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Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása a köztársasági elnök közvetlen
választásának bevezetése érdekében

(2017	 )

Az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint
módosítja:

1.cikk

Magyarország Alaptörvénye 10 . cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) A köztársasági elnököt a választópolgárok általános és egyenl ő választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosít ó
választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon öt évre választják .”

2. cikk

(1)Az Alaptörvény e módosítása 2017 . március 1-jén lép hatályba .

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1 . cikk (2) bekezdés a)
pontja és S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el .

(3) Az Alaptörvény egységes szerkezet ű szövegét az Alaptörvény. e módosításának
hatálybalépését követően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban .



Indokolás

Általános indokolás

Magyarországon általános válságjelenség, hogy az emberek nem érzik úgy, hogy a politika é s
a közélet róluk szólna, távol érzik maguktól az ország ügyeinek intézését . A rossz hangulatot
az is fokozza, hogy már arról sem lehet beszélni, hogy a kormányzó pártok frakció i
kollektíven döntenének el bizonyos kérdéseket, hanem egyértelm űvé vált a legtöbb embe r
számára, hogy olyan fontos kérdésben is egy ember, a miniszterelnök dönt, hogy ki képviselj e
legfelsőbb szinten a magyar embereket, vagyis ki legyen a következ ő köztársasági elnök.
Ezen a helyzeten úgy lehet változtatni, hogy megadjuk a lehet őséget a választópolgároknak,
hogy közvetlenül választhassák meg az államfőt, így biztosítva nagyobb legitimitást is a
tisztség számára . Ebben az esetben nem elég egy pártkatonát jelölniük a vezető pártoknak
sem, hanem rákényszerülnek, hogy népszer ű és alkalmas jelölttel mérettessék meg magukat.
A választás részletkérdéseit, nevezetesen, hogy egy- vagy kétfordulós legyen a voksolás ,
illető leg hogyan történjen a jelölés, nem az Alaptörvényben, hanem sarkalatos törvényben kel l
szabályozni, így jelen módosításnak nem célja a részletkérdésekben állást foglalnia . Az
Alaptörvény-módosítás egyetlen célja, hogy a közvetlen köztársasági elnök választá s
alkotmányos alapjait megteremtse, és elindítsa a politikai szféra közös gondolkozását a
részletszabályok tekintetében.

Részletes indokolás

Az 1 . cikkhez

Az Alaptörvény 10. cikk (1) bekezdése szerint a köztársasági elnököt az Országgyű lés öt évr e
választja.
E bekezdés módosítása szükséges annak érdekében, hogy az általános indokolásban foglal t
célok megvalósuljanak, miszerint a köztársasági elnök a választópolgárok által kerülhesse n
megválasztásra. A köztársasági elnök választásával kapcsolatos szabályozást az Alaptörvény
e módosításának elfogadását követően külön törvény fogja meghatározni, amelynek
megalkotására – a köztársasági elnöki megbízatás lej ártát megelőzően – a 2 . cikkben foglalt
hatályba léptető rendelkezés kellő határidőt biztosít .

A 2. cikkhez

Hatályba léptető rendelkezés .
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