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1949. évi XX. törvény
a Magyar Köztársaság Alkotmánya1

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a
szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való
békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Or-
szággyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig –
Magyarország Alkotmányának szövegét a következők
szerint állapítja meg:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Magyarország: köztársaság.

2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-
kus jogállam.

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a né-
pé, amely a népszuverenitást választott képviselői
útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3) 2 Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a ha-
talom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására,
illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvé-
sekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és
egyben köteles fellépni.

2/A. § 3 (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unió-
ban tagállamként való részvétele érdekében nemzet-
közi szerződés alapján – az Európai Uniót, illetőleg
az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai
Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakor-
lásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
mértékig – egyes, Alkotmányból eredő hatásköre-
it a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e ha-
táskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai
Unió intézményei útján is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés
megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

3. § 4 (1) AMagyar Köztársaságban a pártok az Alkot-
mány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben

tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon
tevékenykedhetnek.

(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításá-
ban és kinyilvánításában.

(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorol-
hatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt sem irá-
nyíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a köz-
hatalom szétválasztása érdekében törvény határozza
meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket
párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.

4. § A szakszervezetek és más érdekképviseletek védik
és képviselik a munkavállalók, a szövetkezeti tagok és
a vállalkozók érdekeit.

5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabad-
ságát és hatalmát, az ország függetlenségét és területi
épségét, valamint a nemzetközi szerződésekben rög-
zített határait.

6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút,
mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszkö-
zét, és tartózkodik amás államok függetlensége vagy
területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásá-
tól, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törek-
szik a világ valamennyi népével és országával.

(3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a hatá-
rain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a
Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.

(4) 5 A Magyar Köztársaság az európai népek sza-
badságának, jólétének és biztonságának kiteljesedé-
se érdekében közreműködik az európai egység meg-
teremtésében.

7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogad-
ja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait,
biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötele-
zettségek és a belső jog összhangját.

(2) 6

1A kihirdetés napja: 1949. augusztus 20. A Magyar Közlöny 1990. évi 84. számában (1990. augusztus 24.) egységes szerkezetbe foglalt
szöveg. A közzététel előtti módosítások nincsenek feltüntetve. Hatályos: 1996. 01. 01.

2Az 1949. évi XX. törvény 2. § 3. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2002. 12. 23.

3 Az 1949. évi XX. törvény 2/A. §-át a 2002. évi LXI. törvény 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2002. 12. 23.
4 Végrehajtására lásd az 1989. évi XXXIV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
5Az 1949. évi XX. törvény 6. § 4. bekezdését a 2002. évi LXI. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2002. 12. 23.
6A 2010. évi CXIII. törvény 11. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2011. 01. 01.
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7/A. § 7 (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt
az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel
rendelkező szerv által kiadott jogszabály állapíthat
meg.

(2) 8 Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a minisz-
terelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendele-
te, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnö-
kének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jog-
szabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli ál-
lapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot
idején kibocsátott rendelete.

(3) A jogszabályt a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjában ki kell hirdetni. Az önkormányzati rende-
let, a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a
Kormány 35. § (3) bekezdés szerinti rendelete kihir-
detésének szabályait a jelenlévő országgyűlési kép-
viselők kétharmadának szavazatával elfogadott tör-
vény eltérően is megállapíthatja.

(4) A jogalkotásról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

8. § (1) AMagyar Köztársaság elismeri az ember sért-
hetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, ezek
tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű
kötelessége.

(2) AMagyar Köztársaságban az alapvető jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény álla-
pítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban
nem korlátozhatja.

(3) 9

(4) Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszély-
helyzet idején az alapvető jogok gyakorlása – az 54-
56. §-ban, az 57. § (2)-(4) bekezdésében, a 60. §-ban,
a 66-69. §-ban és a 70/E. §-ban megállapított alap-
vető jogok kivételével – felfüggeszthető, vagy korlá-
tozható.

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,
amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyen-
jogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a
vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadsá-
gát.

10. § (1) A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon.
(2) Az állam kizárólagos tulajdonának, valamint ki-
zárólagos gazdasági tevékenységének körét törvény
határozza meg.

11. § Az állam tulajdonában álló vállalatok és gazdál-
kodó szervezetek a törvényben meghatározott módon
és felelősséggel önállóan gazdálkodnak.

12. § 10 (1) Az állam támogatja az önkéntes társulá-
son alapuló szövetkezeteket, elismeri a szövetkeze-
tek önállóságát.

(2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tu-
lajdonát.

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdon-
hoz való jogot.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közér-
dekből, törvényben szabályozott esetekben és mó-
don, teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett
lehet.

14. § Az Alkotmány biztosítja az öröklés jogát.

15. § 11 A Magyar Köztársaság védi a házasság és a
család intézményét.

16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az
ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, vé-
delmezi az ifjúság érdekeit.

17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt
szociális intézkedésekkel gondoskodik.

18. § 12 A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti
mindenki jogát az egészséges környezethez.

II. fejezet
AZ ORSZÁGGYŰLÉS

19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsőbb államha-
talmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.

7 Az 1949. évi XX. törvény 7/A. §-át a 2010. évi CXIII. törvény 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.01.
8Az 1949. évi XX. törvény 7/A. § (2) bekezdése a 2010. évi CLXIII. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2011.01.02.
9A 8. § (3) bekezdését az 1990. évi XL. törvény 51. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.

10 Lásd az 1992. évi I. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
11Lásd az 1952. évi IV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
12Lásd az 1995. évi LIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
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(2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jo-
gait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmá-
nyos rendjét, meghatározza a kormányzás szerveze-
tét, irányát és feltételeit.

(3) E jogkörében az Országgyűlés
a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
b) törvényeket alkot;
c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági
tervét;
d) 13 megállapítja az államháztartás mérlegét, jóvá-
hagyja az állami költségvetést és annak végrehajtá-
sát;
e) dönt a Kormány programjáról;
f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai
szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi
szerződéseket;
g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekö-
tés kérdéséről;
h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres táma-
dásának közvetlen veszélye (háborús veszély) ese-
tén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi
Tanácsot hoz létre;
i) 14 az alkotmányos rend megdöntésére vagy a ha-
talom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyve-
res cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiz-
tonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegy-
veresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erő-
szakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari sze-
rencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szük-
séghelyzet) szükségállapotot hirdet ki;
j) 15 16 17 azAlkotmánybanmeghatározott esetek ki-
vételével dönt a Magyar Honvédség országon belü-
li vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres

erők magyarországi, vagy az ország területéről ki-
induló alkalmazásáról, valamint aMagyar Honvéd-
ség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők ma-
gyarországi állomásozásáról;
k) 18 megválasztja a Köztársaság elnökét, a minisz-
terelnököt, az Alkotmánybíróság tagjait, az ország-
gyűlési biztosokat, az Állami Számvevőszék elnö-
két és alelnökeit, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és a
legfőbb ügyészt;
l) a Kormánynak – az Alkotmánybíróság vélemé-
nyének kikérése után előterjesztett – javaslatára fel-
oszlatja azt a helyi képviselőtestületet, amelynek
működése az Alkotmánnyal ellentétes; dönt a me-
gyék területéről, nevéről, székhelyéről, a megyei
jogú várossá nyilvánításról és a fővárosi kerületek
kialakításáról;
m) közkegyelmet gyakorol.
n) 19 külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy
szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meg-
határozott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a meg-
előző védelmi helyzetet, és felhatalmazza a Kor-
mányt a szükséges intézkedések megtételére.

