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1. § 

Az Alkotmány a következő 2/A. §-sal egészül ki, a jelenlegi 2/A. § megjelölése 

2/B. §-ra változik, egyidejűleg e § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„2/A. § (1) A Magyar Köztársaság valamely nemzetközi szervezetben való 

részvétele során nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben 



egyes, az Alkotmányból eredő hatásköreit a nemzetközi szervezet útján a 

nemzetközi szervezet többi tagjával közösen gyakorolhatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez, elfogadásához 

vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló döntéshez, továbbá a nemzetközi 

szerződés kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 

szükséges. 

2/B. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele 

során 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, az 

Alkotmányból eredő hatásköreit az Európai Unió intézményei útján a többi 

tagállammal közösen gyakorolhatja.” 

2. § 

Az Alkotmány 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„7. § (1) A Magyar Köztársaság elfogadja és jogrendszere részének ismeri el a 

nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályait, a nemzetközi szokásjog 

szabályait, valamint az államok közössége által elismert általános jogelveket. 

(2) A Magyar Köztársaság biztosítja az (1) bekezdésen alapuló, továbbá a vállalt 

nemzetközi kötelezettségek és a belső jog összhangját. 

(3) A nemzetközi szerződésben foglalt kötelezettség akkor válik a Magyar 

Köztársaság számára kötelezővé, ha a nemzetközi szerződést az arra jogosult szerv 

megerősíti, jóváhagyja, elfogadja vagy dönt az ahhoz való csatlakozásról, és az 

erről szóló okiratot a nemzetközi jog szabályai szerint kicserélik, letétbe helyezik, 

vagy erről a szerződő feleket, illetve a letéteményest értesítik. 

 



(4) Ha a nemzetközi szerződés az Alkotmánnyal össze nem egyeztethető 

rendelkezést tartalmaz, a szerződés megerősítésére, elfogadására vagy az ahhoz 

való csatlakozásra csak az ellentét megszüntetését követően kerülhet sor. 

(5) Az általánosan kötelező magatartási szabályt tartalmazó nemzetközi szerződés 

akkor válik a Magyar Köztársaság jogrendszerének részévé, ha tartalmának 

megfelelően törvényben vagy kormányrendeletben kihirdették.” 

3. § 

Az Alkotmány a következő 8/A. §-sal egészül ki: 

„8/A. § (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt csak az Alkotmányban 

meghatározott jogalkotó szervek által – törvényben meghatározott módon – 

alkotott és kihirdetett jogszabály állapíthat meg. 

(2) A jogszabály a hatályba lépését megelőző időre nézve nem vonhat el jogot, 

nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást 

jogellenessé. 

(3) E § nem érinti a 2/A. § és a 2/B. § szerint más államokkal közösen gyakorolt 

hatáskörök alapján alkotott, általánosan kötelező magatartási szabályok 

érvényességét. 

(4) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő 

országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.” 

 



4. § 

(1) Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének f) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(E jogkörében az Országgyűlés) 

„f) megerősíti vagy elfogadja a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából 

kiemelkedő fontosságú, továbbá az Alkotmányban megjelölt törvényhozási 

tárgykört vagy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb kérdést érintő 

nemzetközi szerződéseket, valamint dönt az azokhoz való csatlakozásról, illetve 

azok megszüntetéséről, felmondásáról vagy az azokból való kilépésről;” 

(2) Az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének l) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

(E jogkörében az Országgyűlés) 

„l) dönt a megyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei jogú várossá 

nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról;” 

(3) Az Alkotmány 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) A (3) bekezdés f) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési 

képviselők olyan arányú szavazata szükséges, mint amelyet az Alkotmány a 

szerződés tárgya szerinti döntéshozatalhoz egyébként előír.” 

(4) Az Alkotmány 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 

egyidejűleg e § a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A (3) bekezdés j) pontja szerinti döntéshez – a (7) bekezdésben foglalt 

kivétellel – a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 

szükséges. 

 



(7) Ha a (3) bekezdés j) pontja szerinti döntés meghozatala nemzetközi 

szerződésből eredő szövetségesi feladatok ellátásával függ össze, arról az 

Országgyűlés a legközelebbi ülésnapján határoz.” 

5. § 

Az Alkotmány 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, 

egyidejűleg e § a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke öt napon 

belül aláírja, majd haladéktalanul megküldi a köztársasági elnöknek. 

(4) A Kormány a törvény elfogadását követő három napon belül indítványozhatja 

az Alkotmánybíróságnál az Országgyűlés által elfogadott törvény 

alkotmányosságának előzetes vizsgálatát. A Kormány az indítvány benyújtásáról 

haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. Az Országgyűlés elnöke a 

törvényt akkor küldi meg a köztársasági elnöknek, ha az Alkotmánybíróság a 

törvény vagy annak rendelkezése alkotmányellenességét nem állapítja meg.” 

6. § 

Az Alkotmány 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A köztársasági elnök a törvényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon 

– az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon – belül aláírja.” 

 



7. § 

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A köztársasági elnök) 

„b) az Országgyűlés hatáskörébe nem tartozó tárgykörökben nemzetközi 

szerződéseket erősít meg,” 

8. § 

Az Alkotmány 31. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, továbbá a jelenlegi 

(2) bekezdés helyébe a következő (3) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (3) és 

(4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:  

„(2) A köztársasági elnök megbízatásának – a feladatkör ellátását lehetetlenné tevő 

állapota miatti – megszűnését az Országgyűlés kezdeményezésére az 

Alkotmánybíróság állapítja meg. Az Országgyűlés határozatának meghozatalát az 

országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti. Az Országgyűlés a 

határozatot az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hozza meg. A 

szavazás titkos. 

(3) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztségének gyakorlása során 

összeférhetetlenségi ok merül fel, az Országgyűlés kezdeményezésére az 

Alkotmánybíróság dönt az összeférhetetlenség kimondásáról. Az 

összeférhetetlenségi eljárás megindítását az országgyűlési képviselők egyötöde 

kezdeményezheti. Az összeférhetetlenségi eljárás megindításához az országgyűlési 

képviselők kétharmadának szavazata szükséges. A szavazás titkos.” 

 



9. § 

Az Alkotmány 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A köztársasági elnök mentessége nem jelenti akadályát a köztársasági elnök 

felelősségre vonásának a Magyar Köztársaság által elismert joghatósággal 

rendelkező nemzetközi bíróság előtt, az annak joghatósága alá tartozó, 

büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt.” 

10. § 

Az Alkotmány 32/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Az 

Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik: 

a) az Országgyűlés által már elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 

alkotmányosságának előzetes vizsgálata,  

b) a nemzetközi szerződés alkotmányosságának a megkötés előtti előzetes 

vizsgálata, 

c) a jogszabály, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszköze, 

valamint a jogegységi határozat nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata, 

d) a jogszabály, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszköze, 

valamint a jogegységi határozat alkotmányosságának utólagos vizsgálata, 

e) a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály alkotmányosságának utólagos 

vizsgálata, 

f) az Alkotmányban biztosított jogok megsértése miatt benyújtott alkotmányjogi 

panasz vizsgálata, 

g) az Alkotmány egyes rendelkezéseinek egyedi esetekkel kapcsolatos értelmezése, 

h) a hatásköri összeütközések megszüntetése, ha valamely érintett fél az 

Országgyűlés, a köztársasági elnök vagy a Kormány, 

 



i) a jogszabály megalkotásának elmulasztásával okozott alkotmányellenesség 

vizsgálata, 

j) törvényben meghatározottak szerint az országos népszavazással és népi 

kezdeményezéssel összefüggésben hozott határozat felülvizsgálata, 

k) a Kormány javaslatára az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi képviselő-

testület feloszlatása, 

l) az alkotmánybírákkal kapcsolatos személyi döntések meghozatala. 

(2) Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező, ellene 

jogorvoslatnak helye nincs. 

