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2022. évi ..... törvény 

Magyarország Alaptörvényének tizenkettedik módosítása

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 Alaptörvényének 29. cikke a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az ügyészség az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással, a
vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával kapcsolatos hatásköreit
az Európai Ügyészséggel közösen gyakorolja.

(1b) Az ügyész vagy más hatóság az eljárása során tudomására jutott az EU pénzügyi érdekeit sértő
bűncselekményt köteles haladéktalanul jelenteni az Európai Ügyészségnek. Ilyen bejelentést bárki
tehet az Európai Ügyészségnél.

(1c) Az Európai Ügyészségbe delegált  ügyészt a kiemelkedő elméleti tudású, és legalább 10 év
ügyészi  gyakorlattal  rendelkező  személyek  közül  az  Országgyűlés  a  jelen  lévő  képviselők
négyötödének szavazatával választja meg.”

2. cikk

Magyarország Alaptörvényének ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 27a.
rendelkezéssel egészül ki:

„27a.

A hivatalban  lévő  Alkotmánybíróság  tagjai,  a  Kúria  elnöke  és  helyettese,  a  legfőbb  ügyész  és
helyettese, az alapvető jogok biztosa, az Alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek
védelmét ellátó helyettese, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó
helyettese, az Állami Számvevőszék elnöke és helyettese, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a
Nemzeti Választási Bizottság elnöke, a Nemzeti Választási Iroda elnöke, a Magyar Nemzeti Bank
Felügyelőbizottságának elnöke és az Országgyűlés által választott három tagja, a Magyar Nemzeti
Bank Monetáris  Tanácsának tagja,  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság elnöke,  a  Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke és az Országgyűlés által megválasztott 4
tagja, valamint a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma Országgyűlés által választott 6 tagja
megbízatása az Alaptörvény tizenkettedik módosításának hatálybalépésével megszűnik.”

3. cikk

Magyarország Alaptörvényének ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 27b.
rendelkezéssel egészül ki:

„27b.
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A 27a. pont alapján megszűnt közjogi tisztségviselők személyére az Országgyűlésben képviselettel
rendelkező  pártok  képviselőcsoportjai  által  delegált  tagokból  álló  jelölő  eseti  bizottság  tesz
javaslatot.  A bizottság  elnökére és  egy alelnökére  a  két  legnagyobb ellenzéki  képviselőcsoport,
másik  két  alelnökére  a  mandátumok  arányát  tekintve  a  két  legnagyobb  kormánypárti
képviselőcsoport,  a  bizottsági  tagságra  jelöltek  köréből  terjeszt  elő  javaslatot.  A  bizottság
elnökének,  három  alelnökének  és  tagjainak  megválasztására  a  képviselőcsoportok  vezetőinek
javaslata alapján az Országgyűlés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képviselőcsoport nem vesz részt
a  jelölésben.  A  bizottság  megalakulása  során  tagot  nem  jelölő  képviselőcsoport  a  bizottság
fennállása  alatt  bármikor  jelölhet  tagot,  akit  az  eredeti  eljárásnak  megfelelően  választ  meg  az
Országgyűlés.  A tisztségre  jelöltté  válik  az,  aki  az  eseti  bizottság  tagjai  négyötödének  ének
szavazatát megkapta. A 27a. pontban meghatározott közjogi tisztségviselők megválasztásához az
országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.”

4. cikk

Magyarország Alaptörvényének ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK alcíme a következő 27c.
rendelkezéssel egészül ki:

„27c.

A 27b. pont szerint megválasztott közjogi tisztségviselő hivatalba lépéséig a korábbi tisztségviselő
vagy a  helyettesítésére  jogosult  személy  ügyvezetőként  látja  el  az  adott  szervezet  irányításával
összefüggő feladatokat azzal, hogy személyzeti ügyben felmentést nem kezdeményezhet, pénzügyi
kötelezettséget nem vállalhat, illetve szerződést nem köthet.”