(4) 20 A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában megha-
tározott döntéshez az országgyűlési képviselők két-
harmadának a szavazata szükséges.

(5) 21
(6) 22 A (3) bekezdés j) és n) pontja szerinti döntés-
hez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharma-
dának a szavazata szükséges.

19/A. § (1) Ha az Országgyűlés e döntések meghoza-
talában akadályoztatva van, a köztársasági elnök jo-
gosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli ál-
lapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létreho-
zására, továbbá a szükségállapot kihirdetésére.

13Az 1992. évi XXXVIII. törvény 126. §-ára tekintettel az állami költségvetés alatt a központi költségvetést kell érteni. Hatályos: 1996.
01. 01.

14Az 1949. évi XX. törvény 19. § 3. bekezdés i) pontja a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés a) pontjának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2002. 12. 23.

15Az 1949. évi XX. törvény 19. § 3. bekezdés j) pontja a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés a) pontjának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

16Az 1949. évi XX. törvény 19. § 3. bekezdés j) pontja a 2000. évi XCI. törvény 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2000. 06. 27.

17Az 1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés j) pontja a 2009. évi XXX. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2009. 06. 01.

18A 19. § (3) bekezdésének k) pontja az 1994. évi LXXIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 1996. 01.
01.

19Az 1949. évi XX. törvény 19. § 3. bekezdés n) pontját a 2004. évi CIV. törvény 1. § 1. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2005. 01. 01.
20Az 1949. évi XX. törvény 19. § 4. bekezdése a 2000. évi XCI. törvény 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2000. 06. 27.
21Az 1949. évi XX. törvény 19. § 5. bekezdését az 1997. évi LIX. törvény 14. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1997. 07.

30.
22Az 1949. évi XX. törvény 19. § 6. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2005. 01. 01.
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(2) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában ak-
kor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és össze-
hívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a
rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó
események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.

(3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot
kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szük-
ségállapot kihirdetésének indokoltságát az Ország-
gyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a mi-
niszterelnök együttesen állapítja meg.

(4) Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli álla-
pot vagy a szükségállapot kihirdetésének az indo-
koltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni
első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott in-
tézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az ország-
gyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szük-
séges.

19/B. § 23 (1) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi
Tanács dönt
a) 24 aMagyar Honvédség országon belüli vagy kül-
földi alkalmazásáról, békefenntartásban való rész-
vételéről, külföldi hadműveleti területen végzett
humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi
állomásozásáról,
b) a külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az
ország területéről kiinduló alkalmazásáról, illetve
magyarországi állomásozásáról,
c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli in-
tézkedések bevezetéséről.

(2) 25 AHonvédelmi Tanács elnöke a köztársasági el-
nök, tagjai: az Országgyűlés elnöke, az Országgyű-
lésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcso-
portjainak vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek
és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke.

(3) A Honvédelmi Tanács gyakorolja:
a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat,
b) a köztársasági elnök jogait,
c) a Kormány jogait.

(4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, eb-
ben egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, il-
letőleg törvényi rendelkezésektől eltérhet, továbbá
egyéb különleges intézkedéseket hozhat, az Alkot-
mány alkalmazását azonban nem függesztheti fel.

(5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli álla-
pot megszűnésével hatályát veszti, kivéve, ha az Or-
szággyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.

(6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli álla-
pot idején sem korlátozható.

19/C. § 26 27 (1) A szükségállapot kihirdetésekor az
Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági
elnök dönt a Magyar Honvédség 40/B. § (2) bekez-
dése szerinti felhasználásáról.

(2) A szükségállapot idején a külön törvényben meg-
állapított rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a
köztársasági elnök vezeti be.

(3) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli in-
tézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja azOrszág-
gyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Ország-
gyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés
Honvédelmi Bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az
Országgyűlés, illetőleg az Országgyűlés Honvédel-
mi Bizottsága a köztársasági elnök által bevezetett
rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggeszthe-
ti.

(4) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedé-
sek harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha
hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása ese-
tén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága – meg-
hosszabbítja.

(5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli álla-
potra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

19/D. § A rendkívüli állapot és a szükségállapot ide-
jén alkalmazandó részletes szabályokról szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

19/E. § 28 29 (1) Külső fegyveres csoportoknak Ma-
gyarország területére történő váratlan betörése ese-

23 Az 1949. évi XX. törvény 19/B. § 1. bekezdése a 2000. évi XCI. törvény 2. § -ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2000.
06. 27.

24Az 1949. évi XX. törvény 19/B. § 1. bekezdés a) pontja a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított
szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.

25Az 1949. évi XX. törvény 19/B. § 2. bekezdése a 2001. évi XLII. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2001.
07. 11.

26 Az 1949. évi XX. törvény 19/C. § 1. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2005. 01. 01.

27 Az 1949. évi XX. törvény 19/C. § 1. bekezdése a 2000. évi XCI. törvény 3. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2002. 12.
23.

Kuti László
Typewritten Text
- 4 -



tén a támadás elhárítására, illetőleg az ország terü-
letének a honi és szövetséges légvédelmi és repülő
készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmá-
nyos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és
a közbiztonság védelme érdekében aKormány a köz-
társasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint
– a támadással arányos és erre felkészített erőkkel –
a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdeté-
sére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.

(2) AKormány az (1) bekezdés alapján megtett intéz-
kedéséről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyű-
lést, a köztársasági elnököt a további intézkedések
megtétele érdekében.

(3) AKormány azonnali intézkedésére alkalmazandó
szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlé-
vő országgyűlési képviselők kétharmadának szava-
zata szükséges.

20. § 30 (1) Az országgyűlési képviselők általános vá-
lasztását – az Országgyűlés feloszlása vagy felosz-
latása miatti választás kivételével – az előző Or-
szággyűlés megválasztását követő negyedik év áp-
rilis vagy május hónapjában kell megtartani.

(2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a
köz érdekében végzik.

(3) Az országgyűlési képviselőt - az országgyűlési
képviselők jogállásáról szóló törvényben szabályo-
zottak szerint – mentelmi jog illeti meg.

(4) 31 Az országgyűlési képviselőt a függetlenségét
biztosító javadalmazás illeti meg. Az országgyűlé-
si képviselők javadalmazásáról szóló törvény elfo-
gadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők két-
harmadának szavazata szükséges.

