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Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítás a

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

1. cikk

A Nemzeti hitvallás a „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szen t
Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemze t
egységét .” szövegrészt követően a következ ő szövegrésszel egészül ki :

„Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerez ő önazonosságunk védelmezése az
állam alapvető kötelessége .”

2. cikk

Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetköz i
szerződés alapján — az alapító szerződésekbő l fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettsége k
teljesítéséhez szükséges mértékig — az Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a több i
tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja . Az e bekezdé s
szerinti hatáskörgyakorlásnak összhangban kell állnia az Alaptörvényben foglalt alapvet ő
jogokkal és szabadságokkal, továbbá nem korlátozhatja Magyarország területi egységére ,
népességére, államformájára és állami berendezkedésére vonatkozó elidegeníthetetle n
rendelkezési jogát .”

3. cikk

Az Alaptörvény R) cikke a következ ő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme a z
állam minden szervének kötelessége .”

4. cikk

Az Alaptörvény VI . cikke helyébe a következő rendelkezés lép :

„VI. cikk

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és
jó hírnevét tiszteletben tartsák. A véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jo g
gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével .

(2) Az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát.

(3) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdek ű adatok
megismeréséhez és terjesztéséhez .

(4) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jo g
érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi .”



5. cikk

(1) Az Alaptörvény XIV. cikk (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :

„(1) Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Idegen állampolgár – ide nem értve
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez ő személyeket – Magyarország területén a
magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet . A kérelem elő terjesztése és
elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg .

(2) Magyar állampolgár Magyarország területér ő l nem utasítható ki, és külföldrő l bármikor
hazatérhet. Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehe t
kiutasítani . Tilos a csoportos kiutasítás .

(3) Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a
veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak ,
büntetésnek vetik alá.”

(2) Az Alaptörvény XIV. cikke a következ ő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet –
kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket
hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzet i
hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási, illetve politika i
meggyőződésük miatt üldöznek, vagy a közvetlen üldöztetést ő l való félelmük megalapozott .
Nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki Magyarország területére olyan
országon keresztül érkezett, ahol üldöztetésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének ne m
volt kitéve .

(5) A menedékjog biztosításának alapvet ő szabályait sarkalatos törvény határozza meg . ”

6. cikk

(1) Az Alaptörvény XXII . cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az állam jogi védelemben részesíti az otthont . Magyarország törekszik arra, hogy az
emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenk i
számára biztosítsa . ”

(2) Az Alaptörvény XXII . cikk (2)-(3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését, továbbá a közterület közcél ú
használatának védelmét az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszene k
valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani .

(3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás . ”

7 . cikk

(1) Az Alaptörvény 25 . cikk (1)-(3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezések lépnek :
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„(1) A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el . Bíróság a rendes és a
közigazgatási bíróság .

(2) A rendes bíróságok döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában és törvénybe n
meghatározott egyéb ügyben. A rendes bírósági szervezet legfőbb szerve a Kúria, amel y
biztosítja a rendes bíróságok jogalkalmazásának egységét, a rendes bíróságokra kötelez ő
jogegységi határozatot hoz .

(3) A közigazgatási bíróságok döntenek közigazgatási jogvitákban és törvénybe n
meghatározott egyéb ügyben . A közigazgatási bírósági szervezet legfőbb szerve a
Közigazgatási Felsőbíróság, amely biztosítja a közigazgatási bíróságok jogalkalmazásána k
egységét, a közigazgatási bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz . ”

(2) Az Alaptörvény 25 . cikk (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) A rendes bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivata l
elnöke végzi. Az Országos Bírói Tanács, felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását . Az
Országos Bírói Tanács, illetve más bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságo k
igazgatásában .”

8. cikk

Az Alaptörvény 28 . cikke helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„28. cikk

A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét els ősorban azok céljával és az
Alaptörvénnyel összhangban értelmezik . A jogszabályok céljának megállapítása során
elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosításár a
irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni . Az Alaptörvény és a jogszabályok
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelel ő , erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.”

9. cikk

Az Alaptörvény 46 . cikk (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a
közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme . A rendőrség részt vesz a
jogellenes bevándorlás megakadályozásában .”

10. cikk

Az Alaptörvény „ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK” része a következ ő 27 . és 28 .
ponttal egészül ki :

„27 . A közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló sarkalatos törvény
hatálybalépéséig a bíróság dönt

a) büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben;

b) a közigazgatási határozatok törvényességérő l ;

c) az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérő l és megsemmisítésérő l ;

d) a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásána k
megállapításáról .

3



28. A közigazgatási bírósági szervezet felállításáról szóló sarkalatos törvény hatálybalépéséi g
a bíróságok igazgatásának központi feladatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke végzi . Az
Országos Bírói Tanács felügyeli a bíróságok központi igazgatását . Az Országos Bírói Tanács
és más bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában."

11 . cikk

Az Alaptörvény

a) 1 . cikk (2) bekezdés e) pontjában a „Kúria elnökét” szövegrész helyébe a „Kúria elnökét, a
Közigazgatási Felsőbíróság elnökét” szöveg ,

b) 9. cikk (3) bekezdés j) pontjában, 24. cikk (2) bekezdés e) pontjában, 24 . cikk (5) bekezdé s
b) pontjában és 26 . cikk (2) bekezdésében a „Kúria elnöke” szövegrész helyébe a „Kúria
elnöke, a Közigazgatási Fels őbíróság elnöke” szöveg,

c) 26. cikk (3) bekezdésében a „Kúria elnökét” szövegrész helyébe a „Kúria elnökét és a
Közigazgatási Fels őbíróság elnökét” szöveg, a „Kúria elnökének” szövegrész helyébe a
„Kúria elnökének és a Közigazgatási Fels őbíróság elnökének” szöveg

lép.

12. cikk

(1) Az Álaptörvény e módosítása – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
kihirdetését követő napon lép hatályba .

(2) A 6 . cikk (2) bekezdése 2018 . október 15-én lép hatályba .

(3) A 8 . cikk 2019 . január 1-jén lép hatályba .

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

(5) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának
hatálybalépését követ ően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban .
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