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2018. évi ..... törvény 

Az Alkotmánybírósághoz való fordulás lehetőségének kibővítéséről és az Alkotmánybíróság
egyes jogainak helyreállításáról

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi
Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság
tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi
jogok tiszteletben tartásának értékein alapul,
- Magyarország ezeket az értékeket elfogadva, megtartásukat vállalva saját akaratából vált az Unió
tagjává,
-  a  „Sargentini”  jelentés  megállapításai  szerint  Magyarország az  elmúlt  években alkotott  egyes
törvényekkel súlyosan megsértette az említett értékeket, amelynek következményeképpen fennáll
annak veszélye, hogy sérülhet a tagállamok egymás iránti kölcsönös bizalma, veszélybe kerülhet az
Unió jellege és az uniós polgárok uniós jog szerinti alapvető jogai,
kifejezi  sajnálatát  a  történtek  miatt,  továbbá  azt  a  szándékát,  hogy  kiszélesíti  az
Alkotmánybírósághoz  fordulás  lehetőségét,  valamint  helyreállítja  az  Alkotmánybíróság
demokratikus működését biztosító jogosítványait. E célok érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §

Az Alkotmánybíróságról szól 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) a következő 17/A. §-al
egészül ki:

„17/A. §

Az Országgyűlés  az  Alkotmánybíróság  elnökét  az  Alkotmánybíróság  teljes  ülése  javaslatára  és
egyetértésével választja meg.”

2. §

Az Abtv. 24/A. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése alapján a 24. cikk (5) bekezdés b)
pontjában meghatározott indítványozásra jogosult által benyújtott, határozott kérelmet tartalmazó
indítvány  alapján  vizsgálja  felül  az  Alaptörvényt,  illetve  az  Alaptörvény  módosítását  a
megalkotására  és  kihirdetésére  vonatkozó,  az  Alaptörvényben  foglalt  eljárási  követelmények
tekintetében,  beleértve  azt  is,  hogy  az  Alaptörvény  módosítása  eredményezi-e  a  már  elért
alkotmányosság védelmi szintjének csökkenését.”

3. §

Az Abtv. 26. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a)  Az  (1)-(2)  bekezdéstől  eltérően,  az  Alkotmánybíróság  eljárását  kivételesen  bárki

1



kezdeményezheti  az  Alaptörvény  24.  cikk  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján,  ha  a  jogsérelmet
szenvedők  nagy  száma,  vagy  kiszolgáltatott  helyzete  miatt  az  eljárás  kezdeményezésének
elmaradása a közérdek sérelmével járna.”

4. §

Az Abtv. 33/A. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az érintett vallási tevékenységet végző szervezet az Alkotmánybíróság eljárását kérheti akkor
is, ha az Országgyűlés az egyházként történő elismeréssel kapcsolatos eljárást három hónapon belül
nem folytatja le.

(4)  Ha  a  felülvizsgálat  során  az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés  az
egyházként történő elismerést törvényellenesen utasította el, határozatával megállapítja az egyházi
jogállás fennállását. E rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a (3) bekezdésben meghatározott
határidőt túllépték, feltéve, hogy az előírt feltételek meglétét igazolták.”

5. §

Az Abtv. 68/A. §-al egészül ki:

„68/A. §

Az Alkotmánybíróság  figyelembe veheti  a  korábbi  határozataiban  foglaltakat,  függetlenül  attól,
hogy a határozat meghozatalára mely időpontban került sor.”

6. §

Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba.
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Általános indokolás

A  „Sargentini”  jelentés  megállapításai  szerint:  „  Az  alkotmányos  reform  eredményeként
eltörölték az actio popularis-t, megszüntették a 2012. január 1. előtti ítélkezési gyakorlatra való
hivatkozás  lehetőségét,  valamint  korlátozták  az  Alaptörvény  módosításaira  vonatkozó
alkotmányossági vizsgálat  lehetőségét a kizárólag eljárási  jellegű szempontok kivételével." A
Velencei Bizottság komoly aggodalmának adott hangot e korlátozásokat illetően. A javaslat e
megállapításokra tekintettel módosítja azokat a rendelkezéseket, amelyeket az Alkotmánybíróság
jogállását meghatározó törvény tartalmaz .

Részletes indokolás

1. § 

Az  Alaptörvény  az  Országgyűlés  feladatkörébe  utalta  az  Alkotmánybíróság  elnökének
megválasztását. Miután korábban az alkotmánybírók választották meg maguk közül az elnököt,
sérült  az  Alkotmánybíróság  demokratikus  működésének  az  elve.  A  javaslat  ezért  az
Alkotmánybíróság teljes ülését hatalmazza fel arra, hogy javaslatot tegyen az elnök személyére.

2. § 

Az  Alkotmánybíróság  az  Alaptörvény  módosításának  „alkotmányosságát”  csak  az
Alaptörvényben található eljárási szempontból vizsgálhatja meg. A javaslat értelmezi az eljárási
szabályokat, lefektetve, hogy az alkotmányosság védelmi szintjének csökkenése is a vizsgálat
körébe tartozik.

3. § 

A javaslat szélesíti az Alkotmánybírósághoz fordulás jogát, miután lehetővé teszi, hogy bárki az
Alkotmánybírósághoz  forduljon,  ha  az  érintettekre  tekintettel  elmaradhatna  az  eljárás
kezdeményezése, s ennek következtében sérülne a közérdek

4. § 

A gyakorlat azt igazolja, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek egyházi elismerésével
kapcsolatos eljárás rendezése igényli az Alkotmánybíróság meglévő jogkörének bővítését.

5. § 

Az Alkotmánybíróság megalakulás után számos olyan határozatot hozott, amely megerősítette a
jogállamiságot. Miután megszűntették a korábbi határozatokra történő hivatkozás lehetőségét, a
javaslat ismét lehetővé teszi ezt.

6. § 
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Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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