(3) Az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes, illetve a nemzetközi szerződésbe 

ütköző jogszabályt, az állami és az önkormányzati irányítás egyéb jogi eszközét 

vagy ezek rendelkezését részben vagy egészben megsemmisíti; alkotmányellenes 

értelmezés lehetősége esetén megállapíthatja az alkalmazásnál irányadó 

alkotmányos követelményeket. 

(4) Nemzetközi kötelezettséget tartalmazó jogszabályi rendelkezés 

alkotmányellenessége esetén, illetve ha törvény vagy annak rendelkezése olyan 

nemzetközi szerződésbe ütközik, amelynek kihirdetése a Kormány hatáskörébe 

tartozik, az Alkotmánybíróság az eljárását felfüggeszti, és megfelelő határidő 

tűzésével az arra hatáskörrel rendelkező szervet az ellentét megszüntetésére hívja 

fel. 

(5) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból – köztük az elnökből és a helyettes 

elnökből – álló testület. Az Alkotmánybíróság elnökét és helyettes elnökét az 

alkotmánybírák választják maguk közül. 

(6) Az alkotmánybíró személyére az Országgyűlésben képviselettel rendelkező 

pártok képviselőcsoportjainak egy-egy tagjából álló jelölőbizottság tesz javaslatot. 

Az alkotmánybírákat az Országgyűlés választja meg tizenkét évre. Az 

 



alkotmánybíró megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazata szükséges. Az alkotmánybíró nem választható újra. 

(7) Az alkotmánybíró független, döntéseit kizárólag az Alkotmány és a 

jogszabályok alapján hozza meg. Az alkotmánybíró pártnak nem lehet tagja, párt 

nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat.  

(8) Az alkotmánybíró megbízatása megszűnik: 

a) a hetvenedik életév betöltésével, 

b) a megbízatási időtartam leteltével, 

c) az összeférhetetlenség megállapításával, 

d) lemondással, 

e) felmentéssel, 

f) kizárással, 

g) a választójog elvesztésével, 

h) az alkotmánybíró halálával. 

(9) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló részletes szabályokat 

a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott 

törvény állapítja meg.” 

11. § 

Az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének h) és j) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

(A Kormány) 

„h) irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek működését, a 

külföldi fegyveres erők esetében gyakorolja az Országgyűlés hatáskörébe nem 

tartozó engedélyezési jogköröket; 

j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; jóváhagyja és kihirdeti a 

nemzetközi szerződések ideiglenes alkalmazását; az Országgyűlés hatáskörébe 

 



nem tartozó tárgykörökben jóváhagyja vagy elfogadja a nemzetközi szerződéseket, 

valamint dönt az azokhoz való csatlakozásról, illetve azok megszüntetéséről, 

felmondásáról vagy az azokból való kilépésről;” 

12. § 

Az Alkotmány 37. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) A Kormány tagjai törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján – 

feladatuk ellátása körében – rendeleteket adhatnak ki, amelyek törvénnyel és 

kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek.” 

13. § 

Az Alkotmány 40/C. §-a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 

jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre változik: 

„(2) A nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi légtérvédelmi feladatok 

ellátása körében a fegyveres erők a Kormány engedélyével járőrözhetnek 

külföldön.” 

14. § 

Az Alkotmány a következő 40/D. §-sal egészül ki: 

„40/D. § A fegyveres erők a kollektív védelmi kötelezettség ellátásában, valamint 

az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet felkérésére, illetve az Észak-atlanti Szerződés 

Szervezetének döntése alapján végzett békefenntartó vagy külföldi hadműveleti 

területen végzett humanitárius tevékenységben a Kormány engedélye alapján 

vehetnek részt. A Kormány e döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az 

Országgyűlést.” 

 



15. § 

Az Alkotmány 65. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 

jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik: 

„(2) A Magyar Köztársaság a menekülők védelmét nemzetközi kötelezettségeinek 

megfelelően biztosítja.” 

16. § 

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését 

követő 30. napon lép hatályba. Egyidejűleg az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) 

pontjának „ , vagy az ország területéről kiinduló” szövegrésze, 19/B. § (1) 

bekezdés b) pontjának „vagy az ország területéről kiinduló” szövegrésze, 31/A. § 

(1) bekezdésének „ ; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja” szövegrésze, 

31/A. § (2) bekezdésének „más” szövegrésze, 32. § (1) bekezdésének „alapvető” 

szövegrésze, 35. § (2) bekezdésének harmadik mondatából az „és határozata” 

szövegrész, 39/C. § (1) bekezdésének az „ , és rendeletet csak törvény kifejezett 

felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat” szövegrésze hatályát 

veszti. 

(2) E törvény 2-8. §-ai, valamint 10-11. §-ai 2004. május 1-jén lépnek hatályba. 

Egyidejűleg az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésének i) pontja, 35. § (2) 

bekezdésének negyedik mondata, továbbá 44. § (4) bekezdésének „[19. § (3) bek. 

l) pont]” szövegrésze hatályát veszti; illetve az Alkotmány 26. § (3) bekezdésében 

az „aláírni és öt napon belül kihirdetni” szövegrész helyébe az „öt napon belül 

aláírni” szövegrész lép. 

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Alkotmány 3. § (1) bekezdésében, 

valamint a 77. § (2) bekezdésében az „és az alkotmányos jogszabályok” 

szövegrész helyébe az „és a jogszabályok” szövegrész, 20. § (5) bekezdésében az 

„elnökhelyettese” szövegrész helyébe az „alelnöke” szövegrész, 31/A. § (6) 

 



bekezdésében pedig az „a törvénysértés” szövegrész helyébe az „az alkotmány- 

vagy törvénysértés” szövegrész lép. 

(4) Az Alkotmány 32/D. §-a (4) bekezdésének a Magyar Köztársaság 

Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXI. 

törvény 5. § (2) bekezdése által megállapított második mondata nem lép hatályba. 

(5) Az Alkotmány e törvénnyel megállapított 32/A. § (6) bekezdésében foglalt 

korlátozás a 2004. május 1-jét követően megválasztott alkotmánybírákra irányadó. 

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi I. törvény 1. és 2. §-a, valamint a 4-

11. §-ai; 

b) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény 2. §-ának az 

Alkotmány 2. § (1) bekezdését, 7. §-át, 8. §-ának (2)-(4) bekezdéseit, 9. §-át, 10. §-

ának (2) bekezdését, 11. §-át és 12. §-át megállapító szövegrésze, 4. § (2) 

bekezdésének az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének b), valamint j)-l) pontjait 

megállapító szövegrésze, 4. §-ának (3) bekezdése, 5. §-ának az Alkotmány 19/B. § 

(1)-(2) bekezdését, 19/C. §-ának (1) bekezdését, 19/D. §-át, 6. §-ának az 

Alkotmány 20. § (1), (3) és (6) bekezdéseit, valamint (5) bekezdésének második 

mondatát megállapító szövegrésze, 7. §-ának az Alkotmány 20/A. § (2) bekezdését 

megállapító szövegrésze, 8. §-ának az Alkotmány 22. § (1) bekezdését, 10. §-ának 

az Alkotmány 24. § (3) bekezdését megállapító szövegrésze, 13. §-a, 14. §-ának az 

Alkotmány 28. § (3)-(6) bekezdéseit megállapító szövegrésze, 16. §-ának az 

Alkotmány 29/A. § (1)-(2) bekezdéseit, 29/B. §-át, 29/C. §-át, 30. § (2) bekezdését, 

30/A. § (1) bekezdésének b), d), h) és i) pontjait, 31. § (2) bekezdését, 31/A. § (5)-

(6) bekezdését, valamint 32. § (1) és (3) bekezdését megállapító szövegrésze, 17. 