5. cikk

(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

A második Orbán-kormány hivatalba lépése után, 2010 tavaszán azonnal megkezdték a demokrácia,
a  jogállam  lerombolását,  és  az  elmúlt  12  évben  leépítették  a  kormányzat  demokratikus
működésének  garanciáját  jelentő  fékek  és  ellensúlyok  rendszerét.  Minimálisra  korlátozták  a
parlament, az Alkotmánybíróság és minden más intézmény, szervezet ellenőrző szerepét. Uralmuk
alá vonták a közigazgatást, az igazságszolgáltatást és a tájékoztatást. A gazdaság működését úgy
szabályozták,  hogy  az  emberek  nagy  többségének  rovására  saját  klientúrájuk  gyors
meggazdagodását szolgálja. Orbán Viktor pedig saját embereit ültette minden döntéshozó pozícióba
és testületbe.
Mindez oda vezetett, hogy szeptember 15-én nagy többséggel (433 igen, 123 nem, 28 tartózkodás)
szavazta meg a Magyarországot a jogállamiság helyzete miatt elmarasztaló határozatot az Európai
Parlament.  A  jelentés  szerint  az  uniós  értékeket  rendszerszintű  veszély  fenyegeti  itthon,  és
Magyarország  többé  nem  tekinthető  teljes  demokráciának.  Az  európai  parlamenti  képviselők
felszólították  az  Európai  Bizottságot,  hogy  használja  ki  a  rendelkezésére  álló  összes  eszközt
Magyarországgal szemben, különösen a jogállamisági kondicionalitást. A Fidesz szokás szerint úgy
reagált  a  döntésre,  hogy  az  Európai  Parlament  a  mostani  válságban  is  csak  Magyarország
támadásával  van  elfoglalva.  Szerintük  a  brüsszeli  baloldal  újra  és  újra  meg  akarja  büntetni
Magyarországot, és vissza akarja tartani a hazánknak járó pénzeket. Az igazságügyminiszter szerint
a magyar kormány mindent megadott, amit az Európai Unió kért, ezért várja a pozitív elbírálását.
Varga Judit, miniszter fontosnak nevezte, hogy az európai partnerek lássák: Magyarország nagyon
konstruktív  szellemben  tárgyalt  az  Európai  Bizottsággal  a  közösen  kidolgozott  javaslatok
érdekében.
A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint, ha az Orbán kormány tényleg komolyan venné az EP
megállapításait,  és  az  Európai  Bizottság  elvárásait,  akkor  nem  semmitmondó,  néhány  törvény
nyúlfarknyi  átírásával,  egy-két  új  hatóság  felállításával  próbálná  megtéveszteni  a  brüsszeli
döntéshozókat, hanem például csatlakozna az Európai Ügyészséghez.

Ezen felül úgy véljük, hogy mindaddig nem lehet tiszta közéletről beszélni, amíg minden olyan
közjogi tisztségben, melynek fontos szerepe van a fékek-ellensúlyok rendszerének demokratikus
működésében, Orbán emberei ülnek.

Éppen  ezért  a  Demokratikus  Koalíció  kinyilvánítva  elkötelezettségét  a  demokratikus  jogállam
értékei,  a közélet tisztasága és a közérdek következetes érvényre juttatása iránt,  hangsúlyozva a
közszféra  átláthatóságának  és  mindenkori  pontos  elszámoltathatóságának  szükségességét,
megerősítve a korrupció elleni küzdelem fontosságát, megelőzendő a korrupció további terjedését a
közéletben, a jogállamiság helyreállítása,  a jogegyenlőség megteremtése érdekében két lényeges
kérdésben tesz javaslatot az Alaptörvény módosítására.

Egyrészt  rögzíti  Magyarország  csatlakozását  az  Európai  Ügyészséghez,  és  kimondja,  hogy  az
ügyészség  az  EU  pénzügyi  érdekeit  sértő  bűncselekményekkel  kapcsolatos  nyomozással,  a
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vádhatósági eljárások lefolytatásával és az elkövetők bíróság elé állításával kapcsolatos hatásköreit
az  Európai  Ügyészséggel  közösen  gyakorolja.  Rögzíti  a  javaslat,  hogy  minden  hatóságnak
kötelessége az EU Ügyészség felé jelezni az uniós pénzekkel való visszaélést, és a javaslat szerint
ilyen bejelentést bárki más is tehet. A javaslat szabályozza az EU Ügyészséghez delegálandó ügyész
megválasztására vonatkozó szabályokat.

A módosítás másik iránya, hogy a jelenleg hivatalban lévő közjogi tisztségviselők megbízatása jelen
törvényjavaslat hatályba lépésével megszűnik, és létrejön egy parlamenti képviselőcsoportok által
delegált tagokból álló jelölő eseti bizottság, mely tagjai 4/5-ének szavazatával hozza döntéseit. A
hatályba lépést követően az lehet az Alkotmánybíróság tagja, a Kúria elnöke és helyettese, a legfőbb
ügyész és helyettese, az alapvető jogok biztosa, az Alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek
érdekeinek  védelmét  ellátó  helyettese,  valamint  a  Magyarországon  élő  nemzetiségek  jogainak
védelmét ellátó helyettese,  az Állami Számvevőszék elnöke és helyettese,  az Országos Bírósági
Hivatal  elnöke,  a  Nemzeti  Választási  Bizottság  elnöke,  a  Nemzeti  Választási  Iroda  elnöke,  a
Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának elnöke és az Országgyűlés által választott tagja, a
Magyar  Nemzeti  Bank  Monetáris  Tanácsának  tagja,  a  Nemzeti  Média-  és  Hírközlési  Hatóság
elnöke, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának elnöke és az Országgyűlés által
megválasztott  tagja,  valamint  a  Közszolgálati  Közalapítvány  Kuratóriuma  Országgyűlés  által
választott  tagja, akit az országgyűlési képviselők 4/5-e támogat.

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.
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