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Az  Alaptörvény  S)  cikk  (1)  bekezdése  alapján  „Magyarország  Alaptörvényének  tizedik
módosításáról”  címmel  a  mellékelt  javaslatot  kívánom  benyújtani.  

A javaslat elfogadásához az Alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők
kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 



 
 

2021. évi ..... törvény 

Magyarország Alaptörvényének tizedik módosításáról

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

1. cikk

Az Alaptörvény 9. cikke a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A köztársasági elnök a (4) bekezdés g) pontjában meghatározott egyéni kegyelmezés jogát az
országgyűlési  képviselők  általános  választása  kiírásának  napjától  az  országgyűlési  képviselők
általános választásának napját követő kilencven napig nem gyakorolhatja.”

2. cikk

Az Alaptörvény e módosítása a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Köztársasági  elnöknek  bármely  35.  életévét  betöltött,  választójoggal  rendelkező  magyar
állampolgár megválasztható, beleértve ebbe politikai pártok aktív tagjait is. Az Alaptörvény 9. cikk
(1)  bekezdése  értelmében „Magyarország államfője  a  köztársasági  elnök,  aki  kifejezi  a  nemzet
egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.” Az elmúlt több mint egy
évtized államfő választási  gyakorlata  alapján azonban minden kétséget  kizáróan megállapítható,
hogy a köztársasági elnökök a „nemzet egységének” kifejezése helyett, elsősorban inkább az őket
megválasztó politikai pártok érdekei kifejezésének eszközei voltak. 
Az államfő öt éves hivatali ciklusára tekintettel előállhat olyan helyzet, hogy a köztársasági elnök
pártállása eltér  az aktuális  kormányt  alkotó pártokétól  és az aktuális  választói  akaratot  kifejező
országgyűlési többségtől. Minden valószínűség szerint ez következik be 2022 tavaszán is, hiszen a
fideszes többség a ciklus utolsó napjaiban választja meg az új államfőt.
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés g) pontja értelmében a köztársasági elnök gyakorolja az egyéni
kegyelmezés jogát. A jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében az egyéni kegyelem gyakorlása
körében  hozott  döntés  felülvizsgálatára  nincsen  mód.  Erre  tekintettel  tehát  a  gyakorlatban
előfordulhat,  hogy  egy  későbbi  kormányváltást  követően  egy  köztársasági  elnök  a  saját
párttársainak, bűncselekményt elkövető politikusoknak vagy akár állami közbeszerzéseken jogsértő
módon győztes vállalkozások vezetőinek adhat – korlátozás nélkül – kegyelmet. Az a tény, hogy a
Fidesz-többség  a  köztársasági  elnök  megválasztása  időpontjának  módosítására  irányuló
alaptörvény-módosító javaslatomat immár két alkalommal is elutasította, tárgysorozatba sem vette,
akár erre a szándékra is utalhat.
Egy  esetleges  kormányváltást  követő  szükséges  elszámoltatás  akadályoztatásának  elkerülése
érdekében szükséges a köztársasági elnök kegyelmi jogkörének korlátozása azzal, hogy a választás
előtt és utána közvetlenül ne gyakorolhassa a leköszönő igazságügyi miniszterrel együtt.
 
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar  Közlöny  kiadásáról,  valamint  a  jogszabály  kihirdetése  során  történő  és  a  közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019.  (III.  13.)  IM
rendelet  20.  §-a  alapján  a  Magyar  Közlöny  mellékleteként  megjelenő  Indokolások  Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás

1. 

Az Alaptörvény 9. cikkét egészíti ki egy új (8) bekezdéssel, annak érdekében, hogy a köztársasági
elnök az  egyéni  kegyelmezés  jogát  az  országgyűlési  képviselők általános választása  kiírásának
napjától  az  országgyűlési  képviselők  általános  választásának  napját  követő  kilencven  napig  ne
gyakorolhassa.
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2. 

Hatályba léptető rendelkezés.
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