§-a, 18. §-a, 19. §-ának az Alkotmány 32/C. § (3)-(4) bekezdéseinek szövegét 

megállapító szövegrésze, 20. §-a, 21. §-a, 22. § (1) bekezdésének az Alkotmány 

35. § (1) bekezdésének d) és j) pontjait megállapító szövegrésze, 22. § (2) 

bekezdésének az Alkotmány 35. § (3) bekezdésének második mondatát 

 



megállapító szövegrésze, 23. § (1) bekezdésének az Alkotmány 39. § (2) 

bekezdésének második mondatát megállapító szövegrésze, 25. §-a, 26. §-ának az 

Alkotmány 40/A. §-át, 40/B. § (1), (3) és (4) bekezdéseit, valamint 40/C. §-át 

megállapító szövegrésze, 27. §-a, 28. §-a, 29. §-ának az Alkotmány 48. § (1) 

bekezdését megállapító szövegrésze, 30. §-ának az Alkotmány 50. § (4) 

bekezdését, 31. §-ának az Alkotmány 51. § (2) bekezdését, 34. §-ának az 

Alkotmány 57. § (5) bekezdését megállapító szövegrésze, 65. §-át, 68. §-át, 70. §-

át, 70/D. § (2) bekezdését és 70/I. §-át megállapító szövegrésze, 35. §-a, továbbá 

36. §-ának az Alkotmány 76. §-át megállapító szövegrésze; 

c) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XVI. 

törvény; 

d) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. 

törvény 2. §-a, 8. §-ának (2) és (3) bekezdése, 9. §-a, 23. §-a, 24. §-a (2) 

bekezdésének az Alkotmány 32/B. § (5) bekezdését megállapító szövegrésze, 26. 

§-ának az Alkotmány 32/D. § (1) bekezdését megállapító szövegrésze, 33. §-a, 34. 

§-a, 35. §-ának (2) bekezdése, 44. §-a, 49. §-a, 51. §-ának (3) bekezdése; 

e) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LXIII. 

törvény 1-3. §-ai, valamint 6. és 7. §-a; 

f) az Alkotmány módosításáról szóló 1993. évi CVII. törvény 1. §-ának az 

Alkotmány 19/E. § (1) bekezdésére vonatkozó szövegrésze; 

g) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

módosításáról szóló 1994. évi LXI. törvény 1. §-ának az Alkotmány 44. §-ának 

(2)-(3) bekezdésére vonatkozó szövegrésze, valamint a 2. és 3. §-a; 

h) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

módosításáról szóló 1994. évi LXXIV. törvény; 

i) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi LIX. 

törvény 4. §-a; 

j) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi XCVIII. 

törvény 6. §-ának (2)-(3) bekezdése. 

 



INDOKOLÁS 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslathoz 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

1. A Javaslat megteremti azon nemzetközi szerződések alkotmányos alapját, 

amelyek szerint egyes, az állami főhatalom részét képező hatásköröket a Magyar 

Köztársaság a nemzetközi szerződésben részes többi állammal közösen gyakorol. 

Ilyen nemzetközi szerződés mindenekelőtt a Magyar Köztársaságra nézve kötelező 

határozatokat alkotó Biztonsági Tanácsot felállító, az Egyesült Nemzetek San 

Franciscóban, az 1945. évi június hó 26. napján kelt Alapokmánya, az emberi 

jogok megsértése esetén egyéni panaszjogot biztosító, az Egyesült Nemzetek 

Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai 

Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, az ugyancsak egyéni panaszjogot biztosító, 

az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. 

november 4-én kelt Egyezmény vagy a kihirdetésre váró, az Egyesült Nemzetek 

Diplomáciai Konferenciája által, a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában, 1998. 

július 17-én elfogadott Statútuma. 

2. A Javaslat a nemzetközi szerződések kötésének rendjét illetően fenntartja 

a dualista rendszert, vagyis a nemzetközi szerződésből fakadó nemzetközi 

kötelezettségek a szerződés kihirdetésével válnak kötelezővé. A ius cogens, a 

nemzetközi szokásjog és az államok közössége által elismert általános jogelvek 

transzformációját a Javaslat szerint az Alkotmány végzi el. Az alapvető hatásköri 

szabályokat annyiban változtatná meg a Javaslat, hogy az Országgyűlés és a 

 



Kormány hatáskörének elhatárolása a nemzetközi szerződés tárgyán, és ne a 

szerződő fél megnevezésén alapuljon. Mindezeken túl a Javaslat a 

szerződéskötésre vonatkozó alapvető szabályokat az Alkotmányban helyezi el. 

3. A Javaslat kiegészíti az Alkotmányt a jogalkotásra és a jogszabályokra 

vonatkozó legalapvetőbb rendelkezések megállapításával, valamint az Alkotmány 

szintjén is egyértelművé teszi, hogy a miniszteri jogalkotás magasabb szintű 

jogszabály felhatalmazásához kötött. 

4. Az Alkotmánybíróságra vonatkozó jelenlegi alkotmányi szabályozás 

rendkívül szűkszavú, töredékes, nélkülözi az egységes szemléletet. A szabályozás 

nem tükrözi kellőképpen az Alkotmánybíróságnak a magyar közjog 

intézményrendszerében betöltött kiemelkedő szerepét, valamint azt, hogy az 

Alkotmánybíróság az alkotmányvédelem legfőbb szerve. Mindezekre tekintettel 

indokolt, hogy a tárgykörre vonatkozó legfontosabb rendelkezések – különös 

tekintettel az Alkotmánybíróság hatásköreire, az alkotmánybírák függetlenségére – 

az Alkotmányban, a részletszabályok pedig az Alkotmánybíróságról szóló 

törvényben kerüljenek megfogalmazásra. 

5. A Javaslat a köztársasági elnök felelősségre vonásának alkotmánybeli 

szabályait a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának követelményeihez igazítja. 

A statútum szerint ugyanis az államfői mentesség nem korlátozhatja a bíróságot a 

felelősség megállapításában.  

6. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai fél évszázadon 

keresztül együtt munkálkodtak közös védelmük biztosításáért és azért, hogy 

hozzájáruljanak egész Európa békéjéhez, stabilitásához és biztonságához. 

Hazánknak a NATO-ba történt felvétele az ország életében bekövetkezett pozitív 

folyamatok igen jelentős nemzetközi elismerése. NATO-tagságunk kezdete óta 

eltelt négy év tapasztalatai, különösen 2001. szeptember 11-ének eseményei – 

amelynek nyomán a Szövetség történetében először került sor az Észak-atlanti 

 



Szerződés 5. cikke szerinti kollektív önvédelmi eljárásra – rámutattak arra, hogy a 

szerződéses kötelezettségek teljesítésének eljárási rendje további korszerűsítést 

igényel. Ennek megfelelően indokolt, hogy a kollektív önvédelem gyakorlásának 

jogi feltételei lépést tartsanak a megváltozott biztonságpolitikai környezettel, és 

lehetővé tegyék, hogy a fegyveres erők megfelelően tudjanak reagálni a Magyar 

Köztársaság és szövetségeseinek biztonságát fenyegető lépésekre. 

7. A Javaslat mindezeken túl kiküszöböl több értelemzavaró kodifikációs 

hibát az Alkotmány szövegéből, továbbá az Alkotmány korábbi módosításainak 

deregulációját hajtja végre. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A nemzetközi jog fejlődése az utóbbi fél évszázadban és különösen az 

utóbbi évtizedben az állami szuverenitás újfajta értelmezése felé halad. Korábban a 

nemzetközi szerződésekből jellemzően a szerződés megkötésekor előre látható, 

konkrét kötelezettségek fakadtak, és csak az állam kifejezett hozzájárulásával 

bővülhetett a kötelezettségek köre. Az ENSZ Alapokmányának elfogadásával 

azonban olyan folyamat indult el, amelynek eredményeként az államoknak 

kifejezett hozzájárulásuk nélkül is keletkezhetnek előre nem látható 

kötelezettségeik. Ez a folyamat folyatódott az emberi jogok védelméről szóló és 

egyéni panaszjogot biztosító nemzetközi szerződések elfogadásával vagy a 

Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozásával. 

