jogalkalmazás körében, egyedi ügyben meghozott döntésre,
illetve foganatosított intézkedésre is. A legfőbb ügyész az interpelláció és kérdés kapcsán kizárólag
magyarázatadásra és felvilágosításra köteles. Mind az interpelláló képviselőnek, mind az
interpelláltnak kötelessége ügyelni arra, hogy az interpellációs eljárás során ne sérüljenek
alapjogok, jogszabályi előírások. A legfőbb ügyész és az ügyészség nincs alárendelve az
Országgyűlésnek. A legfőbb ügyész feladatainak ellátása során hozott egyedi döntéseiért nem
tartozik politikai felelősséggel az Országgyűlésnek. Ennek megfelelően a hozzá intézett
interpellációra adott válaszának el nem fogadása nem érinti közjogi helyzetét.

A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a
jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről,
valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető
minden cselekmény következetes üldözéséről.
A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja
hat évre, a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.
Az ügyészeket a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki.
Az ügyészi szervezet centralizált felépítésű. Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten
működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat nekik. Az ügyészek nem
lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.

Az ügyészség három fő tevékenységi körben lát el feladatokat:
 büntetőjogi,
 törvényességi (vagy másként közigazgatási-jogi) felügyeleti, valamint
 magánjogi felügyeleti.

Az ügyész köteles biztosítani
a) minden tudomására jutott bűncselekmény következetes üldözését, továbbá
b) hogy senkit törvényellenesen ne vonjanak büntetőjogi felelősségre, ne fosszanak meg személyi

szabadságától; senkit törvénytelen jogfosztás, korlátozás vagy zaklatás ne érjen.
Az ügyész a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben

 nyomoz (az ügyészség hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozása);
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 felügyel arra, hogy a nyomozó hatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény
rendelkezéseit megtartva végezze (nyomozás feletti felügyelet);

 törvényességi felügyeletet lát el a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló
jogszabályi rendelkezések megtartása felett, közreműködik a büntetés-végrehajtással
kapcsolatos bírósági eljárásban (a büntetés-végrehajtás törvényességének felügyelete);

Az ügyészség legjellemzőbb feladata a vád képviselete a bírósági eljárásokban.
Az ügyészség közvádlói funkciójából következően vádemelésről vagy annak elejtéséről - a
magánvád vagy a pótmagánvád törvényben meghatározott eseteit kivéve - kizárólag az ügyészség
dönthet; ezt a döntését más szerv - így sem az Országgyűlés, sem annak (vizsgáló)bizottsága - nem
vizsgálhatja, és nem kényszerítheti az ügyészséget döntésének megváltoztatására [3/2004. (II. 17.)
AB határozat, ABH 2004 I. kötet, 48. o.].

A rendszerváltás előtt a polgári perrendtartás általános keresetindítási és perbeli fellépési jogot
biztosított az ügyészi szervezetnek. Az Alkotmánybíróság egy 1994-es döntésében megállapította,
hogy az ügyész általános keresetindítási jogosultsága a fél rendelkezési jogával van
összefüggésben. E rendelkezési jog a fél anyagi és eljárási jogaival való szabad rendelkezést
jelenti, a bíróság igénybevételét, peres, vagy nem peres eljárás kezdeményezését. A fél
rendelkezési jogának elvonása, illetőleg e jog átvétele (helyettesítése) alkotmányellenes. Az
Alkotmány 57. § (1) bekezdése mindenkinek ahhoz biztosít jogosultságot, hogy saját jogát a
független és pártatlan bíróság előtt maga érvényesítse. Alkotmányosan indokolt kivételektől
eltekintve, senkinek sincs tehát joga ahhoz, hogy más jogát - a jogosult akaratától függetlenül -
bíróság elé vigye. Az olyan szabályozás, amely a közvetlenül érdekelt ún. materiális fél akaratától
függetlenül, sőt annak ellenére is általában teszi lehetővé más számára a bíróság igénybevételét, a
jogok és kötelességek bíróság elé vitelét, alkotmányos alapjogot sért.
Az ügyész mérlegelési jogának elvont szűkítése eredményeként az ügyésznek fellépése során
tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát, feltéve, ha annak gyakorlása a közérdeket vagy
mások törvényes érdekét nem sérti. E sajátos megengedő-korlátozó technikai szabály - állapította
meg az Alkotmánybíróság - az ügyésznek a fél rendelkezési joga korlátozását illetően is
diszkrecionális jogot biztosít. (ABH 1994, 37.)
Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a
felettes ügyész adhat nekik.

Az ügyészi szervezet tagozódása hasonló a bírósági szervezet tagozódásához.

A Magyar Köztársaság ügyészi szervei:

a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége;

b) a fellebbviteli főügyészségek (a bírósági ítélőtáblák szervezetének felel meg)
 Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség,
 Debreceni Fellebbviteli Főügyészség,
 Győri Fellebbviteli Főügyészség,
 Pécsi Fellebbviteli Főügyészség,
 Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.

c) a főügyészségek (lényegében a megyei bíróságok szervezetének felel meg);
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Tehát van 19 (megyei) főügyészség, a Fővárosi Főügyészség, és sajátos feladattal a Központi
Nyomozó Főügyészség.
A Központi Nyomozó Főügyészség országos illetékességgel rendelkezik és hatáskörébe a kiemelt
figyelemre számottartó vagy az igazságügyhöz kapcsolódó ügyek tartoznak , így pl.

Hatáskörébe tartozik:
 a mentességet élvező személy által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett

hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más
bűncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni erőszak,

 az emberölés, a hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, a hivatalos személy elleni
erőszak, valamint a hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás,
amennyiben a cselekményt bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személy ellen
követték el,

 a bírák, ügyészek, valamint ügyészségi nyomozók által elkövetett bármilyen
bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett
bűncselekménye,

 a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt
elkövetett emberölés, valamint e bűncselekmény előkészülete

 a bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személyek vonatkozásában elkövetett
vesztegetés

 az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes,
vagy a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályának vezetője a hatáskörébe utal. A főügyész
akkor tesz előterjesztést a bűnügynek a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe
vonására, ha az kiemelkedő jelentőségű.

d) a helyi ügyészségek;

e) a Katonai Főügyészség;

f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség;

g) a területi katonai ügyészségek.

Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve az Országos Kriminológiai Intézet.

XII. fejezet Alapvető jogok és kötelezettségek

Az Alkotmány külön részterületét képező alapvető (állampolgári) jogok és kötelezettségek
fejezetében szereplő alapjogok hagyományosan az alábbi csoportokba sorolhatók:

1. Személyiségi és kollektív szabadságjogok:

A személyiségi és kollektív szabadságjogok közös jellegzetessége, hogy
 korlátokat állítanak a közhatalmat gyakorló állami szervek elé,
 garanciái döntően jogi biztosítékok.

 a személyi sérthetetlenség;
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A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit
sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a törvényben
meghatározott eljárás alapján megfosztani. A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe
vett személyt a lehető legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell
állítani. Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatatás áldozata volt, kártérítésre jogosult.

 az élethez és a testi épséghez való jog;
A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi
méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani. Senkit nem lehet kínzásnak,
kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen
a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

 a levéltitok és a lakás sérthetetlensége;
A számtalan titokfajta közül (állami, szolgálati, hivatásbeli stb.) - az Alkotmánnyal összhangban - a
személyhez fűződő jogok között. a levéltitok, a magántitok és üzleti titok megőrzését a Ptk részesíti
védelemben. Ugyancsak a személyhez fűződő jogvédelem körében védi a Ptk a magánlakáshoz és a
jogi személy céljaira szolgáló helyiségekhez fűződő jogot. Magánlakás körébe sorolható minden
helyiség, amely a magánszemély életvitelt biztosító tartózkodási helyéül szolgál.

 az egyesülési és gyülekezési jog;
A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem

tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. Politikai célt szolgáló fegyveres
szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre. a szólás- és sajtószabadság;

 a lelkiismereti és vallásszabadság.
A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás
szabadságára. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad
megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki
vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár
másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását
mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa. A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól
elválasztva működik.

 szólás- és sajtószabadság;
A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra,
hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A Magyar Köztársaság elismeri és védi
a sajtó szabadságát. A sajtószabadság korlátait külön sajtótörvény (1986. évi II. törvény)
szabályozza. A sajtószabadság sajátos problémákat vet fel a rádió és televízió esetében (ezt a
„média törvény”, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény szabályozza.

 a jogorvoslathoz való jog;
A jogorvoslati jogosultság az Alkotmányban is szabályozott emberi jog. A Magyar Köztársaságban
a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági,
közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati
jogot - a jogviták ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan - a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.

 menedékjog;
A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem származási országuk,
sem más ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar
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állampolgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji,
nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai
meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük megalapozott. A menedékjogra
vonatkozó alkotmányi rendelkezés teljes egészében harmonizál az 1951. évi, a menekültek
helyzetéről szóló Genfi Egyezménnyel.

 a tulajdonhoz való jog;
A tulajdonhoz való jog lényegében szabadságjog, hiszen célja az állam hatalmának keretek közt
tartása, korlátozása. Az Alkotmány az általános rendelkezések között rögzíti, hogy Magyarország
gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő
védelemben részesül.

2. Gazdasági, szociális és kulturális jogok

A szociális jogok tisztán jogi tartalmukat tekintve is lényegesen különböznek a többi tradicionális
alkotmányos jogtól. A hagyományos alkotmányos jogok az államtól jellemzően jóindulatú
tartózkodást (passzív magatartást) várnak el (ne akadályozza a szabad vallásgyakorlást, a vélemény
nyilvánítást stb.). A szociális jogok (vagy ezek jelentős része) nem csak szabadságjog, hanem
szolgáltatásokra (nyugdíj, munkanélküli segély, családi pótlék, egészségügyi ellátás stb.) való
jogosultság. A szociális jogok ezért jelentős ráfordítást kívánnak meg az államtól vagy nem állami
szervektől, ezért a szociális jogok biztosítása alkotmányos eszközökkel nem befolyásolható
tényezőkön is múlik. Számos jogtudós ezért a szociális jogokat a szorosan vett alkotmányos jogok
helyett államcélnak tekinti.

 a munkához, a munka és foglalkozás megválasztásához;
A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül,
egyenlő bérhez van joga. Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel
végzett munkája mennyiségének és minőségének.

 a pihenéshez;
Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.

 a testi és lelki egészséghez;
A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez. Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és
az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
természetes környezet védelmével valósítja meg.

 a szociális biztonsághoz;
A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a
megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a
társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

 a művelődéshez való jog.

