
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK MÓDOSÍTÁS A

(az elfogadás dátuma)

1. §

Az Alaptörvény B) cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A nép a hatalmát választott képvisel ői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. ”

2 . §

Az Alaptörvény 0) cikke a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a cikk jelenlegi
szövege az (1) bekezdés jelölést kapja :

„(2) Magyarország előmozdítja a társadalmi szolidaritás érvényesülését . ”

3 . §

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

„(4) A jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem vonhat meg és nem korlátozhat jogot,
nem állapíthat meg új vagy a korábbinál hátrányosabb kötelezettséget, és nem nyilvánítha t
magatartást jogellenessé. A jogszabályt olyan időpontban kell hatályba léptetni, hogy

alkalmazásához a kihirdetésétő l számítva elegendő felkészülési idő álljon rendelkezésre . ”

4. §

Az Alaptörvény S) cikke a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az új Alaptörvény vagy az Alaptörvény módosításának meger ősítéséről országo s
népszavazást kell elrendelni, ha azt kétszázezer, az országgyű lési képviselők választásán
választójoggal rendelkez ő választópolgár kezdeményezi . ”

5. §

Az Alaptörvény VIII . cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A pártoknak nyilvánossá kell tenniük bevételeik forrását és felhasználását . A pártok

működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg .”



6. §

Az Alaptörvény XIII . cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jogszerűen gyakorolt jogosultságok elvonására vagy korlátozására csak közérdekb ő l,

az elérni kívánt céllal arányosan kerülhet sor.”

7 . §

Az Alaptörvény XIX . cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

„XIX. cikk

(1)Magyarország előmozdítja a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését .

(2) Mindenkinek joga van az emberi lét alapvető feltételeihez, amelyet rászorultság esetén az

állam a társadalombiztosítási és a szociális juttatások összességével biztosít .
(3) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy öregség, betegség, árvaság, özvegység vag y

keresőképtelenséggel járó egészségi állapot esetén a gazdaság teherviselő képességével,

valamint az érintett jövedelmi és vagyoni helyzetével összhangban álló pénzbeli ellátásába n

részesüljön. Törvény ezen ellátások igénybevételét az érintett tehervisel ő képességéhez

igazodó járulék fizetéséhez kötheti, és az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők
fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja . ”

8. §

Az Alaptörvény XX. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki :

„(3) Mindenkinek joga van a nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítá s

keretében igénybe vehető , a gazdaság teherviselő képességével összhangban álló

egészségügyi ellátásokhoz . Törvény az egészségbiztosítási ellátások igénybevételét az érintet t

teherviselő képességéhez igazodó járulék fizetéséhez kötheti . ”

9. §

Az Alaptörvény XXII . cikke helyébe a következő rendelkezés lép :

„XXII . cikk

Mindenkinek joga van a lakhatáshoz és a közszolgáltatásokhoz való egyenl ő hozzáféréshez”



10. §

Az Alaptörvény 6 . cikk (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, országgy űlési bizottság, országgyűlés i

képviselő vagy népi kezdeményezésként ötvenezer választópolgár kezdeményezhet . ”

11. §

Az Alaptörvény 8 . cikk (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele,

de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a kérdésre azonos választ ad .”

12 . §

Az Alaptörvény 23. cikke a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha az önálló szabályozó szerv vezetőjének megbízatása megszűnik, a szerv új

vezetőjének kinevezéséig annak hatásköreit a szerv vezetőjének helyettese gyakorolja . ”

13. §

Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

(Az Alkotmánybíróság)
„e) bárki kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel val ó

összhangját; ”

14 . §

Az Alaptörvény 25 . cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(5) A bírói önkormányzati szervek közreműködnek a bíróságok igazgatásában. A bírák

kinevezéséhez, felmentéséhez, a tisztségük gyakorlásából faló felmentéshez, valamint a Kúri a

elnökének kivételével a bírósági vezetők kinevezéséhez bírói önkormányzati szerv egyetértése

szükséges.”