(5) 32 33 34 A képviselő nem lehet köztársasági el-
nök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jo-

gok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék
elnöke, alelnöke és számvevője, bíró, ügyész, köz-
igazgatási szerv alkalmazottja – a Kormány tagja, az
államtitkár és a kormánymegbízott kivételével -, to-
vábbá a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szer-
vek hivatásos állományú tagja. Törvény az összefér-
hetetlenség egyéb eseteit is megállapíthatja.

(6) 35 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szó-
ló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

20/A. § (1) Az országgyűlési képviselő megbízatása
megszűnik:
a) az Országgyűlés működésének befejezésével,
b) a képviselő halálával,
c) az összeférhetetlenség kimondásával,
d) lemondással,
e) a választójog elvesztésével.

(2) 36 Az összeférhetetlenség kimondásáról az Or-
szággyűlés a jelen lévő képviselők kétharmadának
szavazatával határoz.

(3) A képviselő az Országgyűléshez intézett nyilatko-
zatával lemondhat megbízatásáról. A lemondás ér-
vényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatko-
zata nem szükséges.

21. § (1) Az Országgyűlés elnököt, alelnököket és
jegyzőket választ tagjai sorából.

(2) Az Országgyűlés állandó bizottságokat alakít tag-
jaiból, és bármely kérdés megvizsgálására bizottsá-
got küldhet ki.

(3) Az országgyűlési bizottságok által kért adatokat
mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, ille-
tőleg köteles előttük vallomást tenni.

28 Az 1949. évi XX. törvény 19/E. § 1. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2002. 12. 23.

29 Az 1949. évi XX. törvény 19/E. § 1. bekezdése a 2000. évi XCI. törvény 4. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2002. 12.
23.

30 Az 1949. évi XX. törvény 20. § 1. bekezdése az 1997. évi XCVIII. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997.
10. 31.

31Az 1949. évi XX. törvény 20. § (4) bekezdése a 2009. évi LXIV. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2010.01.01.

32Az 1949. évi XX. törvény 20. § 5. bekezdése a 2006. évi LIV. törvény 3. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2006. 06. 09.

33Az 1949. évi XX. törvény 20. § 5. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005. 01.
01.

34Az 1949. évi XX. törvény 20. § (5) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 10. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011.
01. 01.

35Lásd az 1990. évi LV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
36Az 1949. évi XX. törvény 20/A. § 2. bekezdése az 1997. évi LIX. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997.

07. 30.
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22. § (1) Az Országgyűlés évenként két rendes ülés-
szakot tart: minden év február elsejétől június tizen-
ötödikéig, illetve szeptember elsejétől december ti-
zenötödikéig.

(2) Az Országgyűlés alakuló ülését – a választást kö-
vető egy hónapon belüli időpontra – a köztársasági
elnök hívja össze; egyébként az Országgyűlés ülés-
szakának és ezen belül az egyes üléseknek az össze-
hívásáról az Országgyűlés elnöke gondoskodik.

(3) A köztársasági elnök, a Kormány, vagy a kép-
viselők egyötödének írásbeli kérelmére az Ország-
gyűlést rendkívüli ülésszakra vagy rendkívüli ülésre
össze kell hívni. A kérelemben az összehívás indo-
kát, továbbá a javasolt időpontot és napirendet meg
kell jelölni.

(4) A köztársasági elnök az Országgyűlés ülését egy
ülésszak alatt egy alkalommal – legfeljebb harminc
napra – elnapolhatja.

(5) Az elnapolás tartama alatt az Országgyűlés el-
nöke a képviselők egyötödének írásbeli kérelmére
– a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napnál
nem távolabbi időpontra – köteles az Országgyűlést
összehívni.

23. § Az Országgyűlés ülései nyilvánosak. A köztársa-
sági elnök, a Kormány, továbbá bármely képviselő ké-
relmére az Országgyűlés a képviselők kétharmadának
a szavazatával zárt ülés tartását is elhatározhatja.

24. § (1) Az Országgyűlés akkor határozatképes, ha a
képviselőknek több mint a fele jelen van.

(2) Az Országgyűlés a határozatait a jelenlévő képvi-
selők több mint a felének szavazatával hozza.

(3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az
Alkotmányban meghatározott egyes döntések meg-
hozatalához az országgyűlési képviselők kétharma-
dának a szavazata szükséges.

(4) 37 Az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott
Házszabályban állapítja meg működésének szabá-
lyait és tárgyalási rendjét.

(5) 38 A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiak-
ban: Alaptörvény) végrehajtásához szükséges törvé-
nyeket az Országgyűlés az Alaptörvényben megha-
tározott szavazataránnyal fogadja el.

25. § (1) Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány,
minden országgyűlési bizottság és bármely ország-
gyűlési képviselő kezdeményezhet.

(2) A törvényhozás joga az Országgyűlést illeti meg.
(3) Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az Or-
szággyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztár-
sasági elnöknek.

26. § (1) 39 A köztársasági elnök a megküldött tör-
vényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon
– az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére
öt napon – belül aláírja, és elrendeli annak kihirde-
tését.

(2) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy an-
nak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, azt
aláírás előtt az (1) bekezdésben említett határidőn
belül megfontolás végett, észrevételeinek közlésével
visszaküldheti az Országgyűlésnek.

(3) 40 Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyal-
ja és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés
elnöke által ezt követően megküldött törvényt a köz-
társasági elnököt napon belül köteles aláírni és el-
rendelni annak kihirdetését.

(4) A köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt az (1)
bekezdésben említett határidőn belül véleményezés-
re megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak va-
lamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja.

(5) 41 Ha az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljá-
rásban – az alkotmányellenességet megállapítja, a
köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek
visszaküldi, egyébként öt napon belül köteles a tör-
vényt aláírni és elrendelni annak kihirdetését.

(6) 42 A népszavazásra bocsátott törvényt a köztársa-
sági elnök csak akkor írja alá, ha azt a népszavazás
megerősítette.

37Végrehajtására lásd a 46/1994. (IX. 30.) OGY határozatot. Hatályos: 1996. 01. 01.
38Az 1949. évi XX. törvény 24. § (5) bekezdését a 2011. évi LXI. törvény 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.06.15.
39Az 1949. évi XX. törvény 26. § (1) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 2. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2011.01.01.
40Az 1949. évi XX. törvény 26. § (3) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 2. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2011.01.01.
41Az 1949. évi XX. törvény 26. § (5) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 2. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2011.01.01.
42Az 1949. évi XX. törvény 26. § 6. bekezdését az 1997. évi LIX. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 1997. 07. 30.
43Az 1949. évi XX. törvény 27. §-a a 2010. évi CXIII. törvény 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.11.24.
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27. § 43 Az Országgyűlés tagjai az állampolgári, vala-
mint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyű-
lési biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez,
a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank el-
nökéhez kérdést, a Kormányhoz és a Kormány bár-
mely tagjához interpellációt és kérdést intézhetnek a
feladatkörükbe tartozó minden ügyben.

28. § (1) AzOrszággyűlésmegbízatása az alakuló ülé-
sével kezdődik.

(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását megbí-
zatásának lejárta előtt is.