Ezen nemzetközi szerződésekből a szerződés megkötése után a Magyar 

Köztársaság kifejezett, a konkrét kötelezettségvállalásra vonatkozó hozzájárulása 

nélkül, a szerződés megkötésekor előre meg nem határozható kötelezettsége 

 



keletkezik (ide nem értve a nemzetközi szervezet költségvetéséhez való 

hozzájárulást). Ez a hagyományos értelemben vett állami főhatalom korlátozását 

jelenti, ezért mindenképpen indokolt az e szerződésekre vonatozó legalapvetőbb 

szabályokat az Alkotmányban elhelyezni. A Javaslat a főhatalmat korlátozó 

nemzetközi szerződésekre garanciális szabályokat kíván megállapítani, amikor 

megadja ugyan a felhatalmazást ilyen szerződések megkötésére, ám azok 

megerősítését és kihirdetését alkotmányozó többséghez köti. Ezekben az esetekben 

a Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerződés alapján a főhatalomból 

folyó egyes részjogosítványokat a Magyar Köztársaság a nemzetközi szerződés 

rendelkezései szerint, a szerződésben részes többi állammal közösen gyakorolja. 

A Javaslat kiküszöböli az Alkotmány hatályos 2/A. § (1) bekezdésében 

található nyelvtani pontatlanságot, amely szerint hatáskörök közös gyakorlására 

‘önállóan’ is sor kerülhet. 

A 2. §-hoz 

A 7. § javasolt új (1) bekezdése a nemzetközi jog feltétlen alkalmazást 

igénylő szabályainak, a nemzetközi szokásjog szabályainak, valamint az államok 

közössége által elismert általános jogelveknek a generális transzformációját 

mondja ki, amikor úgy rendelkezik, hogy ezeket a Magyar Köztársaság elfogadja 

és jogrendszere részének ismeri el; a javasolt új (2) bekezdés pedig kimondja, hogy 

a Magyar Köztársaság biztosítja e kötelezettségek és a belső jog összhangját. A 

nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályairól [ius cogens] a 

szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt 

szerződés (a továbbiakban: bécsi szerződés) 53. és 64. cikkei kimondják, hogy az 

azokkal ellentétes nemzetközi szerződés semmis. A Nemzetközi Bíróság 

statútumának 38. cikke kimondja, hogy a bíróság az elé terjesztett jogviták 

eldöntése során – a nemzetközi jog egyes forrásaiként – felhasználja a szokásjogot, 

 



illetve a „civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket”. Ennek 

megfelelően e három jogforrás a Magyar Köztársaság nemzetközi 

kötelezettségeinek részét képezi, mivel egyrészt a ius cogensnek nemzetközi 

kötelezettséget megszüntető hatása van, másrészt pedig a Nemzetközi Bíróság – 

mint a Magyar Köztársaság által elismert joghatósággal rendelkező fórum – 

jogforrásként használja fel a szokásjogot és az általános jogelveket. E 

kötelezettségek transzformációja a belső jogba csak az Alkotmány szintjén, 

általános jelleggel történhet meg. Amennyiben egy magyar jogszabály e 

kötelezettségekkel ellentétes rendelkezést tartalmaz, az azt eredményezi, hogy a 

jogszabály vagy annak rendelkezése az Alkotmány 7. § (1) és (2) bekezdésébe 

ütközik, ezért azt az Alkotmánybíróság megsemmisíti. 

A 7. § javasolt új (2) bekezdése a bécsi szerződés 26-27. cikkeinek 

megfelelően biztosítja, hogy a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeinek eleget 

tudjon tenni. A magyar állam a bécsi szerződés 27. cikke szerint nem hivatkozhat 

belső jogának rendelkezéseire annak igazolásául, hogy elmulasztotta a nemzetközi 

szerződést teljesíteni. Ennek megfelelően a magyar államnak biztosítania kell, 

hogy a belső jog és a nemzetközi kötelezettségek összhangban álljanak egymással. 

A Javaslat a nemzetközi szerződések és a belső jog viszonyát közvetetten, azzal 

határozza meg, hogy az Alkotmány javasolt új 32/A. § (1) bekezdés c) pontja, 

valamint (3) bekezdése az Alkotmánybíróság hatáskörévé teszi a nemzetközi 

szerződésbe ütköző jogszabályok megsemmisítését. Főszabályként tehát a 

nemzetközi szerződések a jogforrási hierarchiában – az Alkotmányt leszámítva – 

megelőzik a belső jogi normákat, mivel a nemzetközi szerződéssel ellentétes belső 

normát az Alkotmánybíróság megsemmisíti. Ezáltal biztosítható az Alkotmány új 

7. § (2) bekezdésének, illetve a bécsi egyezmény 26-27. cikkeinek érvényesülése. 

Ha azonban törvény olyan nemzetközi szerződésbe ütközik, amelynek kihirdetése 

a Kormány hatáskörébe tartozik, a Javaslat szerint az Alkotmánybíróság sem a 

törvényt, sem a szerződést kihirdető kormányrendeletet nem semmisíti meg, hanem 

felhívja az Országgyűlést és a Kormányt az ellentét megszüntetésére. Ez történhet 

 



a nemzetközi szerződés módosításával, az abban foglalt kötelezettség 

megszüntetésével, illetve a törvény módosításával. A Javaslat ezzel 

megakadályozza, hogy nemzetközi szerződés kihirdetésével a Kormány elvonhassa 

az Országgyűlés törvényalkotási hatáskörét; ugyanakkor biztosítja azt is, hogy a 

Magyar Köztársaság – az ellentét megszüntetéséig is – teljesíthesse a 

kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződésben foglalt nemzetközi 

kötelezettségét. Amennyiben az ellentét megszüntetésére az Alkotmánybíróság 

által megszabott határidőn belül nem kerül sor, az Alkotmánybíróságról szóló 

törvényjavaslat szerint az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést kihirdető 

kormányrendeletet megsemmisíti, ez azonban a Magyar Köztársaság nemzetközi 

kötelezettségét nem érinti. 

A 7. § javasolt új (3) bekezdése meghatározza annak a belső jogi 

folyamatnak a legalapvetőbb szabályait, amelynek eredményeként a Magyar 

Köztársaság nemzetközi szerződés által nemzetközi kötelezettséget vállal. 

Tekintettel arra, hogy az érvényesen megkötött nemzetközi szerződések 

főszabályként – az Alkotmányt leszámítva – megelőzik a belső jogszabályokat, 

különösen fontos, hogy az Alkotmány garanciális szabályokat állapítson meg a 

kötelezettségvállalás folyamatára. Ennek legfontosabb eleme, hogy csak a 

nemzetközi szerződés végleges szövegének ismeretében kerülhet sor azokra a 

cselekményekre, amelyeket az Alkotmány és az adott nemzetközi szerződés a 

szerződés megkötéséhez a belső jog oldalán megkíván. Ilyen cselekményekre csak 

azoknak az alkotmányos szerveknek lehet hatásköre, amelyeket az Alkotmány 

kifejezetten felhatalmaz a nemzetközi szerződések megkötéséhez szükséges belső 

jogi cselekmények megtételére. A Javaslat nem változtat a hatályos Alkotmánynak 

azon a szabályán, amely szerint ilyen hatáskörrel az Országgyűlés, a köztársasági 

elnök és a Kormány rendelkezik. Mindebből viszont az következik, hogy a 

nemzetközi szerződés puszta aláírásával a Magyar Köztársaság nem vállalhat 

nemzetközi kötelezettséget. A nemzetközi szerződés a Javaslat szerint akkor 

keletkeztet nemzetközi kötelezettséget, ha a szerződés hatálybalépéséhez 

 



szükséges belső jogi cselekményeket [megerősítés (bécsi szerződés 14. cikk 1. 

pont), jóváhagyás, elfogadás (bécsi szerződés 14. cikk 2. pont), csatlakozás (bécsi 

szerződés 15. cikk)] az arra hatáskörrel rendelkező szerv elvégezte, és erről a 

nemzetközi jog szabályai szerint az arra felhatalmazott személyt vagy szervet 

értesítik [okiratok kicserélése, letétbe helyezése vagy a belső jogi cselekményről 

való értesítés (bécsi szerződés 16. cikk)]. Ugyanezek a szabályok értelemszerűen 

vonatkoznak a nemzetközi szerződésből fakadó nemzetközi kötelezettség 

megszüntetésére is. 