15. §

Az Alaptörvény 26. cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki :

„(4) Ha a Kúria elnökének megbízatása megszűnik, az új elnök megválasztásáig annak

hatásköreit a Kúria elnökének helyettese gyakorolja.”

16. §

Az Alaptörvény 29. cikke a következő (4a) bekezdéssel egészül ki :

„(4a) Ha a legfőbb ügyész megbízatása megszűnik, az új legfőbb ügyész megválasztásáig

annak hatásköreit a legfőbb ügyész helyettese gyakorolja . ”

17 . §

Az Alaptörvény 30 . cikke, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés

lép:

„Az országgyűlési biztosok

30. cikk

(1) Az Országgyűlés az alapvető jogok védelme érdekében kizárólag neki felel ős
megbízottként — megválasztja az alapvető jogok országgyűlési biztosát, a nemzetiségi jogok

országgyűlési biztosát, a jövő nemzedékek országgyű lési biztosát, továbbá az információs
jogok biztosát. Az Országgyűlés egyes alapvető jogok, valamint az egyes alapvető jogok

érvényesülését szolgáló alkotmányos célok védelme érdekében további külön biztosokat i s
választhat.
(2) Az országgyű lési biztost a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés a képviselők

kétharmadának a szavazatával hat évre választja. Az országgyűlési biztos nem választható újra .

(3) Az alapvető jogok országgyű lési biztosának feladata, hogy — a más országgyűlési biztos

feladatkörébe tartozó ügyek kivételével — az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságokat

kivizsgálja. A nemzetiségi jogok országgyűlési biztosának feladatkörébe a nemzetiségi

jogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása tartozik . A jövő nemzedékek országgyűlési

biztosának feladata, hogy az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságoka t

kivizsgálja, továbbá hogy közreműködjön a jövő generációk érdekeinek védelmében. Az

információs jogok biztosának feladatköre a személyes adatok védelmével és a közérdekű
adatok megismerésének jogával összefüggő visszásságok kivizsgálására terjed ki.

(4) Az országgyűlési biztos a feladatkörébe tartozó alapvet ő jogokkal kapcsolato s
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, és orvoslásuk érdekében intézkedést tesz . Az

országgyűlési biztos eljárását bárki kezdeményezheti .



(5) Az országgyű lési biztos a tevékenységének tapasztalatairól évente jelentésben számol be

az Országgyű lésnek.
(6) Az országgyű lési biztosok feladataira, jogállására és eljárására vonatkozó szabályokat

törvény állapítja meg ."

18. §

Az Alaptörvény 31 . cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyrő l törvényben meghatározottak

szerint helyi népszavazást kell tartani . A népszavazás eredményes, ha az érvényesen szavaz ó

választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a

kérdésre azonos választ ad .”

19. §

Az Alaptörvény 43 . §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha az Allami Számvevőszék elnökének megbízatása megszűnik, az új elnök

megválasztásáig annak hatásköreit az Állami Számvevőszék alelnöke gyakorolja.”

20.

Az Alaptörvény 45 : cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Sarkalatos törvény rendelkezik a Magyar Honvédség által alkalmazható kényszerít ő
intézkedésekrő l .”

21 .

Az Alaptörvény 46 . cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, m űködésére vonatkozó

részletes szabályokat törvény, a kényszerítő intézkedések, valamint a titkosszolgálati

eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg .”