(3) A köztársasági elnök a választások kitűzésével
egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést, ha
a) az Országgyűlés – ugyanazon Országgyűlés
megbízatásának idején – tizenkét hónapon belül
legalább négy esetben megvonja a bizalmat a Kor-
mánytól, vagy
b) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén
a köztársasági elnök által miniszterelnöknek java-
solt személyt az első személyi javaslat megtételé-
nek napjától számított negyven napon belül nem
választja meg.

(4) 44

(5) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasá-
gi elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, az Or-
szággyűlés elnökének és az Országgyűlésben képvi-
selettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai veze-
tőinek véleményét.

(6) 45 Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatá-
sától számított három hónapon belül új Országgyű-
lést kell választani.

(7) Az Országgyűlés működése az új Országgyűlés
alakuló üléséig tart.

28/A. § (1) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot
idején az Országgyűlés nem mondhatja ki a felosz-
lását és nem oszlatható fel.

(2) Ha az Országgyűlés megbízatása rendkívüli álla-
pot vagy szükségállapot idején jár le, a megbízatás
a rendkívüli állapot, illetőleg a szükségállapot meg-
szűnéséig meghosszabbodik.

(3) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést a köz-
társasági elnök hadiállapot, háborús veszély állapo-
ta vagy szükséghelyzet esetén ismét összehívhat-
ja. Megbízatásának meghosszabbításáról az Ország-
gyűlés maga határoz.

28/B. § 46 (1) Országos népszavazás és népi kezdemé-
nyezés tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó
kérdés lehet.

(2) Az országos népszavazásról és népi kezdemé-
nyezésről szóló törvény elfogadásához a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

28/C. § (1) Országos népszavazást döntéshozatal
vagy véleménynyilvánítás céljából lehet tartani, a
népszavazás elrendelésére kötelezően vagy mérle-
gelés alapján kerül sor.

(2) Országos népszavazást kell tartani legalább
200 000 választópolgár kezdeményezésére.

(3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az
eredményes népszavazás alapján hozott döntés az
Országgyűlésre kötelező.

(4) Mérlegelés alapján országos népszavazást a köz-
társasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képvi-
selők egyharmada vagy 100 000 választópolgár kez-
deményezésére az Országgyűlés rendelhet el.

(5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
a központi adónemekről és illetékekről, a vámok-
ról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szó-
ló törvények tartalmáról,
b) hatályos nemzetközi szerződésből eredő kötele-
zettségekről, illetve az e kötelezettségeket tartalma-
zó törvények tartalmáról,
c) az Alkotmány népszavazásról, népi kezdeménye-
zésről szóló rendelkezéseiről,
d) az Országgyűlés hatáskörébe tartozó személyi
és szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési)
kérdésekről,
e) az Országgyűlés feloszlásáról,
f) a Kormány programjáról,
g) hadiállapot kinyilvánításáról, rendkívüli állapot
és szükségállapot kihirdetéséről,

44A 28. § (4) bekezdését az 1990. évi XL. törvény 51. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
45Az 1949. évi XX. törvény 28. § 6. bekezdése az 1997. évi XCVIII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg, továbbá e §

beiktatta a 7. bekezdést . Hatályos: 1997. 10. 31.
46 Az 1949. évi XX. törvény 28/B-D. §-át az 1997. évi LIX. törvény 3. §-a iktatta be. Hatályos: 1997. 07. 30.
47Az 1949. évi XX. törvény 28/C. § 5. bekezdés h) pontja a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2005. 01. 01.
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h) 47 a Magyar Honvédség külföldi vagy országon
belüli alkalmazásáról,
i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének fel-
oszlatásáról,
j) a közkegyelem gyakorlásáról.

(6) 48 Az ügydöntő országos népszavazás eredmé-
nyes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok
több mint fele, de legalább az összes választópol-
gár több mint egynegyede a megfogalmazott kérdés-
re azonos választ adott.

28/D. § Országos népi kezdeményezést legalább
50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos né-
pi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Ország-
gyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyűlés
tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeménye-
zésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés kö-
teles megtárgyalni.

28/E. § 49 Országos népszavazás elrendelésére irányu-
ló állampolgári kezdeményezés esetén négy hónapig,
országos népi kezdeményezés esetén két hónapig le-
het aláírást gyűjteni.

III. fejezet
A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK

29. § (1) Magyarország államfője a köztársasági el-
nök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az
államszervezet demokratikus működése felett.

(2) 50 A köztársasági elnök a Magyar Honvédség fő-
parancsnoka.

29/A. § (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt
évre választja.

(2) 51 Köztársasági elnökké megválasztható minden
választójoggal rendelkező magyar állampolgár, aki
a választás napjáig a harmincötödik életévét betöl-
tötte.

(3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy
alkalommal lehet újraválasztani.

29/B. § (1) A köztársasági elnök választását jelölés
előzi meg. A jelölés érvényességéhez az Országgyű-

lés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szüksé-
ges. A jelölést az Országgyűlés elnökénél a szavazás
elrendelése előtt kell benyújtani. Az Országgyűlés
minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki
több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen.

(2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos
szavazással választja. A szükséghez képest többszö-
ri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján
megválasztott köztársasági elnök az, aki a képvise-
lők kétharmadának szavazatát elnyeri.

(3) Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget
egyik jelölt sem nyeri el, az (1) bekezdésnek meg-
felelő új ajánlás alapján újból szavazást kell tarta-
ni. A második szavazás alapján való megválasztás-
hoz ugyancsak a képviselők kétharmadának szava-
zata szükséges.

(4) Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt
sem nyerte el a megkívánt többséget, harmadszori
szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két
jelöltre lehet szavazni, akik a második szavazás al-
kalmával a legtöbb szavazatot kapták. A harmadik
szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök
az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők
számára – a szavazatok többségét elnyerte.

(5) A szavazási eljárást legfeljebb három egymásra
következő nap alatt be kell fejezni.

29/C. § (1) A köztársasági elnököt a korábbi elnök
megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, ha
pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszű-
néstől számított 30 napon belül kell megválasztani.

(2) Az elnökválasztást az Országgyűlés elnöke tűzi
ki.

29/D. § A megválasztott köztársasági elnök a korábbi
elnök megbízatásának lejártakor, illetőleg a megbízás
idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredmé-
nyének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hiva-
talába; hivatalba lépését megelőzően az Országgyűlés
előtt esküt tesz.

29/E. § (1) A köztársasági elnök átmeneti akadályoz-
tatása esetén, vagy ha a köztársasági elnök megbíza-
tása valamely okból idő előtt megszűnik, az új köz-
társasági elnök hivatalba lépéséig a köztársasági el-

48Az 1949. évi XX. törvény 28/C. § 6. bekezdése az 1997. évi XCVIII. törvény 3. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997.
10. 31.

49Az 1949. évi XX. törvény 28/E. §-át az 1997. évi XCVIII. törvény 4. §-a iktatta be. Hatályos: 1997. 10. 31.
50Az 1949. évi XX. törvény 29. § 2. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
51Az 1949. évi XX. törvény 29/A. § 2. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 3. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2002. 12.