Amennyiben a nemzetközi szerződés az Alkotmánnyal össze nem 

egyeztethető rendelkezést tartalmaz, a Javaslat szerint a szerződés megerősítése, 

elfogadása vagy az ahhoz való csatlakozásról szóló döntés előtt az ellentétet meg 

kell szüntetni. Ennek megfelelően a szerződés aláírására – amely nemzetközi 

kötelezettséget nem keletkeztet – már az ellentét megszüntetését megelőzően is sor 

kerülhet. Az ellentét megszüntetése történhet a nemzetközi kötelezettség megfelelő 

módosításával – például fenntartás tételével – vagy az Alkotmány megfelelő 

módosításával. Ha az Alkotmány és a nemzetközi szerződés között mégis ellentét 

állna fenn, az Alkotmánybíróság felhívja az arra jogosult szervet vagy szerveket az 

ellentét megszüntetésére. Ez történhet a nemzetközi szerződés módosításával, az 

abban foglalt kötelezettség megszüntetésével, illetve az Alkotmány módosításával. 

A Javaslat kimondja, hogy az általánosan kötelező magatartási szabályt 

tartalmazó nemzetközi szerződés akkor válik a Magyar Köztársaság 

jogrendszerének részévé, ha tartalmának megfelelően törvényben vagy 

kormányrendeletben kihirdették. Ez a szabály tartalmát tekintve megegyezik az 

Alkotmány javasolt új 8/A. § (1) bekezdésének a belső jogszabályokra vonatkozó 

szabályával. 

 



A 3. §-hoz 

A Javaslat az Alkotmányt új 8/A. §-sal egészíti ki, amely a jogalkotásra, a 

jogszabályokra vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket állapítja meg. 

A Javaslat kimondja, hogy általánosan kötelező magatartási szabályt csak az 

Alkotmányban meghatározott jogalkotó szervek által – törvényben meghatározott 

módon – alkotott és kihirdetett jogszabály állapíthat meg. E követelmény a 

jogalkotás alapvető alkotmányossági kérdése, ezen alapkövetelmény alkotmánybeli 

kimondása alapozza meg a jogalkotásra feljogosított szervek és a kizárólag 

végrehajtói jogosítványokkal rendelkező szervek közhatalom-gyakorlásának 

lényegi különbségét.  

E rendelkezés más oldalról azt is jelenti, hogy az általános magatartási 

szabályok e jellegüket jogszabályba foglalással nyerik el. Így a jogállamiság 

alkotmányos alapelvével összhangban a Magyar Köztársaság joghatósága alatt álló 

személyek széles köre számára normatív módon jogot és kötelezettséget – az 

Alkotmányon túl – csak az Országgyűlés által alkotott törvények, a Kormány és a 

kormánytagok által alkotott rendeletek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének 

rendeletei és az önkormányzatok rendeletei állapíthatnak meg. E körön túl 

kibocsátójától és elnevezésétől függetlenül alkotmányellenes minden olyan norma, 

amely általánosan kötelező magatartási szabályt ír elő. 

Egy alkotmányos demokráciában alapvető elv a jogalanyokra nézve 

kedvezőtlen tartalmú visszaható hatályú jogalkotás tilalma. E tilalom egyaránt 

fennáll korábbi jogok megvonása, új kötelezettségek előírása és valamely 

magatartás jogellenessé nyilvánítása tekintetében. A Javaslat ezt az alkotmányos 

jellegű, az Alkotmánybíróság gyakorlatában is következetesen érvényesített 

követelményt – a jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményével való 

szoros összefüggésére való tekintettel – az Alkotmány szintjére emeli. 

 



A Javaslat egyértelművé teszi, hogy az általános magatartási szabályok 

jogszabályba foglalásának követelménye nem alkalmazható a nemzetközi 

szerződés alapján más államokkal közösen gyakorolt hatáskörben alkotott 

aktusokra (ilyenek pl. a közvetlenül alkalmazandó, illetve közvetlen hatályú 

közösségi jogi aktusok). Az Alkotmány ezért a belső jog tekintetében mondja ki a 

jogszabállyal való szabályozás követelményét, ami más oldalról azt is jelenti, hogy 

amikor az Alkotmány jogszabályról tesz említést, ott kizárólag az Alkotmányban 

meghatározott jogalkotó szervek által alkotott normákról szól. 

A Javaslat fenntartja a jogalkotás rendjére vonatkozó törvényalkotás 

minősített többséghez kötöttségét. 

A 4. §-hoz 

A Javaslat szerint az Országgyűlés megerősíti vagy elfogadja a Magyar 

Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú, továbbá az 

Alkotmányban megjelölt törvényhozási tárgykört vagy az Országgyűlés 

hatáskörébe tartozó egyéb kérdést érintő nemzetközi szerződéseket, valamint dönt 

az azokhoz való csatlakozásról. A jelenlegi szabályozással szemben tehát nem az 

az Országgyűlés és a Kormány hatáskörének elhatárolási alapja, hogy a szerződést 

a Magyar Köztársaság vagy a Magyar Köztársaság Kormánya köti-e meg. Az 

Alkotmányban megjelölt törvényhozási tárgykörök egyrészt lefedik a kifejezett 

törvényalkotási felhatalmazásokat, másrészt ebbe a körbe tartozik – az Alkotmány 

8. § (2) bekezdése alapján, az Alkotmánybíróság értelmezése szerint – az alapvető 

emberi jogokra és az állampolgári kötelességekre vonatkozó szabályozás is. Az 

Országgyűlés e hatásköre a Kormány irányába – hasonlóan a belső jogi jogalkotó 

hatáskörhöz – nyitott, mivel az Országgyűlés maga döntheti el, hogy egy 

szerződést a Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságúnak 

 



minősít-e. Ha az Országgyűlésnek ez a döntése országgyűlési határozat formájában 

megjelenik, a Kormány az Országgyűlés e döntéséhez kötve van. 

A Javaslat szerint az alkotmányellenesen működő helyi képviselő-testület 

feloszlatásának hatásköre az Országgyűléstől az Alkotmánybírósághoz kerülne át, 

mivel az alkotmányellenes működés olyan jogi jellegű ténykérdés, amelyet nem 

indokolt az Országgyűlés szükségképpen politikai tartalmú döntésére bízni. Ennek 

megfelelően a Javaslat az Országgyűlés hatáskörei közül ezt a hatáskört elhagyja. 

Az Országgyűlés jogalkotó hatáskörének védelmét szolgálja az a szabály, 

amely szerint a nemzetközi szerződés megerősítéséhez, elfogadásához vagy az 

ahhoz való csatlakozásról szóló döntéshez ugyanolyan többség szükséges, mint 

amelyet a szerződés tárgya szerinti belső jogi jogalkotáshoz az Alkotmány 

megkíván. Ezzel megakadályozható, hogy az Országgyűlés egyszerű többséggel 

megerősített nemzetközi szerződéssel felülírhasson egy minősített többséggel 

elfogadott törvényt. 

A Javaslat a fegyveres erőkkel való rendelkezés terén a nemzetközi 

szerződésből eredő szövetségesi feladatok ellátásával összefüggő kérdésekben 

előírja, hogy azokról az Országgyűlésnek legközelebbi ülésnapján, a jelenlévő 

képviselők egyszerű többségével kell határoznia. Ezáltal biztosítható, hogy a 

Magyar Köztársaság kellő rugalmasság mellett, időben eleget tudjon tenni 

szövetségesi kötelezettségeinek. 