22 . §

(1) Az Alaptörvény
a) N. cikk (3) bekezdésében az „a lehető legrövidebb időn belül” szövegrész helyébe a „48

órán belül” szöveg,
b))XX. cikkében a „fegyver nélküli” szövegrész helyébe a „fegyver nélküli vagy polgári” szöveg,



c) 7. cikk (1) bekezdésében az „az alapvető jogok biztosához” szövegrész helyébe az „az
országgyűlési biztosokhoz” szöveg ,
d) 31. cikk (3) bekezdésében a „helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat” szövegrés z
helyébe a „helyi önkormányzatok szervezetére vonatkozó alapvet ő szabályokat” szöveg,
e) 34. cikk (4) bekezdésében a „felügyeletét” szövegrész helyébe az „ellenőrzését” szöveg,
t) 44. cikk (3) bekezdésében a „hozzájárulása” szövegrész helyébe a „véleménye” szöveg
lép.

(2) Hatályát veszti az Alaptörvény
a) N) cikk (3) bekezdése,
b) IV. cikk (2) bekezdésének második mondata ,
c) VI. cikk (3) bekezdése,
d) IX. cikk (3) bekezdésében a ,, , valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési
piac felügyeletét ellátó szervre" szövegrész, a „részletes” szövegrész és a „sarkalatos” szövegrész ,
e) 23. cikk (1)-(2) és (4) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész ,
f) 26. cikk (2) bekezdésének második és harmadik mondata ,
g) 29 . cikk (3) bekezdésének második mondata,
h) 32. cikk (5) bekezdése,
i) 37. cikk (4) bekezdése ,
j) 40. cikke,
k) 42. cikke,
1) 45 . cikk (5) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész ,
m) záró rendelkezések 5 . pontja.

(3) Hatályát veszti Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezéseinek
a) 11 . cikk (3)-(4) bekezdése,
b) 12-14. cikke,
c) 19 . cikk (5) bekezdése,
d) 21. cikk (1) bekezdése ,
e) 23. cikk (3) bekezdése ,
f) 27. cikke,
g) 28. cikk (3) bekezdése ,
h) 29. cikke .

23 . §

Az Alaptörvény jelen módosítása a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követő napon hatályát veszti .



INDOKOLÁS

Magyarország Alaptörvényének módosításáról szóló javaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A 2010. évi országgyűlési választáson kétharmados többséget szerzett új hatalom –
parlamenti erejével visszaélve – két lépésben, a 2011 áprilisában megalkotott Alaptörvénnyel ,
majd a decemberi, átmeneti törvénynek nevezett alaptörvény-kiegészítéssel teljessé tette a z

alkotmányosság, a demokratikus jogállam lebontását .
A kialakított közjogi keretek egy centralizált, autoriter vonásokat mutató állam vonásait

mutatják: a jelenlegi alkotmányos berendezkedés érdemben korlátozza a népszuverenitást ,

mellőzi a jogbiztonság legfontosabb alapelveit, államcéllá degradálja a szociális biztonsághoz

való jogot, valamint súlyosan rombolja a fékek és ellensúlyok rendszerét .
Az LMP a jelen alkotmánymódosító javaslat (a továbbiakban . Javaslat) keretében fogalmazza

meg saját alkotmányossági minimumát . A Javaslat nem az LMP alkotmánykoncepciója, nem
egy ideális állapot leírása, hanem tudatosan és vállaltan egy minimumprogram, aminek a
végrehajtása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Magyarország alkotmányo s

demokrácia legyen.

RÉSZLETES INDOKOLÁ S

Az 1 . §-hoz

A Javaslat eltörli a közvetlen demokrácia másodrendűségét kifejező alaptörvényi utalást, és

egyértelművé teszi, hogy a közvetett, a választott képvisel ők útján történő hatalomgyakorlás
egyenrangú a közvetlen demokrácia eszközeivel, a népszavazással, a népi kezdeményezéssel

és a közügyekben való állampolgári részvétel egyéb megoldásaival .

A 2. §-hoz

Az Alaptörvény a minden egyes polgárnak az önmagáért viselt felelősségének deklarálásako r
elfelejtkezett azokról, akik nem képesek önmagukról gondoskodni . A Javaslat ezért az egyéni

felelősségvállalással egyenrangú alkotmányos alapértékként nevesíti a társadalm i

szolidaritást.

