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2006. évi ……törvény 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról 

1. § 

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 

41. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az Országgyűlés megállapítja a régiók és a megyék területét, nevét és székhelyét, valamint 

dönt a nagyvárossá nyilvánításról és a fővárosi kerületek kialakításáról.” 

2. § 

Az Alkotmány 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„43. § (1) A helyi önkormányzatok egyenjogúak. Az önkormányzatok kötelezettségei, feladatai és 

hatáskörei – figyelembe véve az önkormányzatok sajátosságait – eltérőek lehetnek. 

(2) A helyi önkormányzat részére kötelező feladatot törvény állapíthat meg.” 

3. § 

(1) Az Alkotmány 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását – az időközi választás kivételével 

– az előző általános választást követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani.” 

(2) Az Alkotmány 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § a következő 

új (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki: 

„(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt – a helyi önkormányzatokról szóló 

törvényben meghatározott feltételek szerint – kimondhatja a feloszlását. 

(5) Az Alkotmánybíróság a Kormány indítványára feloszlatja azt a képviselő-testületet, amelynek 

működése az Alkotmánnyal ellentétes. 

(6) A feloszlás és a feloszlatás a polgármester megbízatását is megszünteti.” 

(3) Az Alkotmány 44. §-a a következő új (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki: 

„(7) A regionális közgyűlés tagjainak általános választását első alkalommal a 2009. évi európai 

parlamenti választás napján kell megtartani. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
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2006. évi általános választásán megválasztott megyei közgyűlési tagok megbízatása a regionális 

közgyűlés tagjainak megválasztásának napjáig tart. 

(8) A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választását a (2) bekezdés 

megfelelő alkalmazásával 2012-re ki kell tűzni. A helyi önkormányzati képviselők és a 

polgármesterek 2006. évi általános választásán megválasztott települési önkormányzati képviselők 

és polgármesterek megbízatása – a 44. § (3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával – az e 

bekezdésben meghatározott általános választás napjáig tart.” 

4. § 

(1) Az Alkotmány 44/B. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képviselő-testület elnöke a polgármester vagy a regionális közgyűlés elnöke.” 

(2) Az Alkotmány 44/B. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A képviselő-testület bizottságot választhat, és – törvényben meghatározott keretek között – hivatalt 

hoz létre.” 

5. § 

Az Alkotmány a 44/C. §-t követően az alábbi új 44/D. §-sal egészül ki:  

„44/D. § Törvény helyi közszolgáltatás ellátására önkormányzati társulás megalakítását írhatja elő, 

ha a helyi közszolgáltatás hatékony ellátása társulás útján valósítható meg.” 

6. § 

(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő harmadik 

napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában „a helyi 

adók fajtáit és mértékét” szövegrész helyébe „a helyi adókat” szöveg lép, valamint hatályát veszti 

az Alkotmány 19. § (3) bekezdés l) pontja, 28/C. § (5) bekezdés i) pontja, 44/B. § (3) bekezdése, a 

44/C. § második mondata, a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi 

LXIII. törvény 1. §-a, 4. §-ának az Alkotmány 43. §-át és 44/B. § (3) bekezdését megállapító 

szövegrésze, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi LIX. 

törvény 3. §-ának az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés i) pontját beiktató szövegrésze. 

(2) E törvény 3. § (1) bekezdése és 4. § (1) bekezdése a 2009. évi európai parlamenti választás 

napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Alkotmány 41. § (1) bekezdésében a „megyékre” 
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szövegrész helyébe a „régiókra” szöveg, 42. §-ában a „megye” szövegrész helyébe a „régió” 

szöveg, 44/B. § (2) bekezdésében a „polgármester” szövegrész helyébe a „polgármester, valamint a 

regionális közgyűlés elnöke” szöveg, 71. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrészek helyébe a 

„regionális” szövegek lépnek, valamint hatályát veszti az Alkotmány 41. § (3) bekezdésében az „és 

a megyék” szövegrész, a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. 

törvény 34. §-a, a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi LXIII. 

törvény 4. §-ának az Alkotmány 44. § (2) bekezdését megállapító szövegrésze, a Magyar 

Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXI. 

törvény 1. §-ának az Alkotmány 44. § (2) bekezdését megállapító szövegrésze, valamint a Magyar 

Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1997. évi XCVIII. törvény 5. §-ának az 

Alkotmány 44. § (2) bekezdését megállapító szövegrésze. 