23.
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nöki jogkört az Országgyűlés elnöke gyakorolja, az-
zal a korlátozással, hogy törvényt az Országgyűlés-
nek megfontolás végett, illetőleg az Alkotmánybíró-
ságnak megvizsgálás céljából nem küldhet meg, az
Országgyűlést nem oszlathatja fel, és a kegyelmezés
jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet.

(2) A köztársasági elnök helyettesítése idején az Or-
szággyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorol-
hatja, és helyette az Országgyűlés elnökének felada-
tát az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

30. § (1) A köztársasági elnöki tisztség összeegyeztet-
hetetlen minden más állami, társadalmi és politikai
tisztséggel vagy megbízatással. A köztársasági el-
nökmás kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb
tevékenységéért – a szerzői jogi védelem alá eső te-
vékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.

(2) 52 A köztársasági elnök tiszteletdíjáról, kedvez-
ményeiről és az őt megillető költségtérítés összegé-
ről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő ország-
gyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük-
séges.

30/A. § 53 (1) A köztársasági elnök
a) képviseli a magyar államot,
b) a Magyar Köztársaság nevében nemzetközi szer-
ződéseket köt, ha a szerződés tárgya a törvényhozás
hatáskörébe tartozik, a szerződés megkötéséhez az
Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges,
c) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követe-
ket,
d) 54 kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi ön-
kormányzati képviselők és a polgármesterek általá-
nos választását, valamint az európai parlamenti vá-
lasztás, továbbá az országos népszavazás időpont-
ját;
e) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az
országgyűlési bizottságok ülésein,
f) javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés
megtételére,
g) népszavazást kezdeményezhet,

h) 55
i) 56 külön törvényben meghatározott személy vagy
szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar
Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeletének elnökét és az egye-
temi tanárokat; megbízza és felmenti az egyete-
mek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornoko-
kat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos
Akadémia elnökét,
j) 57 adományozza a törvényben meghatározott cí-
meket, érdemrendeket, kitüntetéseket és engedélye-
zi viselésüket,
k) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
l) dönt az állampolgársági ügyekben,
m) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket kü-
lön törvény a hatáskörébe utal.

(2) A köztársasági elnöknek az (1) bekezdésben meg-
határozott minden intézkedéséhez és rendelkezésé-
hez – az a), d), e), f) és g) pontban foglaltak kivé-
telével – a miniszterelnöknek vagy az illetékes mi-
niszternek az ellenjegyzése szükséges.

31. § (1) Az elnöki megbízatás megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával,
b) az elnök halálával,
c) a feladatkör ellátását kilencven napon túl lehetet-
lenné tevő állapottal,
d) az összeférhetetlenség kimondásával,
e) lemondással,
f) az elnöki tisztségtől való megfosztással.

(2) Ha a köztársasági elnökkel szemben a tisztsége
gyakorlása során összeférhetetlenségi ok [30. § (1)
bekezdés] merül fel, bármely képviselő indítványára
az Országgyűlés határoz az összeférhetetlenség ki-
mondásáról. A határozat meghozatalához a képvise-
lők kétharmadának a szavazata szükséges. A szava-
zás titkos.

(3) A köztársasági elnök az Országgyűléshez inté-
zett nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról. A le-
mondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó

52Lásd az 1992. évi XXXVI. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
53 Lásd a 48/1991. (IX. 26.) AB, 8/1992. (I. 30.) AB, a 36/1992. (VI. 10.) AB határozatokat és a 25/1995. (V. 10.) AB végzést. Hatályos:

1996. 01. 01.
54Az 1949. évi XX. törvény 30/A. § 1. bekezdés d) pontja a 2002. évi LXI. törvény 4. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2002. 12. 23.
55Az 1949. évi XX. törvény 30/A. § 1. bekezdés h) pontját a 2006. évi LIV. törvény 3. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos:

2006. 06. 03.
56Az 1949. évi XX. törvény 30/A. § (1) bekezdés i) pontja a 2010. évi CXIII. törvény 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatá-

lyos: 2011.01.01.
57Lásd az 1991. évi XXXI. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
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nyilatkozata szükséges. Az Országgyűlés tizenöt na-
pon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elha-
tározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök
elhatározását fenntartja, az Országgyűlés a lemon-
dás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.

(4) A köztársasági elnök a tisztségétől megfosztható,
ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy va-
lamely más törvényt szándékosan megsérti.

31/A. § (1) A köztársasági elnök személye sérthetet-
len; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja.

(2) A tisztsége gyakorlása során az Alkotmányt vagy
valamely más törvényt megsértő köztársasági elnök-
kel szemben az országgyűlési képviselők egyötöde
indítványozhatja a felelősségre vonást.

(3) A felelősségre vonási eljárás megindításához az
országgyűlési képviselők kétharmadának a szavaza-
ta szükséges. A szavazás titkos.

(4) Az Országgyűlés határozatának meghozatalától
kezdődően a felelősségre vonási eljárás befejezéséig
az elnök a hatáskörét nem gyakorolhatja.

(5) A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság ha-
táskörébe tartozik.

(6) Ha az Alkotmánybíróság az eljárás eredménye-
ként a törvénysértés tényét megállapítja, a köztársa-
sági elnököt tisztségétől megfoszthatja.

(7) 58
(8) 59

32. § 60 61 (1) Ha a köztársasági elnök ellen a felelős-
ségre vonási eljárás a hivatali ideje alatt a hivata-
li tevékenységével összefüggésben elkövetett, bünte-
tőjogilag üldözendő cselekmény miatt indult, az Al-
kotmánybíróság eljárásában a büntetőeljárás alapve-
tő rendelkezéseit is alkalmazni kell. A vádat az Or-
szággyűlés által a saját tagjai közül választott vád-
biztos képviseli.

(2) Aköztársasági elnök ellen egyéb cselekményemi-
att büntetőeljárást csak megbízatásának megszűnése
után lehet indítani.

(3) 62 63 Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági el-
nök bűnösségét szándékos bűncselekmény elköve-

tésében megállapítja, az elnököt a tisztségétől meg-
foszthatja, s egyidejűleg a Büntető Törvénykönyv-
ben az adott cselekményre meghatározott bármely
büntetést és intézkedést alkalmazhatja.

IV. fejezet
AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG64

32/A. § 65 (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmány-
ban meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja
a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a
törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat.

(2) A költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról,
a központi adónemekről, illetékekről és járulékok-
ról, a vámokról, valamint a helyi adók központi fel-
tételeiről szóló törvényeket az Alkotmánybíróság ak-
kor vizsgálhatja felül, ha az erre irányuló indítvány
az alkotmányellenesség okaként kizárólag az élethez
és emberi méltóság hoz való jog, a személyes ada-
tok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és
vallás szabadsága, vagy a magyar állampolgárság-
hoz kapcsolódó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli
meg, és nem tartalmaz egyéb okot.