Az 5. §-hoz 

A Javaslat az Alkotmány szintjére emeli a Házszabálynak azt a 

rendelkezését, amely meghatározza azt a határidőt, amelyen belül az Országgyűlés 

elnökének az Országgyűlés által elfogadott törvényeket alá kell írnia. 

 



A Javaslat megteremti annak lehetőségét, hogy a már elfogadott, de ki nem 

hirdetett törvény alkotmányosságának előzetes vizsgálatát a köztársasági elnökön 

kívül a Kormány is indítványozhassa. Az Alkotmány 35. § (1) bekezdése szerint „a 

Kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a 

jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait.” 

Ennek megfelelően indokolt olyan hatásköröket biztosítani a Kormány számára, 

amelyek hozzásegíthetik ahhoz, hogy e feladatkörét el tudja látni. 

Többségi kormányzás esetén sem lehet evidenciaként kezelni, hogy a 

Kormány és az Országgyűlés álláspontja megegyezik valamely, zárószavazásra 

bocsátott törvény alkotmányosságának megítélése kapcsán. Az eltérő vélekedés 

esélyét növeli, ha a zárószavazásra feltett törvényjavaslat alapvetően különbözik a 

Kormány által eredetileg benyújtott változattól, vagy a törvényjavaslatot eleve nem 

a Kormány, hanem más törvénykezdeményezésre jogosult nyújtotta be. Ugyancsak 

növeli az ilyen helyzet kialakulásának esélyét, ha a Kormány kisebbségben 

kormányoz. 

A Javaslat értelmében a Kormánynak három nap áll rendelkezésére az 

előzetes normakontroll indítványozására. Az indítvány előterjesztésére irányuló 

rövid határidő megállapítására azért van szükség, mert a Javaslat szerint az 

indítvány megtételére még azt megelőzően kell sort keríteni, mielőtt a törvényt az 

Országgyűlés elnöke aláírásra megküldi a köztársasági elnöknek. Az Országgyűlés 

elnökének pedig legfeljebb öt nap áll a rendelkezésére, hogy a törvényt aláírja és 

haladéktalanul megküldje a köztársasági elnök részére. A Javaslat szerinti 

megoldás egyrészt biztosítja, hogy olyan törvény ne kerüljön a köztársasági elnök 

elé aláírásra, amellyel kapcsolatban a Kormány alkotmányossági aggályt 

fogalmazott meg; másrészt a Kormány előzetes alkotmányossági kontrollra 

irányuló szándékának hiányában az aláírásra eredetileg irányadó eljárási határidők 

betartása is lehetséges marad. 

 



A 6. §-hoz 

A Javaslat pontosítja a köztársasági elnöknek a törvények kihirdetésével 

kapcsolatos hatáskörét. A hatályos Alkotmány 26. § (1) bekezdése szerint a 

törvények kihirdetéséről „a köztársasági elnök gondoskodik”. Ezen rendelkezés 

pontos normatartalma nem állapítható meg egyértelműen, ami viszont – különös 

tekintettel a törvényeknek a jogforrási hierarchiában betöltött kiemelkedő 

szerepére – komoly jogbiztonsági aggályokat vet fel. A Javaslat szerint a 

köztársasági elnök aláírja [promulgatio] az Országgyűlés által elfogadott törvényt, 

a kihirdetés [publicatio] részletes szabályait pedig – az Alkotmány javasolt új 

8/A. § (1) bekezdése szerint – a jogalkotásról szóló törvény állapítja meg. 

A 7. §-hoz 

Az államfők szerződéskötési jogosultsága jogállásuk hagyományos része. A 

köztársasági elnök intézményének az alkotmányos szervek rendszerében a hatályos 

Alkotmány szerint elfoglalt helyéből viszont az következik, hogy az Országgyűlés 

hatáskörébe tartozó tárgykörökben ez a joga nem érvényesülhet. A Javaslat ezért 

úgy rendelkezik, hogy a Kormány hatáskörébe tartozó tárgykörökben a 

köztársasági elnök – ellenjegyzés mellett – nemzetközi szerződéseket erősít meg. 

A 8. §-hoz 

Az Alkotmány 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint a köztársasági elnöki 

megbízatás megszűnik a feladatkör ellátását 90 napon túl lehetetlenné tévő 

állapottal. Az Alkotmány azonban nem rendelkezik arról, hogy mely szerv jogosult 

ennek bekövetkezését megállapítani. Ezt a hiányt pótolja a Javaslat azzal, hogy az 

Országgyűlés kezdeményezésére az Alkotmánybíróság állapítja meg ennek az 

 



állapotnak a fennállását. Az Országgyűlés eljárását az országgyűlési képviselők 

egyötöde kezdeményezheti. Fontos garanciális eleme a szabályozásnak, hogy az 

Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával dönt az 

eljárás kezdeményezéséről.  

Az Alkotmány szerint az Országgyűlés hatáskörébe tartozik a köztársasági 

elnök összeférhetetlenségének megállapítása. Az erről szóló döntés elsősorban jogi 

kérdések mérlegelését teszi szükségessé, ezért a Javaslat a köztársasági elnök 

összeférhetetlenségének megállapítását az Alkotmánybíróság hatáskörébe utalja. 

Az összeférhetetlenségi eljárás megindításáról az Országgyűlés – széleskörű 

politikai konszenzus alapján – az országgyűlési képviselők kétharmadának 

szavazatával dönt. 

A 9. §-hoz 

A Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának – amelyhez a Magyar 

Köztársaság csatlakozott – 27. Cikke úgy rendelkezik, hogy a Statútum „egyaránt, 

hivatalos minőségre való tekintet nélkül, vonatkozik minden személyre. Különösen 

az állam- vagy kormányfői tisztséggel, kormány- vagy parlamenti tagsággal, 

választott képviselői vagy kormányhivatalnoki tisztséggel járó hivatalos minőség 

semmi esetre sem mentesíti az adott személyt a jelen Statútum szerinti büntetőjogi 

felelősségtől, és mint olyan, nem indokolja a büntetés mérséklését.” 

Az államfői sérthetetlenség részét képező – az Alkotmányban szabályozott – 

mentesség és a köztársasági elnök felelősségre vonásának szabályai, illetőleg a 

Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának összhangja úgy teremthető meg, ha az 

alkotmánymódosítás biztosítja annak lehetőségét, hogy a köztársasági elnök 

felelősségre vonásával kapcsolatos garanciáktól, illetőleg korlátozásoktól el 

lehessen térni, ha a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárásának feltételei fennállnak. 

 



E követelmények érvényesítését a Javaslat annak kimondásával teszi 

lehetővé, hogy az Alkotmányban biztosított államfői mentesség nem jelenti 

akadályát a köztársasági elnök felelősségre vonásának a Magyar Köztársaság által 

elismert joghatósággal rendelkező nemzetközi bíróság előtt, az annak joghatósága 

alá tartozó, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt. 

A Javaslat tehát nem azt a megoldást választja, hogy a jövőben a statútum 

szerinti bűntettekre nem terjed ki az alaptörvényben rendezett mentesség, hanem 

pusztán azt, hogy a bíróság eljárását a mentelmi jog nem akadályozhatja. Ez a 

megközelítés biztosítja azt, hogy a belső jogban érvényesülő mentességi szabályok 

változatlanok maradjanak, illetőleg a mentesség rendjét a módosítások ne érintsék. 

Ha tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságába tartozó bűntettek (népirtás, 

emberiesség elleni és háborús bűntettek, illetőleg az agresszió bűntette) miatt az 

államfő ellen büntetőeljárást kell indítani, továbbra is az Alkotmánynak a 

köztársasági elnök felelősségre vonására vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 

kell eljárni. Ennek megfelelően az Országgyűlés kezdeményezésére a mentesség 

felfüggesztését követően az Alkotmánybíróság dönt az államfő felelősségéről. 