A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot. A Magyar
Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és
kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és
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felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg. A
Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a
tanszabadságot és a tanítás szabadságát. Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások
tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

3. Az állam tevékenységében részvételt biztosító jogok
 a közvetlen demokrácia gyakorlásának joga (helyi vagy országos népszavazás);
 választójog;
 panaszjog;

A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen
írásban kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.

 az igazságszolgáltatásban való részvétel joga (népi ülnökök)

4. Az egyenjogúságot biztosító jogok:
 a különbségtétel tilalma (tilos a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,

nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
megkülönböztetés);

A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai,
valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében. A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség
megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. A Magyar
Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint
támogatást és védelmet kell nyújtani. A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön

szabályok is biztosítják.

 a bíróságok előtti egyenlőség stb.

5. Állampolgári kötelességek:
 a haza védelmének kötelessége

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok
számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi
munkakötelezettséget írhat elő. A hadkötelezettség visszaállítása feltétlenül indokolt
hadiállapot idején, valamint ha az országot idegen hatalom fegyveres támadása közvetlenül
veszélyezteti; rendkívüli állapot idejére ezért a törvény automatikusan visszaállítja a
hadkötelezettséget.

 közteherviselés
A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek. Ez elsősorban az adókötelezettségen
keresztül valósul meg, melyet minden állampolgár jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően
teljesít.

 a gyermekek megfelelő ellátásának kötelezettsége.
A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi
fejlődéséhez szükséges. A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést
megválasszák. A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat
külön rendelkezések tartalmazzák.
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A kötelezettségek részleteit törvények tartalmazzák. Lényeges, hogy ezeket a kötelezettségeket
csak törvény állapíthatja meg, más jogszabályban nem szabályozhatók.

XIII fejezet A választások alapelvei

VÁLASZTÓJOG

A választójog alkotmányos alapkérdés, politikai alapjog, a hatalomban (vagy közügyek vitelében)
való részvétel jogát jelenti. A választójog és a képviselet tartalma politikailag a legérzékenyebb
közjogi kérdés. A választójog - mint minden állampolgárt megillető politikai alapjog - gyakorlása
egyben a képviseleti testület létrehozásának eszköze is. Ezeknek a normáknak szervesen kell
kapcsolódni az adott társadalmi viszonyokhoz, és garanciát kell nyújtani a politikai erők reális
képviseletének megteremtésére.

A választási rendszer az a mechanizmus, amikor a leadott szavazatok mandátumokká alakulnak.
A választási rendszer nem semleges technika. Ugyanazon szavazatarány mellett, más-más
mandátumszámítási technikák más-más választási végeredményt tudnak produkálni.

A választási rendszerek típusai:

A választási rendszerek három fő típusba sorolhatók:
a) többségi rendszerek
b) arányos választási rendszer
c) vegyes választási rendszer

a) Többségi rendszerek

Az egyéni jelöltek rivalizálására épülő többségi választási rendszerek jöttek létre történetileg
először.
A XIX. század második felében Nyugat-, és Közép-Európában két változata alakult ki:

 francia rendszer (abszolut többségi formula)

A kontinentális Európa legtöbb országában a francia rendszer terjedt el. Itt a képviselőket két
fordulóban, abszolút többséggel választották meg egymandátumos választókerületben. Az abszolút
többségi rendszerben csak az a jelölt juthat mandátumhoz az első fordulóban, aki a szavazatok több
mint felét megszerezte. Ha nincs ilyen jelölt – több induló esetén ez a jellemző – akkor második
fordulót kell tartani, és ilyenkor már a relatív többség is elegendő a győzelemhez. A második
fordulóba azok a jelöltek kerülhetnek, akik a szavazatok törvény által meghatározott százalékát
megszerezték. Az újabb forduló lehetőséget ad politikai szövetségek kötésére, egymás javára
történő visszalépésekre, a politikai erők kétpólusú koncentrálására.

 Az angolszász választási rendszer (relatív többségi formula)
Az angolul beszélő országok nagy részében a képviselőket egy fordulóban választják meg. Az a
jelölt lesz képviselő, aki a választókerületben a szavazatok közül a legtöbbet kapja, függetlenül
attól, hogy eléri-e az abszolút többséget („a győztes mindent visz”). Ilyen rendszerben választanak
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képviselőket pl. a Brit Parlament Alsóházába. Hasonlóan relatív többségi formula az ún.
„blokkszavazatos rendszer”, amikor a választók annyi jelöltre adhatnak le szavazatot, ahány
betöltendő hely van és a szavazatok összeszámlálása után a jelöltek közötti abszolút sorrend dönt a
mandátumok elosztásánál. Ezzel a módszerrel osztják el a mandátumokat a magyarországi 10.000
lakos alatti települések önkormányzati testületeinek választásain.

b) Arányos választási rendszerek

Ennek legelterjedtebb formája Európában a listás választás. Eredeti formájában hangsúlyozottan
érvényesült, hogy nem a jelöltek, hanem a pártok kiválasztására szolgál.
Az arányos rendszerek legarányosabb képviseletet biztosító megoldása, amikor a választók
pártlistákra szavaznak.
A listák lehetnek zártak vagy nyíltak is, ez utóbbi esetben még a választás során is van lehetőség
neveket felvenni a listára. Az úgynevezett zárt listás rendszerben a pártok választják ki a jelölteket, a
listán meghatározzák a jelöltek sorrendjét, amely egyben a mandátumszerzés esélyét is jelenti. Ez
biztosítja a pártok vezetőjének biztos bejutását a parlamentbe. Az arányos választási rendszer
sajátossága, hogy elvben nem zárja ki a kis pártok szaporodását. A legtöbb országban azonban
alkalmazzák azt a szabályt, mely a pártoktól megköveteli a szavazatok egy meghatározott
százalékát, ún. parlamenti küszöböt (leggyakrabban 3–5%) ahhoz, hogy a képviselői helyek
elosztásában részt vegyenek.
A küszöböt el nem érő pártok nem juthatnak listás mandátumhoz. Magyarországon például ez a
küszöb 5%, míg Ausztriában 4%.
Ez a szisztéma a stabilabb kormányzást célozza.

c) Vegyes választási rendszer

Ez akkor jön létre, ha a többségi, illetve az arányos választási rendszert valamilyen kombinációban
együtt alkalmazzák. A nyugat-európai (német és olasz) kétszavazatos rendszerek mellett a
rendszerváltozásokat követően a közép-, és kelet-európai államok többségében is vegyes választási
rendszert vezettek be. Így együtt jelenik meg a személyi központú választókerületi képviselet, és a
pártközpontú arányos képviselet.

Választási alapelvek:

Választójog általánossága: azt fejezi ki, hogy minden nagykorú állampolgár, az úgynevezett
természetes kizáró okokat kivéve szavazati joggal rendelkezik. Az általános, egyenlő, és titkos
választójog hosszú történelmi folyamat eredménye. A francia forradalom idején, az Emberi és
Polgári Jogok Nyilatkozata bár rögzítette, hogy minden polgár jogosult a törvényhozás
megalakításában részt venni, de az 1791. évi Alkotmány már meghatározott adó fizetéséhez kötötte
a választójogot. Az általános választójog Franciaországban az 1900-as évek elején, Nagy
Britanniában 1918.-ban valósult meg a férfiak részére. A nők valamivel később (Franciaországban
és Olaszországban 1948.-ban, Svájcban például csak 1971.-ben) kaptak választójogot.
A választójog elnyeréséhez előírt feltételeket cenzusnak nevezzük. A cenzus szó eredetileg
vagyonbecslést, adóbecslést jelent. A történelem során a cenzusok sokféle változata jött létre.
(vagyonhoz, nemhez, nemzetiséghez, műveltségi szinthez, vagy egy helyben lakáshoz kötött
választójog.) Több, mint egy évszázadon keresztül a választójog elnyeréséhez meghatározott
vagyont, vagy adófizetést kellett igazolni. A cenzusok köre az általános választójog követelésével
kapcsolatban fokozatosan szűkült.
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Választójog egyenlősége: azt a követelményt fejezi ki, hogy minden választásra jogosultnak
azonos értékű szavazati joggal kell rendelkeznie. A választójog egyenlőségének megsértését jelenti
a plurális választójog, amikor egyeseknek valamilyen okból (pl. tulajdonosi pozíció, egyetemi
végzettség) két, vagy több szavazata van, míg másoknak csak egy. Említést érdemel a virilizmus,
mely olyan választási szisztéma, amely biztosítja, hogy a képviselőtestület tagjainak jelentős része,
a virilisták, a legvagyonosabbak közül kerüljenek ki

A szavazás közvetlensége: az elv azt jelenti, hogy a választópolgárok közvetlenül a jelöltekre
szavaznak a választások során. A közvetlen szavazás mellett a demokratikus országokban is
találhatunk példát a közvetett választásra. Ennek legismertebb formája az elektorok útján történő
választás. A választópolgár ilyenkor a választási megbízottakra, elektorokra szavaz, és az elektor
lesz jogosult a tényleges választásra. Ez jellemzően államfők, vagy második kamarák választásánál
fordul elő (pl.: USA).

A szavazás titkossága: fontos alapelv, hogy a választópolgárok titkosan adhatják le szavazataikat.
Ennek gyakorlati megvalósítását törvényesen garantálják. Pl.: szavazófülke, zárt urna. A magyar
választási rendszerben érvényesülő ajánlási rendszer (ajánlócédulák) az Alkotmánybíróság döntése
szerint nem sérti a szavazás titkosságának elvét.