A 3. §-hoz

Az Alaptörvényből hiányzik a visszaható hatályú jogalkotás tilalma, valamint az új

jogszabályok alkalmazására való kell ő felkészülési idő követelménye. A Javaslat mindkét

követelményt az alkotmányba iktatja.



A 4. §-hoz

Az Alaptörvény teljes egészében kizárja a népet abból, hogy az alkotmányozásban vagy az

Alaptörvény módosításában a közvetlen demokrácia legfontosabb eszközével, a

népszavazással részt vegyen. A Javaslat ezzel szemben abban hisz, hogy a nemzet

legfontosabb közjogi kérdéséből, az alkotmányozásból a nemzet tagjait nem lehet kihagyni ,

ezért elő írja, hogy kétszázezer választópolgár kezdeményezésére meger ősítő népszavazást

kell tartani, ha a parlament új alkotmányt vagy alaptörvény-módosítást fogad el .

Az 5. §-hoz

A Javaslat előírja a pártkasszák átláthatóságát annak érdekében, hogy a politika

felszabaduljon az oligarchák nyomása alól, és a pátpolitika az állampolgári részvétel

legalapvetőbb fórumává válhasson .

A 6. §-hoz

A szerzett jogok védelmét a Javaslat alkotmányos rangra emeli . Mindez nem jelenti azt, hogy

soha semmilyen körülmények között ne kerülhetne sor az ellátórendszerek átalakítására . Ilyen
lépéseket azonban csak az elérni kívánt céllal arányosan, megfelelő felkészülési idő mellett,

érdemi társadalmi vitát követően lehet megtenni, nem pedig néhány napos parlamenti vit a

után azonnali hatálybalépéssel.

A 7-9. §-hoz

Az Alaptörvény megszüntette a szociális jogok alapjogi védelmét . Ugyan ezek a
jogosultságok eltérnek dogmatikai szerkezetükben a klasszikus szabadságjogoktól, mégis ,

nélkülük az alapvető jogok védelme illúzió csupán . Az alkotmányozó által oly sokat
hivatkozott, az Európai Unió Alapjogi Chartája nem véletlenül tekinti ezeket a

jogosultságokat is alapvető jognak
Egy modern alkotmányos demokrácia egyetlen polgárát sem hagyhatja éhen halni, az utcán

megfagyni vagy orvosi kezelés nélkül szenvedni . A Javaslat pontosan meghatározza, hogy a

szociális biztonsághoz való jognak, a lakhatáshoz való jognak vagy az egészséghez val ó

jognak mi az inkább államcél jellegű tartalma, és melyek azok a vonatkozásai, amelyek aká r

bíróság elő tt is kikényszeríthetőek.

A 10. §-hoz

A népi kezdeményezés a közvetlen demokrácia egyik legfontosabb eszköze, az Alaptörvén y

mégis elhagyta a jogintézmény alkotmányi szabályozását. A Javaslat ezzel szemben



megerősítve állítja vissza jogaiba a népi kezdeményezést olyan módon, hogy ötvenezer

választópolgár számára is törvénykezdeményezési jogot biztosít .

A 11 . §-hoz

Az Alaptörvény jelentősen szigorította az országos népszavazás érvényességi feltételét, mive l

megköveteli, hogy a választópolgárok több mint fele érvényesen szavazzon . A Javaslat

visszaállítja a korábbi szabályozást, ami az 1997-es NATO-népszavazáson, a 2003-as EU-

népszavazáson, a 2004-es és a 2008-as népszavazáson is hatályban volt .

A 12. §-hoz

A Javaslat a temporális hatalommegosztás elveinek megfelel ően kizárja azt, hogy közjog i

tisztségviselők a megbízatási idejük letelte után is hivatalban maradjanak .

