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Magyarország Alaptörvényének tizedik módosítása a köztársasági elnök közvetlen
választásának bevezetése érdekében

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

1. cikk

Magyarország Alaptörvénye 10. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) A köztársasági elnököt a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson,
sarkalatos törvényben meghatározott módon öt évre választják.

(2) Köztársasági elnökké megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik
életévét betöltötte.

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal - közvetlenül a megbízatását
követően - lehet újraválasztani."

2. cikk

Magyarország Alaptörvénye 11. cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) 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 kilencven napon belül kell megválasztani. A köztársasági elnök választását az
Országgyűlés elnöke tűzi ki.

(2) A köztársasági elnök választását írásbeli ajánlás előzi meg. A jelölés érvényességéhez
10 OOO választópolgár ajánlása szükséges. A köztársasági elnök választásának eljárására
vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény szabályozza.

(3) A köztársasági elnök megválasztásához a leadott összes érvényes szavazat több mint fele
szükséges.

(4) A megválasztott köztársasági elnök a korábbi köztársasági elnök megbízatásának lejártakor,
a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő
nyolcadik napon lép hivatalba, hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés előtt esküt tesz."

3. cikk

Jelen módosítás 2022. január l-jén lép hatályba.



Indokolás

Általános indokolás

Magyarországon általános válságjelenség, hogy az emberek nem érzik úgy, hogy a politika és
a közélet róluk szólna, távol érzik maguktól az ország ügyeinek intézését. A rossz hangulatot
az is fokozza, hogy már arról sem lehet beszélni, hogy a kormányzó pártok frakciói kollektíven
döntenének el bizonyos kérdéseket, hanem egyértelművé vált a legtöbb ember számára, hogy
olyan fontos kérdésben is egy ember, a miniszterelnök dönt, hogy ki képviselje legfelsőbb
szinten a magyar embereket, vagyis ki legyen a következő köztársasági elnök. Ezen a helyzeten
úgy lehet változtatni, ha megadjuk a lehetőséget a választópolgároknak, hogy közvetlenül
választhassák meg az államfőt, így biztosítva nagyobb legitimitást is a tisztség számára. Ebben
az esetben nem elég egy pártkatonát jelölniük a vezető pártoknak sem, hanem rákényszerülnek,
hogy népszerű és alkalmas jelölttel mérettessék meg magukat. A választás részletkérdéseit,
nevezetesen, hogy egy- vagy kétfordulós legyen a voksolás, illetőleg hogyan történjen ajelölés,
nem az Alaptörvényben, hanem sarkalatos törvényben kell szabályozni, így jelen módosításnak
nem célja a részletkérdésekben állást foglalnia. Az Alaptörvény-módosítás egyetlen célja, hogy
a közvetlen köztársasági elnök választás alkotmányos alapjait megteremtse, és elindítsa a
politikai szféra közös gondolkozását a részletszabályok tekintetében.

Részletes indokolás

1-2. cikk 

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok elérése érdekében szükséges az
Alaptörvény fenti rendelkezéseinek módosítása.

3. cikk 

Hatályba léptető rendelkezés.