A választójog forrásai:

 A hatályos magyar választójogi szabályozás az Alkotmányon alapul.
Az Alkotmány az alapvető jogok között szabályozza az aktív és passzív választójogot és a
választójogból kizártak körét. Külön fejezet szabályozza a választások alapelveit;

 A közjogi választásfajtákat egységes választási eljárási törvény (1997. évi C. tv., átfogóan
módosította a 2005. évi LXXXI. törvény) szerint bonyolítják le;

 az országgyűlési képviselők választásáról az 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezik;

 a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról az1990. évi LXIV.
törvény rendelkezik;

 az Európai Parlament tagjainak választásáról a 2003. évi CXIII. törvény rendelkezik.

az országgyűlési képviselők választása (1989. évi XXXIV. törvény)

Magyarországon négyévente kell országgyűlési választásokat tartani; a szavazás időpontját
legkésőbb 72 nappal a választások első fordulója előtt a köztársasági elnök tűzi ki.
A német modellen alapuló vegyes magyar választási rendszer kétfordulós, kétszavazatos,
töredékszavazat-visszaszámláló rendszer, amely a legkisebb szavazatveszteség érdekében
kombinálja a többségi (egyéni) és az arányos (pártlistás) rendszert.

A magyar választójogi törvény nem egyszerű, hiszen kialakítása egy átmeneti és formálódó
társadalmi-politikai viszonyainkhoz igazodott.
A magyar választójogi törvény (az országgyűlési képviselők választásáról):
 arányosságra törekvő,
 vegyes választási rendszer,
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 a választójog általános és egyenlő,
 a szavazás közvetlen és titkos.

Az országgyűlési képviselők száma összesen háromszáznyolcvanhat.

176 képviselőt egyéni választókerületben választanak meg,
152 képviselői helyet a területi (megyei) listákon szerezhetnek meg a pártok.
58 képviselői mandátum sorsa az aránytalanságokat kiegyenlítő országos listákon dől el.

Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. Megközelítőleg 60 000 lakosonként
kell egy választókerületet kialakítani. A választókerületeket a főváros és a megye területén belül
kell kialakítani, nem vághatják át a megye határokat. A fővárosban az egyéni választókerület két
vagy több kerületi önkormányzat területére is kiterjedhet.

A választók közvetlenül az egyéni jelöltekre és a pártok területi (19 megyei és 1 fővárosi) listáira
szavaznak, lakóhely szerint. Az országos listákra közvetlenül nem lehet szavazni: ezeken az
úgynevezett töredékszavazatok alapján oszlanak el a mandátumok. A választás hivatalos
végeredményét nyolc nappal a szavazás lezárulása után közli az Országos Választási Bizottság, a
nem hivatalos eredmény azonban már a választások napjának éjszakáján ismertté válik.

Aktív választójog:
A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul, vagyis nem kötelező.
Garanciális eleme a törvénynek, hogy minden nagykorú magyar állampolgárnak választójoga van,
kizárólag a törvény alapján, bírósági ítélet alapozhatja meg a választójogból való kizárást.
A szavazásban akadályozott az, akinek nincs állandó vagy ideiglenes lakóhelye Magyarországon.
Nincs választójoga annak:
a) aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll,
b) aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll,
c) aki szabadságvesztés büntetését tölti,
d) aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.

Passzív választójog (választhatóság):
Minden választójogosult választható, akinek állandó lakóhelye Magyarországon van.

Jelölés

Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek jelölhetnek,
amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek.
Két vagy több párt közösen is ajánlhat és jelölhet.

Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább hétszázötven választópolgárnak az
aláírásával hitelesített ajánlása szükséges. A választópolgár érvényesen csak egy egyéni
választókerületi jelöltet ajánlhat és csak abban az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye
van. Az ajánlószelvények gyűjtését a szavazás előtti 23. napig kell befejezni, és a 19. napon kell
bejelenteni a jelölteket.
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A területi választókerületben - területi listán - pártok jelölhetnek. Az a párt állíthat területi listát,
amely a területi választókerületben az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább két
egyéni választókerületben jelöltet állított.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét területi választókerületben állított listát.

Magyarország területén a választás napját megelőző nap 0.00 órától a szavazás napján urnazárásig
kampánycsend lép életbe. Közvélemény-kutatási eredményeket két nappal a magyarországi
szavazás megkezdése előtt lehet utoljára nyilvánosságra hozni (a korábbi 8 napos határidőt előíró
jogszabályt az Alkotmánybíróság 2007 márciusában hatályon kívül helyezte). Külföldön nyolc
nappal, illetve egy héttel a hazai szavazás napja előtt adhatják le voksaikat a névjegyzékbe vett
szavazók

Az első fordulóban minden választónak két szavazata van: egy-egy voksot lehet leadni az egyéni
jelöltek, illetve a területi pártlisták valamelyikére. Az első szavazási forduló akkor érvényes, ha a
választók több mint fele leadta szavazatát, és akkor eredményes, ha valamelyik egyéni jelölt
megszerzi a szavazatok több, mint ötven százalékát.

Az egyéni választókerületben az első választási fordulóban tehát az a jelölt lesz országgyűlési
képviselő, aki megkapta az érvényes szavazatoknak több, mint a felét, feltéve, hogy a szavazáson a
választókerület választópolgárainak több mint a fele szavazott.

Ha az első választási fordulóban nem szavazott a választókerület választópolgárainak több mint a
fele, (érvénytelen választási forduló) második választási fordulóra kerül sor.

Második szavazási fordulót, az elsőt követő 14. napon kell tartani azokban a kerületekben, ahol
nem dőlt el az egyéni mandátumok sorsa. Ha az első forduló érvényes volt, de eredménytelen, a
három legtöbb szavazatot kapott jelölt, illetve mindazok, akik 15%-nyi szavazatot szereztek,
indulhatnak a második fordulóban; ekkor az érvényességhez huszonöt százalékot meghaladó
részvétel, az eredményességhez pedig, relatív többség is elegendő.
A második fordulóban a pártok a szavazás napján reggel hat óráig írásban jelezhetik, ha jelöltjüket
más javára visszaléptetik.
Az egyéni választókerületben, ha a választás második fordulója is érvénytelen, illetőleg, ha egyéni
választókerületi képviselői megbízatás megszűnt, időközi választást kell tartani.
Nem lehet időközi választást tartani az általános választások évében.

A pártok a területi listákra leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot. A területi listákon a
mandátumok elosztása a Hagenbach-Bischoff matamatikai formula segítségével történik.
Az országos listán szerezhető mandátumokat a töredékszavazatok alapján osztják el. A
töredékszavazatoknak a leadott, de mandátumot nem eredményező szavazatok számítanak. A
töredékszavazatok mandátumra váltása az országos listákon a d’Hondt-mátrix segítségével történik.

Az országos választások, országos népszavazás előkészítéséről, szervezéséről és lebonyolításáról
gondoskodni az állam feladata. Ennek az állami feladatnak az országos szervezését, irányítását a
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal végzi. A Hivatal e feladat végrehajtása során
elsősorban arra törekszik, hogy a polgárok probléma mentes, természetes, egyszerű ügyintézés
keretében találkozzanak az állam szolgáltatásaival: értesítés a szavazás helyéről, módjairól;
tájékoztatás a lakóhelytől távol történő szavazás szabályairól; jelöltajánlás szabályának ismertetése;
szavazás kellékeinek megléte; szavazáson történő megjelenés regisztrálása; gyors tájékoztatás a
választás eredményéről rádióban, televízióban, Interneten; végleges, hiteles eredmény közzététele a
Magyar Közlönyben.
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A választásokat lebonyolító és felügyelő szervek a választási bizottságok és ezek végrehajtó
apparátusai, a választási irodák.
Ötféle választási bizottság van:
a) a szavazatszámláló bizottság (azokon a településeken, ahol csak egy szavazókör van, nem

választanak ilyet),
b) a helyi választási bizottság,
c) az egyéni választókerületi -,
d) a területi- és
e) az Országos Választási Bizottság (OVB).
A választási bizottságok független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Feladatuk az eredmények
megállapítása, a választások törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség
esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. A választási eredmény megállapítását
követően a választási bizottságok adják át a megbízatást a képviselőknek.

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása (1990. évi LXIV. törvény);

A választójogosultság szabályai az Alkotmány 2002. évi módosítása során változtak.

 A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - kislistás választási rendszerben - egy
választókerületet alkot. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot
kapták.

 A 10 000-nél több lakosú településen és fővárosi kerületben a képviselőket vegyes
választási rendszerben választják. A vegyes választási rendszerben a képviselők egy részét
egyéni választókerületekben választják, másik része kompenzációs listáról jut
mandátumhoz.

 Budapest főváros közgyűlésének 66 tagját és a megyei közgyűlés tagjait közvetlenül, listán
választják meg.

 A polgármestert, a főpolgármestert a települések választópolgárai közvetlenül választják.

 Helyi kisebbségi önkormányzati választást kell kitűzni, ha azt legalább 5 fő a településen
állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár kéri. A helyi kisebbségi önkormányzati
választás egyfordulós. A választás azon helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában
érvényes, melyre a választói nyilvántartásban szereplők közül 10 000 vagy annál kevesebb
lakosú településen legalább 50, 10 000.-nél több lakosú településen és fővárosi kerületben
legalább 100 választópolgár érvényesen szavazott.

az Európai Parlament tagjainak választása

A szavazás joga - amennyiben azt kéri -, valamint a jelöltként indulás joga megilleti azt a
nagykorú, más európai uniós tagállam állampolgárát is, aki Magyarországon lakóhellyel
rendelkezik. Az Alkotmány 2002 decemberében történt módosításának megfelelően az európai
parlamenti választás során a választópolgárok külföldön is leadhatják szavazatukat, amely a
hagyományos módon, a külképviseleteken felállított szavazatszámláló bizottságok és külképviseleti
választási irodák közreműködésével történik.
A választás arányos választási rendszerben, listás szavazással történik.
A választáson a Magyar Köztársaság területe egy választókerületet alkot.
A törvény elvi éllel deklarálja, hogy a választójog gyakorlása a választópolgár szabad
elhatározásán alapul, nem jelent jogi kötelezettséget a szavazásra.
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A választópolgár csak egy uniós tagállamban élhet aktív, illetőleg passzív választójogával: ennek
megfelelően, ha egy magyar választópolgár egy másik uniós tagállamban kérte, hogy ott
szavazhasson, és kérelme alapján felvették a névjegyzékbe, Magyarországon nem szavazhat;
ugyanakkor egy másik uniós tagállam Magyarországon lakóhellyel rendelkező választópolgára
kérheti, hogy magyarországi lakóhelyén szavazhasson.
Listát kizárólag pártok állíthatnak. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a pártok közös listákat
állítsanak.

