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0 7. 2011 . évi	 törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949 . évi XX. törvénynek a z

Alaptörvénnyel összefügg ő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekébe n

szükséges módosításáról *

Az Országgyűlés mint alkotmányozó batalon... az Allcotrnány l9 . § (3) bekezdés : a) pontjában
megbatározott hatáskörében eljárva, a Mtt yarország Alaptört/ tyéhe ka lbdQ egyes, az

Alaptörvény hatálybalépését megelőzően szükséges álmeneti rendelkezések z~alkotása érdelében az

Alkotmányt a következők szert módosítja:

1. *

Az Alkotmány 2.4, *-a a következén (5) bekezdéssel egészül

„(5) A A gyarorsza Alaptörvénye (a továbbiakban ATaptőrveny) végrehajt sá oz

	

vér

torvényeket az Országgyűlés az Alaptörvényben meghatározott szavazataránnyal fegádja el .'

2.

Az Alkotmány 701E. akŐvetkező (3): beke

, 3(3) Az ellátáshoz való jog anyugellátás tekintetében az általános öregségi ny güf corlia árt betöltött, a.

nyugellátás törvényi feltételeinek megfeleli személyre terjed ki. TŐiVény az e korhatárt be nem töltött

ellátást áll pithat meg. `Az áltaianos ingségi nyugclijkorhatfiar betöltés«

ózően folyt sicutt nyugellátás törvényben meghatárazo tak szerint esőkkenthetö és szociális

ellátásssá alaldthaté, nxunkavégzésrc valló képesség esi. megszüntethető'.”

Az Alkotmány 32/A . * (5) bekezdésében a,Si aegy" szöv

	

a enöt" szöveg

4.

:z a törvény= a (2) bekezdésben fcsglalt :kit/;

2} A 3. 2011. szepeitie

	

hatályba.

A törvényt az Országgyűlés a 2011 . június 6-i ülésnapján fogadta el.



2

5. §

Az Országgy ű lés az Alkotmánybíróság tiöt £cos teljes létszsaának biztosítás

2011. Július 3 zg valaszt a e ; valagit e határidőig az országgyű lési képviselők kétharmadán*

kotmán birósá tagjai közel elnököt választ. Az Igy megválasztott tagok és elnök

megbízatására :az Alaptörvény 24, cikk (4) bekezdését az elnök személyére vonatkozó javaslattételre

áz Alkotmány 32/A. § (5) bekezdését alkalmazni kell . Az Alkotmány])

	

grósáígy gválasztott elnöke

2011 . szeptember

	

én lép hivatalba, a hivatalban levő elnök megbízatása ezen időpontig

iesszabbQdik.

Dr. Schmitt Pál

	

Kövér Lászl ó
köztársasági elnök

	

az Országgyűlés elnöke
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