(3) Az Alkotmány 44. § (7)-(8) bekezdése, valamint e törvény 3. § (3) bekezdése 2012. július 1-jén 

hatályát veszti. 



INDOKOLÁS 

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslathoz 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) célja az Alkotmány módosítása útján egy, a 

jelenleginél hatékonyabban működő helyi önkormányzati rendszer alkotmányjogi alapjainak 

megteremtése. 

A hazai regionalizmus fejlődése – nem kis részben a Magyar Köztársaság európai uniós 

tagságából eredő hatásokra és intézményi kényszerekre tekintettel – eljutott arra a pontra, 

amely már alkalmassá teheti a régiókat arra, hogy az államszervezet önálló, alkotmányos 

jogállással rendelkező szintjévé váljanak. Ennek alapjaként már rövid időn belül – az 

Alkotmány módosítását követően lényegében azonnal – elismerhető a régió mint az állam 

területi tagozódásának önálló szintje. A Javaslat ugyanakkor ezen túllépve, a közhatalom 

önkormányzati típusú gyakorlásának eredményesebbé tétele és a területi szintű közfeladatok 

hatékonyabb szervezése érdekében – megfelelő felkészülési időszakot biztosítva – előírja a 

regionális önkormányzatok létrehozását és a megyei önkormányzatok egyidejű 

megszüntetését. 

A Javaslat másik eleme a települési önkormányzatok eredményesebb működésének 

biztosítása. Ennek érdekében az Alkotmány lehetővé tenné a törvényalkotás számára egyes 

önkormányzati feladatok esetében a kötelező társulási feladatellátás előírását, illetve módot 

adna a hivatalszervezetek fenntartásával kapcsolatban törvényi követelmények előírására is. 

Mindez nem eredményezné a települési szintű önkormányzás elvének feladását, hiszen az 

önkormányzati társulások továbbra sem válnának önálló önkormányzati szintté: a helyi 

önkormányzás joga változatlanul az egyes települések választópolgárait illetné meg. Ezzel a 

szabályozási megoldással egyrészt a helyi közszolgáltatások magasabb színvonalú ellátása is 

biztosítható, ugyanakkor a kistelepülések választópolgárai közösségeinek a helyi 

önkormányzáshoz való joga sem csorbul. 

A Javaslat megteremti a megyei önkormányzatok megszűnéséhez és a regionális 

önkormányzatok létrejöttéhez szükséges átmeneti rendelkezéseket. Mivel a Javaslat szerint a 
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regionális közgyűlések megválasztására első alkalommal a 2009. évi európai parlamenti 

választásokkal egy időben kerülne sor, ezen időpontig a megyei közgyűlések megjelenítése 

szükséges az Alkotmány szintjén, míg ezen időponttól kezdődően a regionális közgyűlések 

szerepelnének az alaptörvényben. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A regionális közgyűlés tagjai megválasztásának előfeltétele, hogy már a választást 

megelőzően törvény határozza meg a régiók határait. Éppen ezért a Javaslat szerint az 

Alkotmány 41. § (3) bekezdése az első regionális választás napjáig mind a megyét, mind a 

régiót az állam területi tagozódásának önálló szintjeként nevezi meg, ezen időpontot követően 

azonban – a 6. § (3) bekezdésében szereplő hatályon kívül helyezéssel – már csak a régiókról 

szóló rendelkezés marad hatályban. A Javaslat szerint az Alkotmány önállóan, a helyi 

önkormányzatokról szóló fejezet elején rendelkezik az Országgyűlés területszervezési 

hatásköreiről. Eddig az Országgyűlésről szóló fejezeten belül a 19. § (3) bekezdésének l) 

pontja szabályozott a tárgyban. 