A 13. §-hoz

A Javaslat visszaállítja az actiopopularis jogintézményét, vagyis elfogadása esetén a
korábbiakhoz hasonlóan ismét bármely polgár kezdeményezheti az Alkotmánybíróság el őtt

egy jogszabály megsemmisítését .

A 14. §-hoz

Az igazságszolgáltatás függetlenségéhez elengedhetetlen, hogy a bírák és bírósági vezet ők

kinevezésérő l és felmentésérő l bírói önkormányzati szerv egyetértése nélkül ne születhessen

döntés . A Javaslat meghagyja a törvényalkotóra a bírósági igazgatás részletes szabályainak

meghatározását, de alaptörvényi szinten rögzíti ezt az elvet .

A 15-16. §-hoz

A Javaslat a temporális hatalommegosztás elveinek megfelel ően kizárja azt, hogy közjogi

tisztségviselők a megbízatási idejük letelte után is hivatalban maradjanak .

A 17. §-hoz

A korábbi ombudsman rendszer bevált: az adatvédelmi biztos, a zöldombudsman és a
kisebbségi biztos az alapjogvédelem fontos és a közvélemény előtt nagy tekintéllyel

rendelkező szereplőivé váltak. Az Alaptörvény az egyombudsmanos rendszerr e

mondvacsinált szervezetszociológiai indokokkal tért át, a jogvédelem szintjének emelés e

ugyanakkor megköveteli a korábbi rendszer visszaállítását . A Javaslat a négy önálló



országgyűlési biztos mellett lehetővé teszi, hogy további külön biztosokat válasszon a z

Országgyűlés kétharmados többséggel .

A 18. §-hoz

A közvetlen demokrácia legfontosabb területe a helyi közösségek mindennapi élete . A

Javaslat ezért alaptörvényi szintre emeli a helyi népszavazás jogintézményét, egyben az

országos népszavazáshoz hasonló érvényességi/eredményességi küszöböt vezet be .

A 19. §-hoz

A Javaslat a temporális hatalommegosztás elveinek megfelel ően kizárja azt, hogy közjogi

tisztségviselők a megbízatási idejük letelte után is hivatalban maradjanak .

A 20-21. §-hoz

A rendvédelmi szervek és a Magyar Honvédség szervezetére vonatkozó szabályozás t

indokolatlan kétharmados többséghez kötni, mivel a mindenkori kormánytöbbség felel őssége

a leghatékonyabb szervezeti megoldások kialakítása. A Javaslat ezért a kormányozhatóság és

a népszuverenitás hatékonyabb érvényesülése érdekében a min ősített többség követelményéta

kényszerítő intézkedések és a titkosszolgálati eszközök alkalmazásának kérdéseire sz űkíti le .

Á 22 . §-hoz

A Javaslat hatályon kívül helyezi az Alaptörvény számos olyan rendelkezését, amelyek az

alkotmányos demokrácia szempontjából visszalépést jelentettek a korábbi szabályozáshoz

képest. Ennek keretében megszünteti az Alkotmánybíróság hatáskörének korlátozását, az

önkormányzatokat kivonja a Kormány gyámsága alól, törli a bírák és az ügyészek

nyugdíjazására vonatkozó, az igazságszolgáltatás függetlenségét fenyegető szabályokat,

megszünteti a Költségvetési Tanács vétójogát, valamint jelent ősen szűkíti a sarkalatos

törvények körét. A 2011 decemberében alkotott „átmeneti törvény” alkotmányi rangját a
Javaslat megszünteti, továbbá hatályon kívül helyezi az ebben elbújtatott, olyan jogállamila g
elfogadhatatlan rendelkezéseket, mint a bíróságok kijelölésével folytatható hatalmi játék, a z

előzetes választási feliratkozás vagy a jogszerű nyugdíjjogosultságok elvételének lehetősége .

A 23. §-hoz



ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény S) cikk (1) alapján mellékelten benyújtom a Magyarország Alaptörvényének

módosításáról szóló javaslatot.

Jávor B
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