(3) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség meg-
állapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más
jogszabályokat. A költségvetésről, a költségvetés
végrehajtásáról, a központi adónemekről, illetékek-
ről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi
adók központi feltételeiről szóló törvényeket az Al-
kotmánybíróság akkor semmisíti meg, ha azok tar-
talma az élethez és emberi méltósághoz való jogot, a
személyes adatok védelméhez való jogot, a gondolat,
lelkiismeret és vallás szabadságát, vagy a magyar ál-
lampolgársághoz kapcsolódó 69. § szerinti jogokat
sérti.

(4) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meg-
határozott esetekben bárki kezdeményezheti.

(5) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Ország-
gyűlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira – a
képviselőcsoportok közötti létszámarányokat is fi-
gyelembe véve – az Országgyűlésben képviselettel
rendelkező pártok képviselőcsoportjainak tagjaiból

58A 31/A. § (7) bekezdését az 1990. évi XL. törvény 51. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
59A 31/A. § (8) bekezdését az 1990. évi XL. törvény 51. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
60 A Magyar Közlöny 1990. évi 94. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
61 Lásd az 1973. évi I. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
62A Magyar Közlöny 1990. évi 94. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg. Hatályos: 1996. 01. 01.
63Lásd az 1978. évi IV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
64Végrehajtására lásd az 1989. évi XXXII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
65 Az 1949. évi XX. törvény 32/A. §-a a 2010. évi CXIX. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2010.11.20.
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álló jelölő bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmány-
bíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlé-
si képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(6) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai
pártnak, és az Alkotmánybíróság hatásköréből adó-
dó feladatokon kívül politikai tevékenységet nem
folytathatnak.

(7) AzAlkotmánybíróság szervezetéről és működésé-
ről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő ország-
gyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük-
séges.

V. fejezet
AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA ÉS A
NEMZETI ÉS ETNIKAI
KISEBBSÉGI JOGOK

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA
32/B. § (1) Az állampolgári jogok országgyűlési biz-

tosának feladata, hogy az alkotmányos jogokkal kap-
csolatban tudomására jutott visszásságokat kivizs-
gálja vagy kivizsgáltassa, és orvoslásuk érdekében
általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez-
zen.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyű-
lési biztosának feladata, hogy a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogokkal kapcsolatban tudomására jutott
visszásságokat kivizsgálja, vagy kivizsgáltassa, és
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intéz-
kedéseket kezdeményezzen.

(3) Az országgyűlési biztos eljárását törvényben
meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.

(4) Az állampolgári jogok, illetőleg a nemzeti és etni-
kai kisebbségi jogok országgyűlési biztosait a köz-
társasági elnök javaslatára az Országgyűlés a képvi-
selők kétharmadának szavazatával választja. Az Or-
szággyűlés egyes alkotmányos jogok védelmére kü-
lön biztost is választhat.

(5) 66

(6) Az országgyűlési biztos tevékenységének tapasz-
talatairól évente beszámol az Országgyűlésnek.

(7) 67 Az országgyűlési biztosokról szóló törvény el-
fogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

VI. fejezet
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÉS

A MAGYAR NEMZETI BANK
32/C. § 68 69 70 (1) Az Állami Számvevőszék az Or-

szággyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve.
Feladatkörében ellenőrzi az államháztartás gazdál-
kodását, ennek keretében az állami költségvetési ja-
vaslat megalapozottságát, a felhasználások szüksé-
gességét és célszerűségét, ellenjegyzi a költségve-
tés hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket; előze-
tesen felülvizsgálja az állami költségvetés felhasz-
nálásának a törvényességét; ellenőrzi az állami költ-
ségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást; el-
lenőrzi az állami vagyon kezelését, az állami tulaj-
donban lévő vállalatok, vállalkozások vagyonérték-
megőrző és vagyongyarapító tevékenységét; ellátja a
törvénnyel hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

(2) Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvé-
nyességi, célszerűségi és eredményességi szempon-
tok szerint végzi. Az Állami Számvevőszék az ál-
tala végzett ellenőrzésekről jelentésben tájékoztat-
ja az Országgyűlést. A jelentést nyilvánosságra kell
hozni. Az Állami Számvevőszék elnöke a zárszám-
adás ellenőrzéséről készült jelentést a zárszámadás-
sal együtt terjeszti az Országgyűlés elé.

(3) Az Állami Számvevőszék elnökének és alelnöke-
inek megválasztásához az országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

(4) 71 Az Állami Számvevőszék szervezetéről és mű-
ködésének alapelveiről szóló törvény elfogadásához
a jelenlevő országgyűlési képviselők kétharmadá-
nak szavazata szükséges.

66A 32/B. § (5) bekezdését az 1994. évi LXXIII. törvény 1. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
67Végrehajtására lásd az 1992. évi LXIII. törvényt, az 1993. évi LIX. törvényt és az 1993. évi LXXVII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
68 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 126. §-ára tekintettel az állami költségvetés alatt a központi költségvetést kell érteni. Hatályos: 1996.

01. 01.
69 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 126. §-ára tekintettel az állami költségvetés alatt a központi költségvetést kell érteni. Hatályos: 1996.

01. 01.
70 Az 1992. évi XXXVIII. törvény 126. §-ára tekintettel az állami költségvetés alatt a központi költségvetést kell érteni. Hatályos: 1996.

01. 01.
71Végrehajtására lásd az 1989. évi XXXVIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
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32/D. § 72 73 (1) A Magyar Nemzeti Bank a Magyar
Köztársaság központi bankja. A Magyar Nemzeti
Bank külön törvényben meghatározott módon fele-
lős a monetáris politikáért.

(2) A Magyar Nemzeti Bank elnökét a köztársasági
elnök hat évre nevezi ki.

(3) AMagyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékeny-
ségéről évente beszámol az Országgyűlésnek.

(4) 74 AMagyar Nemzeti Bank elnöke külön törvény-
ben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát
ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes. A Magyar
Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában az általa
rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.

VII. fejezet
A KORMÁNY

33. § (1) A Kormány
a) a miniszterelnökből és
b) a miniszterekből
áll.

(2) 75 A miniszterelnök a miniszterek közül rendelet-
ben miniszterelnök-helyettest jelöl ki.

(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javasla-
tára az Országgyűlés tagjai többségének szavaza-
tával választja. A miniszterelnök megválasztásáról,
továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az
Országgyűlés egyszerre határoz.

(4) A minisztereket a miniszterelnök javaslatára a
köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel.

(5) A Kormány a miniszterek kinevezésével alakul
meg. A Kormány tagjai a Kormány megalakulása
után az Országgyűlés előtt esküt tesznek.

33/A. § A Kormány megbízatása megszűnik:

a) az újonnanmegválasztott Országgyűlés megalaku-
lásával,

b) a miniszterelnök, illetőleg a Kormány lemondásá-
val,

c) 76 a miniszterelnök halálával,
d) 77 a miniszterelnök választójogának elvesztésével,
e) a miniszterelnök összeférhetetlenségének megálla-
pításával, illetőleg

f) 78 ha a 39/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelően az Országgyűlés a miniszterelnöktől a bi-
zalmat megvonja és új miniszterelnököt választ.