XIV fejezet A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei

A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest.
A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc
zenéjével.
A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes
sávból áll.
A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer
vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső
részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik.

Önellenőrző kérdések:

1. Mi a Magyar Köztársaság Alkotmányának szerepe?
2. Milyen a Magyar Köztársaság Alkotmányának szerkezete?
3. Mit értünk a közösségi jog elsőbbsége (szupremáciája, primátusa) kifejezésen?
4. Hogyan határozza meg az Alkotmány a pártok szerepét?
5. Melyek az országgyűlés Alkotmányban rögzített főbb jogkörei?
6. Mely területek főbb szabályait kell az országgyűlésnek törvényben megállapítani?
7. Mi jelent a képviselői felelőtlenség?
8. Mi jelent a képviselői sérthetetlenség?
9. Hogyan csoportosíthatjuk az államfői (köztársasági elnöki) jogosítványokat?
10. Mit jelent a köztársasági elnök általános, „politikai” is vétója?
11. Mit jelent a köztársasági elnök alkotmányossági vétó joga?
12. Milyen szerepet tölt be az Alkotmánybíróság?
13. Mi jellemzi az országgyűlési biztos eljárását?
14. Milyen feladatot tölt be az Állami Számvevőszék?
15. Mi a Magyar Nemzeti Bank feladata?
16. Mi a Kormány szerepe és kik a tagjai (nem név szerint!)?
17. Milyen önkormányzatokat különböztetünk meg?
18. Milyen ügycsoportok különböztethetők meg a bíróságok munkájában?
19. Milyen szinteket különböztetünk meg a bírósági szervezeti rendszerben?
20. Milyen jogegységi tanácsok működnek a Legfelsőbb Bíróságon?
21. Mi az Országos Igazságszolgáltatási Tanács szerepe?
22. Mi jellemzi az ügyészi szervezet felépítését, és milyen feladatokat tölt be?
23. Milyen módon választják az országgyűlési képviselőket?
24. Milyen közös jellegzetessége van a személyiségi és kollektív szabadságjogoknak?
25. Mely alkotmányos jogokat sorolhatjuk a személyiségi és kollektív szabadságjogok közé?
26. Melyek az állam tevékenységében részvételt biztosító alkotmányos jogok?
27. Milyen fő típusokba sorolhatók a választási rendszerek?
28. Mit jelent a többségi választási rendszert?
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29. Mit jelent az arányos választási rendszert?
30. Milyen választási bizottságokat ismer?
31. Mit értünk a választójog egyenlősége alatt?
32. Mit értünk a szavazás közvetlensége alatt?
33. Hogyan történik az országgyűlési képviselők választásánál a képviselők jelölése?

III. Rész: Az állampolgárság

Az állampolgárság általános értelemben az államfogalom részelemeként jelenik meg, ezért
szabályai az alkotmányjog körébe sorolhatók.
A mai értelemben vett állampolgárság a modern polgári állam fejlődésének eredménye.
Az állampolgárság, mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz fűződő,
elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg, de nem mentes érzelmi mozzanatoktól sem. Az
állampolgársági státus ugyanakkor az Alkotmány és más jogszabályok által garantált jogok és
kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára.
Az állampolgársági törvény egy adott állam
 állampolgárainak körét,
 az állampolgárság keletkezését, illetőleg
 megszűnését szabályozza.

Bár az állampolgársági jog megalkotása az állami szuverenitás egyik markáns kifejeződése, az
államok belső jogalkotásuk mellett a nemzetközi szerződések rendelkezéseit (ajánlásait) is
figyelembe veszik.

Szabályozási elvek:

a) leszármazás elve

 Ius sanguinis (vér szerinti leszármazás) elve

Az állampolgárság keletkezése Európában hagyományosan a leszármazás, a „ius sanguinis” elve
alapján történik. Ez a természetes személy oldaláról biztosítja az állampolgárság átöröklésének
lehetőségét, vagyis azt a jogot, hogy a gyermek a születés tényével automatikusan, ex lege
felmenője állampolgárságát szerezze meg. A ius sanguinis elve alapján a megszületett gyermek
a belső jog szerint születési helyétől függetlenül alanyi jogon lesz állampolgár.

 Ius soli (terület szerinti leszármazás) elve

A leszármazás elvével szemben főként az angolszász területeken illetve a tengeren túlon (USA,
Kanada, Ausztrália) kialakult az állampolgárság megszerzésének egy másik, az állam területén
történő születés tényéhez kötött rendszere. A „ius soli” elve szerint a megszületett gyermek
felmenői állampolgárságától függetlenül a születés helye szerinti állam állampolgárságát szerzi
meg. E, már visszaszorulóban levő szabályozás mögött az ún. befogadó államok bevándorlási
politikája állt.

A magyar állampolgársági jog a leszármazás során főszabályként a ius sanguinis, kisegítő
szabályként a ius soli elvét követi.
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b) Egyenjogúság elve

Megtiltja, hogy az állampolgárok között a keletkezés, illetve a megszerzés jogcíme alapján
különbséget lehessen tenni. A leszármazás elvéből következően minden gyermek alanyi joga
szülei állampolgárságának megszerzése.
Európában hagyományosan az általános szabály az volt, hogy a házasságban született gyermek a
ius sangunis elve alapján apja állampolgárságát szerzi meg (ius sangunis a patre).
A gyermek anyja jogán akkor szerzett állampolgárságot (ius sangunis a matre), ha házasságon
kívül született.
A hatályos magyar állampolgársági törvényben a vér szerinti leszármazás elve korlátok nélkül
érvényesül (vagyis nincs különbség a ius sangunis a patre és a ius sangunis a matre elve
alapján).
„Születésénél fogva magyar állampolgárrá válik a magyar állampolgár gyermeke”.
Az egyenjogúság elve nem zárja ki, hogy az állampolgársági jogban pozitív diszkriminációt is
alkalmazzon egy állam a honosításnál.
Ilyen kedvezményre okot adó körülmény lehet pl.:

– külföldi állampolgárral kötött házasság ténye,
– a gyermek állampolgársága a szülő számára,
– a felmenő magyar állampolgársága a magát magyar nemzetiségűnek valló számára,
– az örökbefogadó állampolgársága a gyermek számára,
– a területen születés gyermek számára,
– a hontalanság, a menekültként elismerés az érintett személy számára

c) család egysége

Az elv célja a családtagok azonos állampolgárságának biztosítása. Ez az elv ütközhet a nemek közti
egyenjogúság elvével, ha a gyermek szülei eltérő állampolgárságúak. Az egyre jobban domináló
emberi jogi követelmények hatására a család egységének elve a modern jogban a honosítási
kedvezmények körében érvényesül.

d) diszkrecionalitás elve
Az állampolgár államának hatalma alatt áll. Ez jogszabályokon keresztül érvényesül. A magyar
szabályozásban a legmagasabb közjogi méltóság, a köztársasági elnök a honosítás iránti kérelem
elbírálásakor szabadon mérlegelheti, hogy a kérelmező honosítása eredményezhet-e a Magyar
Köztársaságnak érdeksérelmet, vagy ellenkezőleg, a kérelmező honosítása kívánatos. A
honosítási kérelmet elutasító határozatot nem kell indokolni, ellene mindenfajta jogorvoslati
lehetőség kizárt.

e) hontalanság kiküszöbölése
Hontalan az a személy, akit egyetlen állam sem tekint polgárának. A hontalan csupán a
legáltalánosabb értelemben vett emberi jogok illetik meg. A hontalanság nem kívánatos jelenség
az egyén, és az állam szempontjából egyaránt. A magyar állampolgárok hontalanná válását a
törvény azzal előzi meg, hogy az állampolgárságról való lemondás feltételeként a külföldi
állampolgárság megszerzésének igazolását írja elő.

f) visszamenő hatály tilalma
Az állampolgársági jogban nincs visszamenőleges hatály, minden újabb törvény a már fennálló
állampolgársággal tényként szembesül, a már létező jogi helyzetet el kell ismernie.
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A magyar állampolgárság

A magyar állampolgárságról az 1993. évi LV. törvény rendelkezik.
Magyar állampolgár az, aki e törvény hatálybalépésekor magyar állampolgár, továbbá az, aki e
törvény erejénél fogva magyar állampolgárrá válik, vagy e törvény alapján magyar
állampolgárságot szerez, amíg állampolgársága nem szűnik meg. Azt a magyar állampolgárt, aki
egyidejűleg más államnak is állampolgára - ha törvény másként nem rendelkezik -, a magyar jog
alkalmazása szempontjából magyar állampolgárnak kell tekinteni.

A magyar állampolgárság keletkezése

 a magyar állampolgár gyermeke (születésénél fogva);
 a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan szülők Magyarországon született

gyermekét (ellenkező bizonyításig);
 az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket (ellenkező

bizonyításig);
 akit kérelmére honosítottak;
 akit kérelmére visszahonosítottak.

Honosítás

Alapeset: kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha öt feltételnek megfelel:

1) a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott;
2) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság

előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;
3) megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított;
4) honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti; és
5) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett,

vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

Kedvezményes honosítást kérhető (ötévi folyamatos Magyarországi lakóhely esetén)

1) az ország területén született;
2) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet;
3) hontalan.