Ebben az esetben a Nemzetközi Büntetőbíróság nem járhat el az adott bűntett 

ügyében. Más oldalról a Javaslat – a statútummal összhangban – biztosítja, hogy 

amennyiben a köztársasági elnökkel szemben az Országgyűlés nem indítana 

eljárást, a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárása elé a magyar Alkotmány ne 

gördítsen akadályt. 

A 10. §-hoz 

Az Alkotmánybíróság hatásköreit jelenleg az Alkotmánybíróságról szóló 

1989. évi XXXII. törvény tartalmazza. A törvényben szereplő felsorolás azonban 

nem teljes, hiszen a törvény lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság részére más 

– akár egyszerű többséggel elfogadott – törvény is állapítson meg hatásköröket. Az 

 



Alkotmány Javaslat szerinti módosítása – a javasolt új 32/A. §-ban, illetve az 

alaptörvény egyéb rendelkezései között – az Alkotmánybíróság valamennyi 

hatáskörét felsorolja. Ez a megoldás következik a jogállamiság követelményéből, 

az alkotmánybírósági hatáskörök alkotmányi szintű védelméből. A jövőben 

megszűnik tehát az a lehetőség, hogy az alaptörvényen kívül az Alkotmánybíróság 

részére más törvény hatáskört állapítson meg. A hatályos szabályozás szerinti 

hatáskörökön alapvető változtatások nem szükségesek, néhány módosítás azonban 

igen. 

Az előzőekben már részletezésre került, hogy a jövőben az 

Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik majd a köztársasági elnök megbízatásának 

a feladatkör ellátását lehetetlenné tevő állapot miatti megszüntetésének, valamint a 

köztársasági elnökkel szemben fennálló összeférhetetlenség kimondása. 

A Javaslat a nemzetközi szerződésbe ütközés esetén, továbbá az utólagos 

normakontroll kapcsán megteremti a Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozata 

alkotmánybírósági felülvizsgálatának lehetőségét. A Legfelsőbb Bíróság 

jogegységi határozatai az Alkotmány értelmében a bíróságokra kötelezőek. 

Tekintve, hogy ennélfogva a konkrét ügyekben született bírói döntéseket 

alapvetően befolyásolják, hatásuk messze túlmutat a bíróságokon, és a jogalanyok 

széles körét érinti. Annak ellenére tehát, hogy a tételes jog értelmében a jogegységi 

döntés nem minősül jogszabálynak, az sajátos normafunkciójára tekintettel sok 

rokon vonást mutat a jogszabállyal. A Legfelsőbb Bíróság jogegységi határozatai 

tekintetében érvényesülő alkotmányossági kontroll ily módon megszünteti azt az 

ellentmondást, hogy az Alkotmánybíróság jelenleg a törvényhozó és a végrehajtó 

hatalmi ág normatív döntéseit felülvizsgálhatja, a bírói hatalmi ág ilyen aktusait 

azonban nem. A hatályos szabályozás azért is problematikus, mert nem zárja ki 

egyértelműen, hogy az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése kapcsán a 

Legfelsőbb Bíróság és az Alkotmánybíróság eltérő álláspontra helyezkedjen. 

Tekintve, hogy mindkét testület álláspontja kötelező a bíróságokra, mindez a 

 



jogbiztonság szempontjából aggályos. A szóban forgó alkotmánybírósági hatáskör 

nem jelent beavatkozást a bíróságokat kizárólagosan megillető igazságszolgáltatási 

tevékenységbe, hiszen a konkrét ügyek eldöntését illetően az Alkotmánybíróság 

semmilyen hatáskört nem gyakorolna. Az alkotmánybírósági kontroll bevezetése 

összhangban áll az alaptörvény azon rendelkezésével is, amely szerint a 

Legfelsőbb Bíróság biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységességét, 

hiszen az Alkotmánybíróság csak az alkotmányellenességet állapíthatná meg, a 

jogegységi határozat visszavonása, illetőleg az Alkotmánybíróság döntésének 

megfelelő tartalmú jogegységi határozat meghozatala továbbra is a Legfelsőbb 

Bíróság hatáskörébe tartozna. A vázolt megoldás érdemben nem érintené a 

Legfelsőbb Bíróság, illetőleg az Alkotmánybíróság alkotmányos helyzetét, illetve 

jogállását sem. A Legfelsőbb Bíróság nem rendelődik alá az 

Alkotmánybíróságnak, hiszen ilyen alapon az Országgyűlés törvényhozási jogköre 

is megkérdőjelezhető lenne, tekintve, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítheti 

az alkotmányellenes törvényeket. 

A Javaslat pontosítja a hatásköri összeütközések megszüntetésére vonatkozó 

alkotmánybírósági hatáskört. A jelenleg hatályos szabályozás alapján ugyanis az 

Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a valódi alkotmányjogi problémákat fel 

nem vető hatósági ügyekben keletkezett hatásköri összeütközések feloldása is. Az 

ilyen jellegű ügyeket a bíróságokhoz indokolt telepíteni. A Javaslat szerint az 

Alkotmánybíróság a jövőben csak azokban a hatásköri vitákban járna el, amelyek a 

közjogi intézményrendszer kiemelkedő jelentőségű szerveit érintően merülnek fel. 

A testület ennek megfelelően azokban a hatásköri vitákban döntene csak, 

amelyekben legalább az egyik fél az Országgyűlés, a köztársasági elnök vagy a 

Kormány. 

A hatályos szabályozás szerint a Kormány javaslatára, az Alkotmánybíróság 

véleményének kikérése után az Országgyűlés oszlatja fel az alkotmányellenesen 

működő helyi képviselő-testületet. A Javaslat a feloszlatást az Alkotmánybíróság 

 



hatáskörébe utalja, tekintettel arra, hogy a feloszlatásnál alkotmányossági 

kérdésekben kell állást foglalni. Az Alkotmánybíróság jelenlegi véleményezési 

joga egyébként sincs összhangban azzal a rendelkezéssel, amely szerint az 

Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező. 

A Javaslat megszünteti a felsőoktatási intézmények autonómiáját sértő 

egyedi intézkedések alkotmánybírósági felülvizsgálatát. A hatályos szabályozás 

ugyanis diszkriminatív, tekintettel arra, hogy az autonómiával rendelkező 

testületek köréből csak egyetlen szervezet önkormányzatának alkotmánybírósági 

védelmét biztosítja. Az ilyen intézkedésekkel szemben az autonómiát a bírói út 

igénybevételének lehetővé tételével kell védeni. 

A Javaslat az alaptörvény szintjére emeli azt a jelenleg is hatályos – az 

Alkotmány rendelkezéseinek érvényre juttatása szempontjából kiemelkedő 

jelentőségű – rendelkezést, amely szerint az Alkotmánybíróság határozatai 

mindenkire nézve kötelezőek, ellenük jogorvoslatnak nincs helye. 

Az Alkotmánybíróság legfontosabb és tipikus hatásköre a normakontroll. 

Erre tekintettel az Alkotmányban indokolt kifejezetten megjeleníteni, hogy az 

Alkotmánybíróság az alkotmányellenes, illetve a nemzetközi szerződésbe ütköző 

jogszabályt (jogszabályi rendelkezést) részben vagy teljesen megsemmisíti. 

A Javaslat a jogbiztonság elvével összhangban a hatályos jog kímélete 

érdekében megteremti annak tételes jogi alapját is, hogy az Alkotmánybíróság, 

amennyiben a normának több értelmezése lehetséges, meghatározza a normának 

azt az értelmezését, amely összhangban van az Alkotmánnyal. 