33/B. § 79 A miniszter megbízatása megszűnik:

a) a Kormány megbízatásának megszűnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával,
e) választójogának elvesztésével,
f) összeférhetetlenségének megállapításával.

34. § 80 (1) AMagyar Köztársaság minisztériumainak
felsorolását külön törvény tartalmazza.

(2) 81 Törvény minisztérium, miniszter vagy közigaz-
gatási szerv megjelölésére vonatkozó rendelkezését
a jelenlévő országgyűlési képviselők több mint felé-
nek szavazatával elfogadott törvény módosíthatja.

35. § (1) A Kormány
a) 82 védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a
természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait;

72 Az 1949. évi XX. törvény 32/D. § 1. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 5. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
2002. 12. 23.

73 Az 1990. évi XL. törvény 51. §-ának (3) bekezdése értelmében az e § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik. A hatálybalépés
napja: 1991. december 1. ( 1991. évi LVIII. törvény 2. §-a). Végrehajtására lásd az 1991. évi LX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.

74Az 1949. évi XX. törvény 32/D. § (4) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2011.01.01.

75Az 1949. évi XX. törvény 33. § (2) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2011.01.01.

76Az 1949. évi XX. törvény 33/A. § c) pontja az 1997. évi LIX. törvény 14. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:
1997. 07. 30.

77Az 1949. évi XX. törvény 33/A. § d)- e) pontját az 1997. évi LIX. törvény 5. §-a iktatta be. Hatályos: 1997. 07. 30.
78Az 1949. évi XX. törvény 33/A. § d) pontja f) pontra változott az 1997. évi LIX. törvény 5. §-ának megfelelően. Hatályos: 1997. 07.

30.
79Az 1949. évi XX. törvény 33/B. §-át az 1997. évi LIX. törvény 6. §-a iktatta bess. Hatályos: 1997. 07. 30.
80 Végrehajtására lásd az 1990. évi XXX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
81Az 1949. évi XX. törvény 34. § 2. bekezdését a 2006. évi LIV. törvény 1. §-a iktatta be; egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölése 1.

bekezdésre módosult. Hatályos: 2006. 06. 03.
82Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés a) pontja a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2002. 12. 23.
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b) biztosítja a törvények végrehajtását;
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alá-
rendelt egyéb szervek munkáját, összehangolja te-
vékenységüket;
d) 83 84 biztosítja a helyi önkormányzatok törvé-
nyességi ellenőrzését;
e) 85 biztosítja a társadalmi-gazdasági tervek kidol-
gozását, gondoskodik megvalósulásukról;
f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesz-
tés állami feladatait, és biztosítja az ezek megvaló-
sulásához szükséges feltételeket;
g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás
állami rendszerét, és gondoskodik az ellátás anyagi
fedezetéről;
h) 86 irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi szervek működését;
i) 87 88 az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-
tő elemi csapás, illetőleg következményeinek az el-
hárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint
a közrend és a közbiztonság védelme érdekében
megteszi a szükséges intézkedéseket;
j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a
Magyar Köztársaság Kormánya nevében nemzet-
közi szerződéseket köt;
k) 89 képviseli a Magyar Köztársaságot az Euró-
pai Unió kormányzati részvétellel működő intéz-
ményeiben;
l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket tör-
vény a hatáskörébe utal.
m) 90 a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének
kezdeményezését követően a közigazgatás, a Ma-
gyar Honvédség és a rendvédelmi szervek műkö-
dését érintő törvényektől eltérő intézkedéseket ve-
zethet be; az így bevezetett intézkedések hatálya
az Országgyűlés döntéséig, de legfeljebb 60 napig

tart, azokról a Kormány a köztársasági elnököt és
az Országgyűlés illetékes bizottságait folyamato-
san tájékoztatja.

(2) 91 A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát
ki és határozatot hoz, amelyek törvénnyel nem lehet-
nek ellentétesek.

(3) 92 Veszélyhelyzetben és megelőző védelmi hely-
zetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazá-
sa alapján egyes törvények rendelkezéseitől eltérő
rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A veszély-
helyzetben és a megelőző védelmi helyzetben alkal-
mazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

(4) A Kormány – jogszabály kivételével – az aláren-
delt szervek által hozott minden olyan határozatot
vagy intézkedést megsemmisít, illetőleg megváltoz-
tat, amely törvénybe ütközik.

35/A. § 93 (1) Az európai integrációval összefüggő
ügyekben az Országgyűlés vagy bizottságai ellenőr-
zési jogkörének, az Országgyűlés és a Kormány kö-
zött folytatott egyeztetésnek, továbbá a Kormány tá-
jékoztatási kötelezettségének részletes szabályairól a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadott törvény rendelkezik.

(2) A Kormány az Országgyűlés részére megküldi
azokat a javaslatokat, amelyek az Európai Unió kor-
mányzati részvétellel működő intézményeinek dön-
téshozatali eljárásában napirenden szerepelnek.

36. § Feladatának ellátása során a Kormány együttmű-
ködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel.

37. § (1) A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit,
gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határoza-
tainak végrehajtásáról.

83Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés d) pontja a 2006. évi LIV. törvény 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2006. 06. 03.

84A 35. § (1) bekezdésének d) pontjából a „köztársasági megbízottakat útján” szövegrészt – a helyi önkormányzati képviselők 1994. évi
választásának napjával, 1994. december 11-ével – az 1994. évi LXI. törvény 4. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.

85Végrehajtására lásd a 78/1991. (VI. 13.) Korm. rendelet et. Hatályos: 1996. 01. 01.
86Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés h) pontja a 2004. évi CIV. törvény 3. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
87Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés i) pontja a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2002. 12. 23.
88Végrehajtására lásd a 124/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet et. Hatályos: 1996. 01. 01.
89Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés k) pontját beiktatta, valamint a korábbi k) pont jelölését l) pontra módosította a 2002. évi

LXI. törvény 6. § 1. bekezdése. Hatályos: 2004. 05. 01.
90Az 1949. évi XX. törvény 35. § 1. bekezdés m) pontját a 2004. évi CIV. törvény 35. § 2. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2005. 01. 01.
91Az 1949. évi XX. törvény 35. § (2) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 6. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2011.01.01.
92Az 1949. évi XX. törvény 35. § 3. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 3. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2005. 01. 01.
93 Az 1949. évi XX. törvény 35/A. §-át a 2002. évi LXI. törvény 6. § 2. bekezdése iktatta be. Hatályos: 2004. 05. 01.
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(2) 94 Aminiszterek a jogszabályok rendelkezéseinek
és a Kormány határozatainak megfelelően vezetik az
államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó ágait, és
irányítják az alájuk rendelt szerveket. A tárca nélküli
miniszterek ellátják a Kormány által meghatározott
feladataikat.

(3) 95AKormány tagja törvényben vagy kormányren-
deletben kapott felhatalmazás alapján feladatköré-
ben eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetérté-
sével rendeletet ad ki, amely törvénnyel és kormány-
rendelettel nem lehet ellentétes.