Kiemelten kedvezményes honosítás kérhető (háromévi folyamatos Magyarországi lakóhely esetén)

1) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a
házastárs halálával szűnt meg;

2) kiskorú gyermeke magyar állampolgár;

3) magyar állampolgár fogadta örökbe, vagy

4) magyar hatóság menekültként elismerte

„ A legkedvezményesebb feltételek szerinti” honosítás:

A legkedvezményesebb feltételek szerint honosítható az a magát magyar nemzetiségűnek valló,
nem magyar állampolgár, aki Magyarországon lakik és felmenője magyar állampolgár volt.
Tulajdonképpen a honosításnak ez a „kivételes” eljárása tekinthető általánosnak, mert a honosítást
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kérők több mint 80%-a a magyar állampolgárságú felmenőre hivatkozva kéri a magyar
állampolgárságot. A hatályos törvényünk eltörölte a letelepedési engedély megszerzését követően
korábban előírt egyéves magyarországi lakást, vagyis a letelepedést követően rögtön előterjeszthető
a honosítási kérelem.

Felmentés alapján történő honosítás

A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára a feltételek alól felmentést adhat, ha a
kérelmező honosításához a Magyar Köztársaságnak fontos érdeke fűződik.
A tárgykörben jelentős változást hozott a magyar állampolgárságról szóló1993. évi LV. törvénynek
a 2005. évi XLVI. törvénnyel történő módosítása.
Az Alkotmány államcélnak tekinti, hogy a Magyar Köztársaság minden lehetséges módon
támogatja a határon túli magyarok és magyar közösségek szülőföldjükön történő boldogulását. A
módosítás célja - többek között - a nemzeti vízum bevezetése, az idegenrendészeti, valamint az
állampolgársági eljárás egyszerűsítése, gyorsítása, illetőleg a magyar állampolgárság honosítással
vagy visszahonosítással történő megszerzésének méltányosabbá tétele.
A módosítás megkönnyíti, felgyorsítja és emberségesebbé teszi az állampolgársági eljárást azon
határon túli magyarok számára, akik eldöntötték, hogy életvitelszerűen Magyarországon kívánnak
élni, és magyar állampolgárok szeretnének lenni, A Magyar Köztársaság megteremti annak a jogi
lehetőségét is, hogy a határok a határon túli magyarok számára minél könnyebben átjárhatók
legyenek. Ennek a célnak az elérését teszik lehetővé a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2001. évi XXXIX. törvényt módosító rendelkezések.
Az állampolgárság jellege már önmagában is megköveteli az államoktól, hogy megállapítsanak
bizonyos kritériumokat saját állampolgáraik meghatározásához. Ezek a kritériumok adott esetben
kedvezőbb elbánást eredményezhetnek az állampolgárság vonatkozásában. Az Európai
Állampolgársági Egyezmény is rendelkezik a kedvezményes állampolgárság-szerzési esetekről. Az
új magyar szabályozás pozitív tartalmú megkülönböztetést fed le az állampolgársági jogban. A
kedvezményes honosítás feltételeinek megváltoztatása (a várakozási idő eltörlése) a jelenlegi
szabályozási struktúra és anyagi jogi környezet fenntartása mellett nem ütközik a diszkrimináció
tilalmába.
A törvény elsősorban az eljárási jellegű rendelkezések körében irányzott elő módosításokat, így
különösen az ügyintézési határidők rövidítését, az adminisztratív terhek csökkentését (pl. az
alkotmányos alapismeretekből teendő vizsga alól mentesülő személyi kör kibővítése), illetve az
ügyfélre háruló igazgatási teher csökkentését (a magyar hatóságok rendelkezésére álló adatok
hivatalból történő összegyűjtése az illetékes hivatal feladata lett, ezzel is rövidítve az ügyintézés
időtartamát.
A határon túli magyaroknak az anyaországgal való könnyebb kapcsolattartását szolgálja a
tartózkodási vízum („D” típusú vízum) új, speciális fajtájának minősülő ún. nemzeti vízum
bevezetése, amely lehetővé teszi a Magyarországon való huzamos idejű tartózkodást. A nemzeti
vízum segítségével mindazok, akik nyelvük vagy kulturális, nemzeti identitásuk megőrzése,
oktatásuk, illetve a családi kapcsolataik erősítése érdekében rendszeresen, illetve hosszabb időre
kívánnak Magyarországra látogatni, ezt akadálytalanul megtehetik A törvény új módosító
rendelkezései megszüntetik a párhuzamosságokat, felszámolják a bürokratikus szabályokat és
lerövidítik az ügyintézés időtartamát.
Az állampolgársági kérelmet magyar nyelven, az e célra rendszeresített nyomtatványon,
személyesen kell benyújtani a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési - fővárosban a
kerületi - önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez, a külföldön élő kérelmező
esetében az illetékes magyar konzuli tisztviselőhöz. A státuszjogok
Az állampolgárság létrejöttével a természetes személy államában az emberi jogok alkotta
helyzethez képest közjogi státuszt is nyer.
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A magyar állampolgár státuszjogai:
 jog a magyar állampolgársághoz
 jog a nemzeti és etnikai kisebbségi státuszhoz
 jog az állampolgársági regisztrációhoz
 jog a területen való tartózkodáshoz (kiutasítás tilalmát jelenti)
 jog az államterület elhagyásához és hazatéréshez
 jog a védelemhez törvényes külföldi tartózkodás esetén
 jog a közügyek gyakorlásához
 jog a szociális státusz fenntartásához
 az állampolgár közjogi kötelezettségei (honvédelmi kötelezettség, közteherviselés)

Kettős vagy többes állampolgárság

Minden szuverén állam önmaga határozza meg saját államában az állampolgárság keletkezésének
és megszűnésének feltételeit. A kettős állampolgárság létrejöttét az államok belső joga általában
nem zárja ki. (Jellemző kivétel, pl. Németország és Ukrajna) Az államok alapvetően azonban a
kettős állampolgárságot olyan jelenségnek tekintik, amelyből kezelést igénylő konfliktusok
származhatnak mind az egyén, mind az állam számára. Az államnak például diplomáciai
védelemben kellene részesítenie polgárát olyan állammal szemben, amelynek a védeni kívánt
személy szintén polgára, vagy a kettős állampolgárságú személy ugyanazon állampolgári
kötelezettségeket (pl. katonai szolgálat) mindkét államban köteles lenne teljesíteni. A Maastrichti
szerződés által létrehozott EU állampolgárságra is tekintettel az Európa Tanács nem foglal állást
(semleges) abban a kérdésben, hogy a kettős állampolgárság kívánatos-e, vagy sem.

EU állampolgárság

Elméleti oldalról az EU „másodlagos állampolgárság”, mivel nemzeti állampolgárság nélkül nem
áll meg inkább „EU polgárságnak” nevezhető, tehát a nemzeti állampolgárságon felüli többlet jog.
EU polgár státuszjogai:

a) A személyek szabad mozgása, a lakóhely szabad megválasztása;
b) Az EU működéséhez kapcsolódó jogok;

Aktív és passzív választójog az EU Parlament megválasztásában
Petíció és panasz benyújtásának joga az EU Parlamenthez, az EU ombudsmanhoz és az EU közig
szervekhez

Saját nyelv használatának joga a petíció és panasz benyújtásánál
c) Helyhatósági választások esetén aktív és passzív választójog más EU tagállamban;
d) Diplomáciai és konzuli védelem, elsődlegesen ott, ahol nincs a saját államának

képviselete.
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Önellenőrző kérdések:

1. Mit értünk a „ius sanguinis” elvén?
2. Mit értünk a „ius soli” elvén?
3. Hogyan keletkezik a magyar állampolgárság?
4. Kik kérhetik „ a legkedvezményesebb feltételek szerinti” honosítást?
5. Melyek a magyar állampolgár státuszjogai?
6. Melyek az EU polgár státuszjogai?

Irodalomjegyzék

Alkotmánytan I. (Szerk. Kukorelli István, OSIRIS 2003)
Állam és jogtudományi enciklopédia (Szerk. Szabó Imre 1980.)
Az új Alkotmány egy koncepciója (Bragyova András KJK MTA Állam. és Jogtudományi Intézet
1995.)
Emberi jogok (Szerk. Halmai Gábor OSIRIS 2003)
Európai Integrációs Alapismeretek (Szerk:Blahó András Aula Kiadó 2000)
Gazdasági és üzleti jog (Bednay Dezső: LSI Informatikai Oktatóközpont 2001.)
Jogi ismeretek (Bednay Dezső: Számalk 1995.)
Jogi ismeretek (Vass György: KOTK 1996.)
Jogi lexikon (Szerk. Lamm Vanda, Peschka Vilmos KJK KERSZÖV 1999)
Polgári jogi fogalomtár (Szerk. Sáriné dr. Simkó Ágnes, HVG–ORAC 2001.)
Személyi és Családi jog (Jobbágyi Gábor Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2000.)
Személyiségi jogok és szólásszabadság (Matúz György: PERFEKT 1998.)
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Melléklet:

1949. évi XX. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés
politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország
Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § Magyarország: köztársaság.
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint

közvetlenül gyakorolja.
(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg

kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés

alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből
fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő
hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió
intézményei útján is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása
mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.

(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.
(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irányíthat

semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében törvény határozza meg azokat a
tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.

4. § A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és a
vállalkozók érdekeit.

5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi épségét,
valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.

6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és
tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az
erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.
(3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a

Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.
(4) A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében

közreműködik az európai egység megteremtésében.
7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja

továbbá a nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.
(2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők

kétharmadának szavazata szükséges.
8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek tiszteletben

tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
(2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,

alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
(3)
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(4) Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása - az 54-56. §-ban, az
57. § (2)-(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69. §-ban és a 70/E. §-ban megállapított alapvető jogok kivételével -
felfüggeszthető vagy korlátozható.