A Javaslat meghatározza az Alkotmánybíróság összetételét, az 

alkotmánybírák jelölésére és választására vonatkozó legfőbb rendelkezéseket és az 

alkotmánybírák megbízatási idejét. Az Alkotmánybíróság jelenlegi munkaterhe 

nem igényli az Alkotmánybíróság létszámának emelését, ezért a Javaslat továbbra 

is 11 fős létszámot határoz meg. Az alkotmánybírák jelölése tekintetében a Javaslat 

 



továbbra is az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok delegáltjaiból álló 

bizottságot ruházza fel a jelölés jogával. Az alkotmánybírák megbízatási ideje 9 

évről 12 évre emelkedne azzal, hogy az alkotmánybírói függetlenség minél 

teljesebb biztosítása érdekében az alkotmánybíró nem lenne újraválasztható. Az 

Alkotmánybíróság elnökét (helyettes elnökét) – összhangban az Alkotmánybíróság 

szervezeti önállóságával – az Alkotmánybíróság továbbra is a saját tagjai közül 

választaná. 

A Javaslat rögzíti az alkotmánybírák függetlenségének elvét. Alapvető 

jelentőségű annak biztosítása, hogy az alkotmánybíró minden illetéktelen 

befolyástól mentesen, pártatlanul vegyen részt a testület döntéseinek 

meghozatalában, ne legyen politikai befolyásnak kitéve. Ezért a Javaslat kimondja, 

hogy az alkotmánybíró nem lehet párt tagja, párt nevében vagy érdekében 

közszereplést nem vállalhat. 

Az alkotmánybírói jogállás kiemelkedő eleme a tisztség megszűnésére 

vonatkozó szabályozás. Az Alkotmányban indokolt ezért felsorolni azokat a 

jogcímeket, amelyek alapján az alkotmánybírói megbízatás megszűnhet. A 

megszűnés részletes szabályozását az Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat 

tartalmazza. 

Az Alkotmánybíróság kiemelkedő jelentőségére tekintettel az 

Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló törvény elfogadásához 

széleskörű politikai konszenzus szükséges, ezért a Javaslat fenntartja azt az 

előírást, hogy az erről szóló törvényt a jelenlévő országgyűlési képviselők 

kétharmadának szavazatával kell elfogadni. 

 



A 11. §-hoz 

A Javaslat egyértelművé teszi az Alkotmány szövegében is, hogy a külföldi 

fegyveres erők vonatkozásában is „a Kormány hatásköre kiterjed mindarra, amit az 

Alkotmány nem utal kifejezetten más szervek hatáskörébe.” [48/1991. (IX. 26.) 

AB határozat] 

A Javaslat szerint a Kormány az Országgyűlés hatáskörébe nem tartozó 

tárgykörökben nemzetközi szerződéseket hagy jóvá, fogad el, illetve dönt az 

azokhoz való csatlakozásról. Az Országgyűlés hatáskörébe nem tartozó 

tárgykörökben nemzetközi szerződés megerősítésére a köztársasági elnök jogosult. 

A Javaslat szerint indifferens, hogy a nemzetközi szerződésben szerződő félként a 

Magyar Köztársaság vagy a Magyar Köztársaság Kormánya jelenik-e meg: a 

hatáskörök elhatárolása szempontjából a nemzetközi szerződés tárgya irányadó. 

A Javaslat a Kormány jogává teszi, hogy a nemzetközi szerződéseknek a 

bécsi szerződés 25. cikke szerinti ideiglenes alkalmazásról döntsön. Annak 

érdekében, hogy az ideiglenesen alkalmazandó nemzetközi szerződés 

megismerhető legyen, a Javaslat szerint azt ki kell hirdetni. 

A 12. §-hoz 

A Javaslat a Kormány tagjai rendeletalkotási jogának pontosításával – a 

rendszerváltás óta követett töretlen közjogi gyakorlatnak megfelelően – 

egyértelművé teszi, hogy a Kormány tagjai eredeti jogalkotó hatáskörrel nem 

rendelkeznek, jogszabály alkotására csak magasabb szintű jogszabály 

felhatalmazása alapján, annak keretei között, feladatuk ellátása körében jogosultak. 

 



A 13-14. §-okhoz 

A Javaslat az Alkotmány 40/C. §-át új (2) bekezdéssel, valamint új 40/D. §-

sal egészíti ki. Az új rendelkezések lehetővé teszik, hogy a NATO integrált 

légvédelmi rendszer keretében a nemzetközi szerződésből eredő szövetségesi 

légtérvédelmi feladatok ellátása körében a magyar fegyveres erők repülőgépei is – 

hasonlóan a külföldi fegyveres erők magyarországi őrjáratához – a Kormány 

engedélyével járőrözhessenek külföldön. Az ebből eredő fegyverhasználat-

engedélyezési jogköröket a későbbiekben törvényben kell pontosítani. 

A Javaslat a magyar fegyveres erők vonatkozásában privilegizált hatásköri 

szabályokat állapít meg azzal, hogy a nemzetközi szervezetek döntéseihez 

kapcsolódó békefenntartó, illetve hadműveleti területen végzett humanitárius 

tevékenység, valamint a kollektív védelmi kötelezettség Magyarország területét 

nem érintő érvényesítése esetén a haladéktalanul szükséges döntéseket – az 

Országgyűlés egyidejű tájékoztatása mellett – a Kormány kompetenciájába utalja. 

A 15. §-hoz 

Az Európai Unión belüli bel- és igazságügyi együttműködés az EK-

Szerződés 63. cikke szerint kiterjed a menekültek jogállásának meghatározására is. 

E rendelkezéssel az Unió kiterjesztette a védelmet a hazájukba visszatérni nem 

tudó vagy az egyéb okból védelemre szoruló személyekre is. Az uniós 

követelmények miatt a Magyar Köztársaságnak akkor is védelmet kell biztosítania, 

ha egy másik tagállam részesítette a külföldi személyt ideiglenes védelemben. A 

menekülő kifejezés magába foglalja mind a menekültügyi eljárás kérelmezőjét, 

mind a tömegesen menekülők csoportjának tagjait (menedékes), mind a 

nemzetközi jogi szabályok alapján védelemre szoruló, hazájukba bármely okból 

vissza nem küldhető személyeket (befogadott). Mivel a hatályos Alkotmány a 

 



menekülőkre nézve nem tartalmaz rendelkezéseket, a Javaslat olyan rendelkezést 

iktat az Alkotmányba, amely szerint a Magyar Köztársaság a menekülők védelmét 

nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően biztosítja. 

A 16. §-hoz 

A Javaslat az Alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontjában szereplő 

felsorolásból elhagyni javasolja a külföldi fegyveres erők ország területéről 

kiinduló külföldi alkalmazására vonatkozó szövegrészt, így az ilyen 

csapatmozgásokkal kapcsolatos döntési jogkör kikerülne az Országgyűlés 

hatásköréből. Az Alkotmány belső koherenciája érdekében ugyanezt a rendelkezést 

a Javaslat az Alkotmány 19/B. § (1) bekezdés b) pontjából, a Honvédelmi Tanács 

engedélyezési jogköréből is elhagyni javasolja. 

A Javaslat elhagyni javasolja az Alkotmány 31/A. § (1) bekezdéséből a 

köztársasági elnök büntetőjogi védelmét biztosító külön törvényre való utalást. Ez 

a külön törvény az elmúlt tizenhárom évben nem született meg, a büntetőjog 

általános szabályai pedig kellő védelmet tudnak biztosítani a köztársasági elnök 

számára is. 

A Javaslat kiküszöböli az Alkotmány 39/C. § (1) bekezdésének azt az 

értelemzavaró rendelkezését, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a 

miniszterelnök felhatalmazás nélkül is alkothat rendeletet. 

A Javaslat a kifejtetteken túl számos terminológiai pontosítást tartalmaz. 

A Javaslat az Alkotmány szintjén deregulációt hajt végre, amikor az 

alaptörvényt módosító, normatartalom nélküli törvényeket, illetve törvényi 

rendelkezéseket hatályon kívül helyezi. 

 


