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2021. évi ..... törvény 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása

Az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott hatáskörében eljárva az Alaptörvényt a következők szerint módosítja:

1. §

Az Alaptörvény 11. cikke a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  évében  a  köztársasági  elnököt
legkorábban az újonnan megválasztott Országgyűlés alakuló ülését követő harmincadik napon lehet
megválasztani, ha a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása a 12. cikk (3) bekezdés a) vagy
f) pontja alapján a választás évében szűnik meg.”

2. §

Az Alaptörvény 12. cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  Ha  a  köztársasági  elnök  megbízatása  a  (3)  bekezdés  a)  pontja  alapján  az  országgyűlési
képviselők  általános  választásának  évében  szűnik  meg,  akkor  megbízatási  ideje  az  újonnan
megválasztott köztársasági elnök hivatalba lépéséig meghosszabbodik.”

3. §

(1) Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az Alaptörvény e módosítását az Országgyűlés az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a) pontja és
S) cikk (2) bekezdése alapján fogadja el.

(3) Az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét az Alaptörvény e módosításának hatálybalépését
követően haladéktalanul közzé kell tenni a hivatalos lapban.
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Általános indokolás

Az 1989. november 26. napján tartott, a köznyelvben „négyigenes” néven elhíresült népszavazás
első  kérdése  a  következő  volt:  „Csak  az  országgyűlési  választások  után  kerüljön-e  sor  a
köztársasági elnök megválasztására?” Többek között ebben a kérdésben is az igen szavazatok
kerültek  többségbe,  melynek  eredményeképpen  került  megválasztásra  1990  nyarán  Göncz
Árpád,  majd  követte  őt  Mádl  Ferenc,  Sólyom  László,  Schmitt  Pál  és  végül  Áder  János.
Köztársasági  elnökök  megválasztására  a  rendszerváltás  óta  mindig  a  nyár  folyamán,  de
legkorábban május hónapban került sor. Ez alól mindösszesen Áder János, jelenlegi köztársasági
elnök legutóbbi 2017. márciusi újraválasztása képez kivetélt.

Ez a gyakorlat lehetőséget teremtene az Országgyűlésnek arra, hogy még az új Országgyűlés
megalakulása előtt, 5 évre – a jelenlegi országgyűlési többség akaratának ugyan megfelelő, de a
választópolgárok akaratát már nem feltétlenül reprezentáló Országgyűlés - egy új köztársasági
elnököt válasszon meg.

Az Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki
kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

A  soron  következő  választásoktól  függetlenül  megállapítandó,  hogy  a  nemzet  egységét  –
elfogadva és egyetértve az 1989-es népszavazás eredményével – kétséget kizáróan csak olyan
köztársasági elnök tudja leginkább kifejezni, akit a választásokat követően újonnan megalakuló
– az aktuális választói akaratot tükröző - Országgyűlés választ meg.

A  soron  következő  választásokkal  összefüggésben  pedig  megállapítható,  hogy  a  jelenlegi
országgyűlési többségtől, bár elvárható, de semmiképpen sem várható, hogy a nemzeti egységet
kifejező, a demokratikus működés felett őrködő köztársasági elnököt válasszon meg.

Részletes indokolás

1. § 

Az  Alaptörvény  11.  cikk  (1)  bekezdése  rögzíti,  hogy  a  köztársasági  elnököt  a  korábbi
köztársasági elnök megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha
pedig a  megbízatás idő előtt  szűnt  meg,  a megszűnéstől  számított  harminc napon belül  kell
megválasztani.

Az Alaptörvény 9. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki
kifejezi a nemzet egységét.

A nemzet  egységének  és  nemzet  akaratának  kifejezésére  alkalmasabb  az  olyan  köztársasági
elnök személye, akit egy újonnan megválasztott Országgyűlés választ meg szemben egy éppen
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leköszönő,  négy  évvel  korábban  megválasztott  Országgyűléssel.  Ezért  a  11.  cikk  új  (7)
bekezdése rögzíti, hogy amennyiben a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása – az öt
éves hivatali ideje lejártával - az általános országgyűlési képviselők választásának évében szűnne
meg,  akkor  új  köztársasági  elnököt  csak  a  választásokat  követően  újonnan  megalakuló
Országgyűlés  választhat  meg.  Az új  (7)  bekezdés  tehát  a  11.  cikk  (1)  bekezdésében  foglalt
általános szabály egy kivételét képezi.

2. § 

Az Alaptörvény 10. cikk (1) bekezdése alapján a köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre
választja.  Az  Alaptörvény  12.  cikk  (3)  bekezdése  rögzíti  a  köztársasági  elnöki  megbízatás
megszűnésének eseteit, melynek a) pontja értelmében a megbízatása megszűnik a megbízatási
idejének lejártával.

A fenti 1. cikkben megjelölt módosítás értelmében az általános országgyűlési választások évében
csak az új Országgyűlés alakuló ülését követően lehet új köztársasági elnököt választani, ezért a
12. cikk új (6) bekezdése rögzíti, hogy ebben az esetben a hivatalban lévő köztársasági elnök
megbízatási ideje is meghosszabbodik, mégpedig az új köztársasági elnök hivatalba lépésének
időpontjáig.  A  módosítás  célja,  hogy  ezen  „átmeneti”  időszakra  is  maradjon  hivatalban
köztársasági  elnök,  aki  a  9.  cikk  (3)  bekezdése  szerinti  feladatokat  ellátni  képes,  különös
tekintettel a g) pontban rögzített Országgyűlés alakuló ülésének összehívására.

3. § 

Hatályba léptető és az Alaptörvény egységes  szerkezetű szövegének közzétételére  vonatkozó
rendelkezés.
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