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.
10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.
(2) Az állam kizárólagos tulajdonának, valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény határozza

meg.
11. § Az állam tulajdonában álló vállalatok és gazdálkodó szervezetek a törvényben meghatározott módon és

felelősséggel önállóan gazdálkodnak.
12. § (1) Az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkezetek önállóságát.
(2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát.
13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.
(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes,

feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.
14. § Az Alkotmány biztosítja az öröklés jogát.
15. § A Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét.
16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az

ifjúság érdekeit.
17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik.
18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.

II. fejezet

Az Országgyűlés

19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét,

meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
b) törvényeket alkot;
c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét;
d) megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak végrehajtását;
e) dönt a Kormány programjáról;
f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket;
g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről;
h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a

rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;
i) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények,

továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett
súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt:
szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki;

j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi
alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, a Magyar
Honvédség békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről,
valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi állomásozásáról;

k) megválasztja a Köztársaság elnökét, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az országgyűlési biztosokat,
az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a legfőbb ügyészt;

l) a Kormánynak - az Alkotmánybíróság véleményének kikérése után előterjesztett - javaslatára feloszlatja azt a
helyi képviselőtestületet, amelynek működése az Alkotmánnyal ellentétes; dönt a megyék területéről, nevéről,
székhelyéről, a megyei jogú várossá nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról;

m) közkegyelmet gyakorol;
n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre

kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések
megtételére.

(4) A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a
szavazata szükséges.
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(5)
(6) A (3) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata

szükséges.
19/A. § (1) Ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jogosult a

hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, továbbá a
szükségállapot kihirdetésére.

(2) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő
rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt
elháríthatatlan akadályba ütközik.

(3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot
kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen
állapítja meg.

(4) Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az
akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E
döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

19/B. § (1) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt
a) a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, békefenntartásban való részvételéről, külföldi

hadműveleti területen végzett humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról,
b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, illetve magyarországi

állomásozásáról,
c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.
(2) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az Országgyűlés elnöke, az Országgyűlésben

képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a
Honvéd Vezérkar főnöke.

(3) A Honvédelmi Tanács gyakorolja:
a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat,
b) a köztársasági elnök jogait,
c) a Kormány jogait.
(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, ebben egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, illetőleg törvényi

rendelkezésektől eltérhet, továbbá egyéb különleges intézkedéseket hozhat, az Alkotmány alkalmazását azonban nem
függesztheti fel.

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve ha az Országgyűlés a
rendelet hatályát meghosszabbítja.

(6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható.
19/C. § (1) A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a

Magyar Honvédség 40/B. § (2) bekezdése szerinti felhasználásáról.
(2) A szükségállapot idején a külön törvényben megállapított rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági

elnök vezeti be.
(3) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét.

A szükségállapot idején az Országgyűlés - akadályoztatása estén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága -
folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés, illetőleg az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága a köztársasági elnök által
bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.

(4) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve ha hatályukat az
Országgyűlés - akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága - meghosszabbítja.

(5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
19/D. § A rendkívüli állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes szabályokról szóló törvény

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése esetén a támadás

elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való
oltalmazására, az alkotmányos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a
Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint - a támadással arányos és erre felkészített erőkkel -
a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.

(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlést, a
köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele érdekében.

(3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

20. § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti
választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell
megtartani.

(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.
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(3) Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben szabályozottak szerint -
mentelmi jog illeti meg.

(4) Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét biztosító tiszteletdíj, továbbá meghatározott kedvezmények és
költségeinek fedezésére költségtérítés illetik meg. A tiszteletdíj és a költségtérítés összegéről, valamint a
kedvezmények köréről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

(5) A képviselő nem lehet köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke és számvevője, bíró, ügyész, közigazgatási szerv alkalmazottja - a
Kormány tagja és a politikai államtitkár kivételével -, továbbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagja. Törvény az összeférhetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja.

(6) Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

20/A. § (1) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik:
a) az Országgyűlés működésének befejezésével,
b) a képviselő halálával,
c) az összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondással,
e) a választójog elvesztésével.
(2) Az összeférhetetlenség kimondásáról az Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával

határoz.
(3) A képviselő az Országgyűléshez intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás

érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata nem szükséges.
21. § (1) Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és jegyzőket választ tagjai sorából.
(2) Az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít tagjaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottságot küldhet

ki.
(3) Az országgyűlési bizottságok által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles

előttük vallomást tenni.
22. § (1) Az Országgyűlés évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig,

illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.
(2) Az Országgyűlés alakuló ülését - a választást követő egy hónapon belüli időpontra - a köztársasági elnök hívja

össze; egyébként az Országgyűlés ülésszakának és ezen belül az egyes üléseknek az összehívásáról az Országgyűlés
elnöke gondoskodik.

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, vagy a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére az Országgyűlést rendkívüli
ülésszakra vagy rendkívüli ülésre össze kell hívni. A kérelemben az összehívás indokát, továbbá a javasolt időpontot és
napirendet meg kell jelölni.

(4) A köztársasági elnök az Országgyűlés ülését egy ülésszak alatt egy alkalommal - legfeljebb harminc napra -
elnapolhatja.

(5) Az elnapolás tartama alatt az Országgyűlés elnöke a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére - a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napnál nem távolabbi időpontra - köteles az Országgyűlést összehívni.

23. § Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. A köztársasági elnök, a Kormány, továbbá bármely képviselő kérelmére
az Országgyűlés a képviselők kétharmadának a szavazatával zárt ülés tartását is elhatározhatja.

24. § (1) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a képviselőknek több mint a fele jelen van.
(2) Az Országgyűlés a határozatait a jelenlévő képviselők több mint a felének szavazatával hozza.
(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes döntések meghozatalához

az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
(4) Az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban

állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét.
(5)
25. § (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely országgyűlési

képviselő kezdeményezhet.
(2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.
(3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági

elnöknek.
26. § (1) A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés elnökének

sürgősségi kérelmére öt napon - belül a köztársasági elnök gondoskodik. A kihirdetésre megküldött törvényt aláírja. A
törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

(2) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt aláírás előtt az
(1) bekezdésben említett határidőn belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével visszaküldheti az
Országgyűlésnek.
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(3) Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt
követően megküldött törvényt a köztársasági elnök köteles aláírni és öt napon belül kihirdetni.

(4) A köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt az (1) bekezdésben említett határidőn belül véleményezésre
megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

(5) Ha az Alkotmánybíróság - soron kívüli eljárásban - az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a
törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles a törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

(6) A népszavazásra bocsátott törvényt a köztársasági elnök csak akkor írja alá, ha azt a népszavazás megerősítette.
27. § Az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési

biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést, a Kormányhoz, a
Kormány bármely tagjához és a legfőbb ügyészhez interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó
minden ügyben.

28. § (1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik.
(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását megbízatásának lejárta előtt is.
(3) A köztársasági elnök a választások kitűzésével egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést, ha
a) az Országgyűlés - ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején - tizenkét hónapon belül legalább négy esetben

megvonja a bizalmat a Kormánytól, vagy
b) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek javasolt személyt az

első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg.
(4)
(5) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az Országgyűlés

elnökének és az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai vezetőinek véleményét.
(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított három hónapon belül új Országgyűlést kell

választani.
(7) Az Országgyűlés működése az új Országgyűlés alakuló üléséig tart.
28/A. § (1) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki a feloszlását és nem

oszlatható fel.
(2) Ha az Országgyűlés megbízatása rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején jár le, a megbízatás a rendkívüli

állapot, illetőleg a szükségállapot megszűnéséig meghosszabbodik.
(3) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést a köztársasági elnök hadiállapot, háborús veszély állapota vagy

szükséghelyzet esetén ismét összehívhatja. Megbízatásának meghosszabbításáról az Országgyűlés maga határoz.
28/B. § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.
(2) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési

képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
28/C. § (1) Országos népszavazást döntéshozatal vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a népszavazás

elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.
(2) Országos népszavazást kell tartani legalább 200 000 választópolgár kezdeményezésére.
(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes népszavazás alapján hozott döntés az

Országgyűlésre kötelező.
(4) Mérlegelés alapján országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képviselők

egyharmada vagy 100 000 választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés rendelhet el.
(5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint a

helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalmazó törvények

tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló rendelkezéseiről,
d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről,
e) az Országgyűlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot és szükségállapot kihirdetéséről,
h) a Magyar Honvédség külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.
(6) Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de

legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
28/D. § Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi

kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés tűzze a
napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles megtárgyalni.

28/E. § Országos népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig, országos
népi kezdeményezés esetén két hónapig lehet aláírást gyűjteni.
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III. fejezet

A köztársasági elnök

29. § (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet
demokratikus működése felett.

(2) A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka.
29/A. § (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja.
(2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki a választás

napjáig a harmincötödik életévét betöltötte.
(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.
29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az Országgyűlés legalább

ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökénél a szavazás elrendelése előtt kell
benyújtani. Az Országgyűlés minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása
érvénytelen.

(2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A szükséghez képest többszöri szavazásnak
van helye. Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát
elnyeri.

(3) Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem nyeri el, az (1) bekezdésnek megfelelő új ajánlás
alapján újból szavazást kell tartani. A második szavazás alapján való megválasztáshoz ugyancsak a képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

(4) Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt többséget, harmadszori szavazást kell
tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre lehet szavazni, akik a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot
kapták. A harmadik szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki - tekintet nélkül a szavazásban részt
vevők számára - a szavazatok többségét elnyerte.

(5) A szavazási eljárást legfeljebb három egymásra következő nap alatt be kell fejezni.
29/C. § (1) A köztársasági elnököt a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, ha pedig a

megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani.
(2) Az elnökválasztást az Országgyűlés elnöke tűzi ki.
29/D. § A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízás idő

előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalába; hivatalba
lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz.

