Magyarország Alaptörvényében
nevesített sarkalatos törvények

1. Az állampolgárságról
2. A címer és a zászló használatáról
3.

Az állami kitüntetésekről

4. A családok védelméről
5. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését
ellenőrző független hatóság létrehozásáról
6. Az egyházakról
7. A pártok működéséről és gazdálkodásáról
8. A sajtószabadságról, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét
ellátó szervre vonatkozó szabályok
9. A választójogról
10. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályok, valamint a helyi és országos
önkormányzataik megválasztásának szabályai
11. A honvédelmi kötelezettségről (katonai szolgálat teljesítése, honvédelmi munkakötelezettség, polgári
védelmi kötelezettség, gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség szabályai)
12. Az országgyűlési képviselők választásáról
13. A Magyarországon élő nemzetiségek Országgyűlés munkájában történő részvételéről
14. Az országgyűlési képviselők jogállásáról és javadalmazásáról
15. Az Országgyűlés rendszeres ülésezését biztosító rendelkezések
16. Az országgyűlési
kötelezettségről

bizottságok

vizsgálati

tevékenységéről,

a

bizottságok

előtti

megjelenési

17. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról
18. Önálló szabályozó szervek létrehozása, feladatkörük, működésük szabályai
19. Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének és működésének szabályairól
20. A bíróságok szervezete és igazgatása, a bírák jogállása, javadalmazása
21. Az ügyészség szervezete és működése, valamint az ügyészek jogállása, javadalmazása
22. A helyi önkormányzatokról
23. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
24. A nemzeti vagyon megőrzése, védelme és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményei,
az állam kizárólagos tulajdona és kizárólagos gazdasági tevékenységek köre, valamint a

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon elidegenítésének korlátai és
feltételei
25. A Magyar Nemzeti Bank szervezetének és működésének részletes szabályai
26. A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szervre vonatkozó szabályok
27. Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének részletes szabályai
28. A közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályai
29. A Költségvetési Tanács működésének részletes szabályai
30. A Magyar Honvédség szervezetére, feladataira, irányítására és vezetésére, működésére vonatkozó
részletes szabályok
31. A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működéséről, a titkosszolgálati eszközök és
módszerek alkalmazásáról, valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő szabályokról
32. A különleges jogrendben alkalmazandó részletes szabályok (szükségállapot idején a köztársasági elnök
által rendeleti úton bevezethető intézkedések, a Kormány által megelőző védelmi helyzetben,
veszélyhelyzet esetén bevezethető rendkívüli intézkedések, váratlan támadás)
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