A 2. §-hoz 

A Javaslat nyomán hangsúlyossá válik az önkormányzatok eddig is alaptörvényi szinten 

rögzített egyenjogúsága, immáron az önkormányzatokat megillető valamennyi jog 

tekintetében. A módosítás ugyanakkor meglévő hiányosságot pótol akkor, amikor rögzíti, 

hogy a kötelezettségeket, a feladatokat és hatásköröket csak az önkormányzatok 

sajátosságainak figyelembevételével lehet eltérően megállapítani. 

A 3. §-hoz 

A Javaslat e §-a átütemezi a helyi önkormányzati választások időpontját, egyben az 

Alkotmány főszövegében teremti meg a megyei önkormányzatok megszüntetésével és a 

regionális önkormányzatok létrehozásával kapcsolatos átmeneti szabályokat. Ennek 

eredményeképpen a 2006-ban megválasztott megyei önkormányzati képviselők mandátuma a 

2009. évi európai parlamenti választás napjáig tartana, amikor első alkalommal kerülne sor a 

regionális képviselők megválasztására. A 2006-ban megválasztott települési önkormányzati 
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képviselők és polgármesterek mandátuma 2012 áprilisáig vagy májusáig tartana, amikor is 

általános, minden szintre kiterjedő önkormányzati választásokra kerülne sor. Az átmeneti 

szabályok 2012. július 1-jén hatályukat veszítenék; ettől az időponttól kezdve az 

önkormányzati választásokat az előző általános választásokat követő negyedik év április vagy 

május hónapjában kellene megtartani. Ez kielégíti azt a régóta érlelődő kívánalmat is, hogy az 

önkormányzati választásokra a parlamenti ciklus félidejében kerüljön sor. 

Az 4. §-hoz 

A 2009. évi európai parlamenti választásokkal egyidejűleg hatályba lépő módosítás a 

polgármester mellett nevesíti a regionális közgyűlés elnökét mint a képviselő-testület elnökét. 

Másrészt az általános hatálybalépéssel egyidejűleg a módosítás módot adna törvényi 

követelmények előírására is a hivatalszervezetek fenntartásával kapcsolatban. 

Az 5. §-hoz 

A Javaslat – részben szakítva az önkormányzati társulás önkéntességének alapelvével – 

lehetővé teszi, hogy törvény kötelezővé tegye társulás megalakítását, amennyiben valamely 

közszolgáltatás ellátása ilyen módon hatékonyabban megvalósítható. Ki kell emelni azonban, 

hogy az önkéntes társulás lehetőségét ez a módosítás továbbra sem zárja ki. 

A kistelepülések önkormányzatainak fennmaradása olyan érték, amelyet a továbbiakban is 

mindenképpen meg kell őrizni. Éppen ezért a Javaslat szerint önkormányzati szerveket 

(képviselő-testületet és polgármestert) változatlanul minden település választópolgárai 

választhatnának. Tény ugyanakkor, hogy egyes közszolgáltatások színvonalas biztosítása a 

kistelepülések szintjén még komoly anyagi ráfordítások árán sem mindig biztosítható. A 

Javaslat ezért lehetővé teszi, hogy törvény egyes helyi közszolgáltatások ellátására 

önkormányzati társulás megalakítását írja elő. A javasolt szabályozás szerint a 

közszolgáltatások ellátása változatlanul helyi önkormányzati feladat maradna, azt azonban az 

egyes önkormányzatok társulás útján teljesíthetnék. 

A 6. §-hoz 

A Javaslat a záró rendelkezések körében két lépcsőben lépteti hatályba a módosításokat: 

egyes rendelkezések a kihirdetést követően hatályba lépnek, míg mások a 2009. évi regionális 
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önkormányzati választásokhoz kapcsolódnak. Az átmeneti rendelkezéseket a 2012-es 

önkormányzati választásokat követő időponttal maga a Javaslat helyezi hatályon kívül. 

A Javaslat a helyi adóztatással összefüggésben pontosítja az Alkotmánynak az 

önkormányzatokkal kapcsolatos rendelkezéseit. 
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