29/E. § (1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha a köztársasági elnök megbízatása
valamely okból idő előtt megszűnik, az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnöki jogkört az
Országgyűlés elnöke gyakorolja, azzal a korlátozással, hogy törvényt az Országgyűlésnek megfontolás végett, illetőleg
az Alkotmánybíróságnak megvizsgálás céljából nem küldhet meg, az Országgyűlést nem oszlathatja fel, és a
kegyelmezés jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet.

(2) A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és
helyette az Országgyűlés elnökének feladatát az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

30. § (1) A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai tisztséggel
vagy megbízatással. A köztársasági elnök más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért - a szerzői
jogi védelem alá eső tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el.

(2) A köztársasági elnök tiszteletdíjáról, kedvezményeiről és az őt megillető költségtérítés összegéről szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

30/A. § (1) A köztársasági elnök
a) képviseli a magyar államot,
b) a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szerződéseket köt, ha a szerződés tárgya a törvényhozás hatáskörébe

tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges,
c) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket,
d) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását,

valamint az európai parlamenti választás, továbbá az országos népszavazás időpontját,
e) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein,
f) javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére,
g) népszavazást kezdeményezhet,
h) kinevezi és felmenti - külön törvényben meghatározott szabályok szerint - az államtitkárokat,
i) külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank

elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a
tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,

j) adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélyezi viselésüket,
k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
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l) dönt az állampolgársági ügyekben,
m) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a hatáskörébe utal.
(2) A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meghatározott minden intézkedéséhez és rendelkezéséhez - az a),

d), e), f) és g) pontban foglaltak kivételével - a miniszterelnöknek vagy az illetékes miniszternek az ellenjegyzése
szükséges.

31. § (1) Az elnöki megbízatás megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az elnök halálával,
c) a feladatkör ellátását kilencven napon túl lehetetlenné tevő állapottal,
d) az összeférhetetlenség kimondásával,
e) lemondással,
f) az elnöki tisztségtől való megfosztással.
(2) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok [30. § (1) bekezdés]

merül fel, bármely képviselő indítványára az Országgyűlés határoz az összeférhetetlenség kimondásáról. A határozat
meghozatalához a képviselők kétharmadának a szavazata szükséges. A szavazás titkos.

(3) A köztársasági elnök az Országgyűléshez intézett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás
érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt napon belül kérheti a
köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök elhatározását fenntartja, az
Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.

(4) A köztársasági elnök a tisztségétől megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más
törvényt szándékosan megsérti.

31/A. § (1) A köztársasági elnök személye sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja.
(2) A tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt megsértő köztársasági elnökkel

szemben az országgyűlési képviselők egyötöde indítványozhatja a felelősségre vonást.
(3) A felelősségre vonási eljárás megindításához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

A szavazás titkos.
(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától kezdődően a felelősségre vonási eljárás befejezéséig az elnök a

hatáskörét nem gyakorolhatja.
(5) A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.
(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredményeként a törvénysértés tényét megállapítja, a köztársasági elnököt

tisztségétől megfoszthatja.
(7)-(8)
32. § (1) Ha a köztársasági elnök ellen a felelősségre vonási eljárás a hivatali ideje alatt a hivatali tevékenységével

összefüggésben elkövetett, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt indult, az Alkotmánybíróság eljárásában a
büntető eljárás alapvető rendelkezéseit is alkalmazni kell. A vádat az Országgyűlés által a saját tagjai közül választott
vádbiztos képviseli.

(2) A köztársasági elnök ellen egyéb cselekménye miatt büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése után lehet
indítani.

(3) Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök bűnösségét szándékos bűncselekmény elkövetésében megállapítja,
az elnököt a tisztségétől megfoszthatja, s egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvben az adott cselekményre
meghatározott bármely büntetést és intézkedést alkalmazhatja.

IV. fejezet

Az Alkotmánybíróság

32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel
hatáskörébe utalt feladatokat.

(2) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más
jogszabályokat.

(3) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.
(4) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira az

Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselő csoportjainak egy-egy tagjából álló jelölő bizottság tesz
javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

(5) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai a pártnak, és az Alkotmánybíróság hatásköréből adódó
feladatokon kívül politikai tevékenységet nem folytathatnak.

(6) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
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V. fejezet

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etnikai kisebbségi
jogok országgyűlési biztosa

32/B. § (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kapcsolatban
tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi
intézkedéseket kezdeményezzen.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi
jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében
általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.

(3) Az országgyűlési biztos eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.
(4) Az állampolgári jogok, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosait a köztársasági

elnök javaslatára az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával választja. Az Országgyűlés egyes
alkotmányos jogok védelmére külön biztost is választhat.

(5)
(6) Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasztalatairól évente beszámol az Országgyűlésnek.
(7) Az országgyűlési biztosokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának

szavazata szükséges.

VI. fejezet

Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank

32/C. § (1) Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve. Feladatkörében
ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében az állami költségvetési javaslat megalapozottságát, a
felhasználások szükségességét és célszerűségét, ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket;
előzetesen felülvizsgálja az állami költségvetés felhasználásának a törvényességét; ellenőrzi az állami költségvetés
végrehajtásáról készített zárszámadást; ellenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok,
vállalkozások vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét; ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.

(2) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi.
Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést. A jelentést
nyilvánosságra kell hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszámadás ellenőrzéséről készült jelentést a
zárszámadással együtt terjeszti az Országgyűlés elé.

(3) Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

(4) Az Állami Számvevőszék szervezetéről és működésének alapelveiről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

32/D. § (1) A Magyar Nemzeti Bank a Magyar Köztársaság központi bankja. A Magyar Nemzeti Bank külön
törvényben meghatározott módon felelős a monetáris politikáért.

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági elnök hat évre nevezi ki.
(3) A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.
(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát ki, amely

törvénnyel nem lehet ellentétes. A rendeletet a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

VII. fejezet

A kormány

33. § (1) A Kormány
a) miniszterelnökből és
b) miniszterekből áll.
(2) A miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti.
(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés tagjai többségének szavazatával választja. A

miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés egyszerre határoz.
(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.
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(5) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg. A Kormány tagjai a Kormány megalakulása után az
Országgyűlés előtt esküt tesznek.

33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:
a) az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával,
b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával,
c) a miniszterelnök halálával,
d) a miniszterelnök választójogának elvesztésével,
e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megállapításával, illetőleg
f) ha a 39/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bizalmat megvonja

és új miniszterelnököt választ.
33/B. § A miniszter megbízatása megszűnik:
a) a Kormány megbízatásának megszűnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával,
e) választójogának elvesztésével,
f) összeférhetetlenségének megállapításával.
34. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolását külön törvény tartalmazza.
35. § (1) A Kormány
a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezetek jogait;
b) biztosítja a törvények végrehajtását;
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja tevékenységüket;
d) a belügyminiszter közreműködésével biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;
e) biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidolgozását, gondoskodik megvalósulásukról;
f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek megvalósulásához

szükséges feltételeket;
g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi fedezetéről;
h) irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését;
i) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása (a

továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket;

j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya nevében nemzetközi
szerződéseket köt;

k) képviseli a Magyar Köztársaságot az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben;
l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal;
m) a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a közigazgatás, a Magyar Honvédség és a

rendvédelmi szervek működését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be; az így bevezetett intézkedések
hatálya az Országgyűlés döntéséig, de legfeljebb 60 napig tart, azokról a Kormány a köztársasági elnököt és az
Országgyűlés illetékes bizottságait folyamatosan tájékoztatja.

(2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá.
A Kormány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell
hirdetni.

(3) Veszélyhelyzetben és megelőző védelmi helyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes
törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzetben és a megelőző védelmi
helyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

(4) A Kormány - jogszabály kivételével - az alárendelt szervek által hozott minden olyan határozatot vagy
intézkedést megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik.

35/A. § (1) Az európai integrációval összefüggő ügyekben az Országgyűlés vagy bizottságai ellenőrzési jogkörének,
az Országgyűlés és a Kormány között folytatott egyeztetésnek, továbbá a Kormány tájékoztatási kötelezettségének
részletes szabályairól a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény rendelkezik.

(2) A Kormány az Országgyűlés részére megküldi azokat a javaslatokat, amelyek az Európai Unió kormányzati
részvétellel működő intézményeinek döntéshozatali eljárásában napirenden szerepelnek.

36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.
37. § (1) A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit, gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak

végrehajtásáról.
(2) A miniszterek a jogszabályok rendelkezéseinek és a Kormány határozatainak megfelelően vezetik az

államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és irányítják az alájuk rendelt szerveket. A tárca nélküli miniszterek
ellátják a Kormány által meghatározott feladataikat.
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(3) A Kormány tagjai feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki. Ezek azonban törvénnyel vagy a Kormány
rendeletével és határozatával nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket a hivatalos lapban ki kell hirdetni.

38. §
39. § (1) Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek rendszeresen köteles

beszámolni.
(2) A Kormány tagjai a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelősek, tevékenységükről kötelesek a Kormánynak és

az Országgyűlésnek beszámolni. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállását, díjazását, továbbá felelősségre
vonásuk módját törvény szabályozza.

(3) A Kormány tagjai részt vehetnek és felszólalhatnak az Országgyűlés ülésein.
39/A. § (1) A képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban - a miniszterelnöki tisztségre jelölt

személy megjelölésével - bizalmatlansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnökkel szemben benyújtott
bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. Ha az
indítvány alapján az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt
személyt megválasztottnak kell tekinteni.

(2) Az indítvány feletti vitát és szavazást legkorábban a beterjesztéstől számított három nap után, legkésőbb a
beterjesztéstől számított nyolc napon belül kell megtartani.

(3) A Kormány - a miniszterelnök útján - bizalmi szavazást javasolhat a (2) bekezdésben előírt határidők szerint.
(4) A Kormány - a miniszterelnök útján - azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti szavazás

egyben bizalmi szavazás legyen.
(5) Ha az Országgyűlés a (3)-(4) bekezdésben foglalt esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak, a Kormány

köteles lemondani.
39/B. § Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban marad, és

gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a Kormányt megilletik; nemzetközi szerződést azonban nem köthet, és
rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

39/C. § (1) Ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával vagy a
miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásával szűnt meg, a miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig
ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét, de új miniszter kinevezésére, illetőleg miniszter felmentésére
javaslatot nem tehet, és rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat.

(2) Ha a miniszterelnök megbízatása halála, választójogának elvesztése, illetőleg összeférhetetlenségének
megállapítása miatt szűnik meg, az új miniszterelnök megválasztásáig az a miniszter gyakorolja - az (1) bekezdésben
írt korlátozásokkal - a miniszterelnök hatáskörét, akit a miniszterelnök a helyettesítésére kijelölt; ha pedig több
miniszter lett kijelölve, az első helyen kijelölt miniszter.

40. § (1) A Kormány meghatározott feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat.
(2)
(3) A Kormány jogosult az államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön szerveket

létesíteni.

VIII. fejezet

A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek

40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő
kollektív védelmi feladatok ellátása.

(2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme.
(3) A Határőrség alapvető feladata az államhatár őrzése, rendjének fenntartása.
(4) A Magyar Honvédség feladatairól és a rá vonatkozó részletes szabályokról szóló, továbbá a Rendőrségről, a

Határőrségről, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló törvények
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

40/B. § (1)
(2) A Magyar Honvédséget az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló

fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben veszélyeztető, fegyveresen vagy
felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén, az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően
kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor, ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő.

(3) A Magyar Honvédség irányítására - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - az Alkotmányban
meghatározott keretek között kizárólag az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány és az
illetékes miniszter jogosult.

(4) A Magyar Honvédség, a Határőrség, a Rendőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú
tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
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(5) A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai állományú tagjának és a Határőrség nem hivatásos rendvédelmi
állományú tagjának pártban való tevékenységére a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
elfogadott törvény korlátokat állapíthat meg.

40/C. § (1) A Kormány engedélyezi a Magyar Honvédség, illetve külföldi fegyveres erők 19. § (3) bekezdés j)
pontja szerinti,

a) az Észak-atlanti Tanács döntésén alapuló alkalmazását, illetőleg
b) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapuló más csapatmozgásait.
(2) A Kormány az (1) bekezdés alapján hozott döntéséről haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek a

köztársasági elnök egyidejű tájékoztatása mellett.

IX. fejezet

A helyi önkormányzatok

41. § (1) A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik.
(2) A főváros kerületekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók.
42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi

önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus
intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.

43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §) egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek
lehetnek.

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének
jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz
fordulhat.

44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg helyi
népszavazással gyakorolják.

(2) A képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek a választását - az időközi választás kivételével - az előző
általános választást követő negyedik év október hónapjában kell megtartani.

(3) A képviselő-testület megbízatása az önkormányzati általános választás napjáig tart. A jelöltek hiányában
elmaradt választás esetén a képviselő-testület megbízatása meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A
polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart.

(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott
feltételek szerint - kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3) bek. l) pont] a polgármester
megbízatását is megszünteti.

44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, az önkormányzat bevételeivel

önállóan gazdálkodik, saját felelősségére vállalkozhat,
c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jogosult, továbbá e

feladatokkal arányban álló állami támogatásban részesül,
d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét,
e) törvény keretei között önállóan alakítja ki a szervezetét és működési rendjét,
f) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat,
g) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez,
h) szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel, érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszövetséget

hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi
önkormányzati szervezetnek.

(2) A helyi képviselőtestület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintű
jogszabállyal.

44/B. § (1) A helyi képviselőtestület elnöke a polgármester. A képviselőtestület bizottságot választhat, és hivatalt
hoz létre.

(2) A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló
kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat.

(3) Törvény vagy kormányrendelet államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a jegyzőnek, és
kivételesen a képviselőtestület hivatala ügyintézőjének is.

44/C. § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához a jelenlevő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges. Ugyanilyen szavazataránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az
önkormányzatok alapjogai.
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X. fejezet

A bírói szervezet

45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága, az
ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják.

(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira külön bíróságok létesítését is elrendelheti.
46. § (1) A bíróság - ha a törvény másképpen nem rendelkezik - tanácsban ítélkezik.
(2) A törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
(3) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el.
47. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a Magyar Köztársaság legfőbb bírósági szerve.
(2) A Legfelsőbb Bíróság biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra

kötelezőek.
48. § (1) A Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, elnökhelyetteseit

a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A Legfelsőbb Bíróság elnökének
megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(2) A hivatásos bírákat törvényben meghatározott módon a köztársasági elnök nevezi ki.
(3) A bírákat tisztségükből csak törvényben meghatározott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani.
49. §
50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek, a

jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a
bűncselekmények elkövetőit.

(2) A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét.
(3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai

tevékenységet nem folytathatnak.
(4) A bíróságok igazgatását az Országos Igazságszolgáltatási Tanács végzi, az igazgatásban bírói önkormányzati

szervek is közreműködnek.
(5) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény

elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

XI. fejezet

Az ügyészség

51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos
rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.

(2) Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a
bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.

(3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a törvényeket. Törvénysértés esetén
- törvényben meghatározott esetekben és módon - fellép a törvényesség védelmében.

52. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, a
legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

(2) A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, és működéséről köteles beszámolni.
53. § (1) Az ügyészeket a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki.
(2) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja.
(4) Az ügyészségre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.

XII. fejezet

Alapvető jogok és kötelességek

54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és
különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
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55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit sem lehet
szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján
megfosztani.

(2) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül vagy
szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli
indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni.

(3) Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre jogosult.
56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.
57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az

ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és
pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.

(2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság
jogerős határozata nem állapította meg.

(3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő nem
vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt.

(4) Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején
a magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.

(5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági,
közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot - a jogviták
ésszerű időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan - a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.

58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország területén - törvényben meghatározott esetek
kivételével - megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve a lakóhely vagy
az ország elhagyásához való jogot is.

(2) A Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit csak a törvénynek megfelelően hozott határozat
alapján lehet kiutasítani.

(3) Az utazási és letelepedési szabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a
magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.

(2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását,

és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy
egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy
kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.
(4) A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők

kétharmadának szavazata szükséges.
61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a

közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
(2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.
(3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához a

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
(4) A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a

kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló
törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

62. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.
(2) A gyülekezési jogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata

szükséges.
63. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a törvény által nem tiltott célra

szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.
(2) Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható létre.
(3) Az egyesülési jogról szóló, valamint a pártok gazdálkodásáról és működéséről szóló törvény elfogadásához a

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
64. § A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban

kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.
65. § (1) A Magyar Köztársaság törvényben meghatározott feltételek szerint - ha sem származási országuk, sem más

ország a védelmet nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban,
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illetve a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi
csoporthoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyőződésük miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük
megalapozott.

(2) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai, valamint
gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.

(2) A Magyar Köztársaságban az anyáknak a gyermek születése előtt és után külön rendelkezések szerint támogatást
és védelmet kell nyújtani.

(3) A munka végzése során a nők és a fiatalok védelmét külön szabályok is biztosítják.
67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a

védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
(2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.
(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmével kapcsolatos állami feladatokat külön rendelkezések

tartalmazzák.
68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó

tényezők.
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív

részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven
való névhasználat jogát.

(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják.
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.
(5) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők

kétharmadának szavazata szükséges.
69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet magyar állampolgárságától önkényesen megfosztani, vagy

magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani.
(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatérhet.
(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Magyar

Köztársaság védelmét élvezze.
(4) Az állampolgárságról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának

szavazata szükséges.
70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az

a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban
és népi kezdeményezésben részt vegyen.

(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a
jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás,
illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint helyi
népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré magyar
állampolgár választható.

(3) A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú
személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a
választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint a helyi
népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a
jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen.

(5) Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság,
illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban
elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható, ha az állampolgársága szerinti állam
jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának
megfelelően közhivatalt viseljen.

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó

intézkedésekkel is segíti.
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70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához.

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.
(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez, amely megfelel végzett munkája mennyiségének és

minőségének.
(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.
70/C. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazdasági és társadalmi érdekeinek védelme céljából másokkal

együtt szervezetet alakítson vagy ahhoz csatlakozzon.
(2) A sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei között lehet gyakorolni.
(3) A sztrájkjogról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata

szükséges.
70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki

egészséghez.
(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás

megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével
valósítja meg.

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
szükséges ellátásra jogosultak.

(2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények
rendszerével valósítja meg.

70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való jogot.
(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és

kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá
az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.

70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a
tanszabadságot és a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány
művelői jogosultak.

70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.
(2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlévő képviselők

kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgár férfiakat - törvényben meghatározottak szerint - hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti
meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári szolgálatot teljesít.

(3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára törvény
polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő.

(4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek gazdasági és
anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek.

(5) A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

70/I. § Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.

70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondviselők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.
70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcsolatban

hozott állami döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.

XIII. fejezet

A választások alapelvei

71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati képviselőket,
valamint a polgármestert és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják.

(2) A megyei közgyűlés elnökét a megyei közgyűlés tagjai titkos szavazással választják. A megyei közgyűlés
elnökévé magyar állampolgár választható.

(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament képviselői, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek választásáról külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelenlevő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
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(4) A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról külön törvény rendelkezik, amelynek elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

72-73. §

XIV. fejezet

A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei

74. § A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest.
75. § A Magyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.
76. § (1) A Magyar Köztársaság zászlaja három, egyenlő szélességű piros, fehér és zöld színű vízszintes sávból áll.
(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott.

Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A
pajzson a magyar Szentkorona nyugszik.

(3) A Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló törvény elfogadásához az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

XV. fejezet
Záró rendelkezések

77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.
(2) Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.
78. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kormány

gondoskodik.
(2) A Kormány köteles az Alkotmány végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé

terjeszteni.