38. § 96

39. § (1) Működéséért a Kormány azOrszággyűlésnek
felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek rendszere-
sen köteles beszámolni.

(2) 97 98 A Kormány tagjai a Kormánynak és az Or-
szággyűlésnek felelősek, tevékenységükről kötele-
sek a Kormánynak és az Országgyűlésnek beszá-
molni. A Kormány tagjai, az államtitkárok és a kor-
mánymegbízottak jogállását, díjazását, továbbá fele-
lősségre vonásuk módját törvény szabályozza.

(3) A Kormány tagjai részt vehetnek és felszólalhat-
nak az Országgyűlés ülésein.

39/A. § (1) A képviselők legalább egyötöde a minisz-
terelnökkel szemben írásban – a miniszterelnöki
tisztségre jelölt személy megjelölésével – bizalmat-
lansági indítványt nyújthat be. A miniszterelnök-
kel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a
Kormánnyal szemben benyújtott bizalmatlansági in-
dítványnak kell tekinteni. Ha az indítvány alapján
az országgyűlési képviselők többsége bizalmatlan-
ságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt sze-
mélyt megválasztottnak kell tekinteni.

(2) Az indítvány feletti vitát és szavazást legkoráb-
ban a beterjesztéstől számított három nap után, leg-
később a beterjesztéstől számított nyolc napon belül
kell megtartani.

(3) A Kormány – a miniszterelnök útján – bizalmi
szavazást javasolhat a (2) bekezdésben előírt határ-
idők szerint.

(4) A Kormány – a miniszterelnök útján – azt is java-
solhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés felet-
ti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen.

(5) Ha az Országgyűlés a (3)-(4) bekezdésben fog-
lalt esetekben nem szavaz bizalmat a Kormánynak,
a Kormány köteles lemondani.

39/B. § Ha a Kormány megbízatása megszűnik, az új
Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban ma-
rad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a
Kormányt megilletik; nemzetközi szerződést azonban
nem köthet, és rendeletet csak törvény kifejezett felha-
talmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.

39/C. § 99 (1) Ha a miniszterelnök megbízatása az
újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásá-
val vagy a miniszterelnök, illetőleg a Kormány le-
mondásával szűnt meg, a miniszterelnök az új mi-
niszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszter-
elnökként gyakorolja a hatáskörét, de új miniszter
kinevezésére, illetőleg miniszter felmentésére javas-
latot nem tehet, és rendeletet csak törvény kifeje-
zett felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben
alkothat.

(2) 100 Ha a miniszterelnök megbízatása halála, vá-
lasztójogának elvesztése, illetőleg összeférhetetlen-
ségének megállapítása miatt szűnik meg, az új mi-
niszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök ha-
táskörét – az (1) bekezdésben írt korlátozások-
kal – a miniszterelnök-helyettes gyakorolja; több
miniszterelnök-helyettes esetén pedig az első helyen
kijelölt miniszterelnök-helyettes.

40. § 101 (1) A Kormány meghatározott feladatkörök
ellátására kormánybizottságokat alakíthat.

(2) A Kormány jogosult az államigazgatás bármely
ágát közvetlenül felügyelete alá vonni, és erre külön
szerveket létesíteni.

94Végrehajtására lásd a 17/1995. (III. 1.) Korm. rendelet et. Hatályos: 1996. 01. 01.
95Az 1949. évi XX. törvény 37. § (3) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 6. § (3) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2011.01.01.
96A 38. §-t hatályon kívül helyezte az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (6) bekezdése. Hatályos: 1996. 01. 01.
97Végrehajtására lásd az 1973. évi III. törvényt és az 1990. évi XXXIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
98Az 1949. évi XX. törvény 39. § (2) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 10. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2011.

01. 01.
99 Az 1949. évi XX. törvény 39/C. §-át az 1997. évi LIX. törvény 7. §-a iktatta be. Hatályos: 1997. 07. 30.

100Az 1949. évi XX. törvény 39/C. § (2) bekezdése az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása 3. §-ánakmegfelelőenmegállapított szöveg.
Hatályos: 2010.05.25.

101 Az 1949. évi XX. törvény 40. §-a az Alkotmány 2010. május 25-i módosítása 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2010.05.25.
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(3) A minisztériumok és a Kormány alá rendelt szer-
vek alkalmazottainak jogállását, díjazását, továbbá
felelősségre vonásuk módját külön törvény szabá-
lyozza.

VIII. fejezet
A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS

EGYES RENDVÉDELMI
SZERVEK102

40/A. § 103 (1) AMagyar Honvédség alapvető köteles-
sége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerző-
désből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása.

(2) 104 ARendőrség alapvető feladata a közbiztonság,
a közrend és az államhatár rendjének védelme.

(3) 105

(4) 106 A Magyar Honvédség feladatairól és a rá
vonatkozó részletes szabályokról szóló, továbbá a
Rendőrségről, a titkosszolgálati eszközök és mód-
szerek alkalmazásáról, valamint a nemzetbiztonsá-
gi tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról
szóló törvények elfogadásához a jelenlévő ország-
gyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük-
séges.

40/B. § 107 (1)
(2) 108 109 A Magyar Honvédséget az alkotmányos
rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos

megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, to-
vábbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mé-
retekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegy-
verkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények
esetén, az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelően
kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni,
akkor, ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő.

(3) 110 111 112 A Magyar Honvédség irányítására – ha
nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az
Alkotmányban meghatározott keretek között kizáró-
lag az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvé-
delmi Tanács, a Kormány és az illetékes miniszter
jogosult.

(4) 113 A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai
nem lehetnek tagjai pártnak, politikai tevékenységet
nem folytathatnak, továbbá szolgálati jogviszonyuk
fennállása alatt és annak megszűnését vagy meg-
szüntetését követő három évig nem indulhatnak je-
löltként az országgyűlési képviselők választásán, az
európai parlamenti választáson, a helyi önkormány-
zati képviselők és a polgármesterek, valamint a ki-
sebbségi önkormányzati képviselők választásán.

(5) 114 A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai
állományú tagjának pártban való tevékenységére a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazatával elfogadott törvény korlátokat állapíthat
meg.

40/C. § 115 (1) A Kormány engedélyezi a Magyar
Honvédség, illetve külföldi fegyveres erők 19. § (3)

102A 1949. évi XX. törvény VIII. fejezetének címe a 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.
Hatályos: 2008. 01. 01.

103 Az 1949. évi XX. törvény 40/A. §-a a 2004. évi CIV. törvény 4. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2005.
01. 01.

104A 1949. évi XX. törvény 40/A. § (2) bekezdése a 2007. évi LXXXVIII. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2008.01.01.

105A 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2008. 01. 01.
106A 1949. évi XX. törvény 40/A. § (4) bekezdése a 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2008. 01. 01.
107 Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 1. bekezdését a 2000. évi XCI. törvény 7. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2000. 06. 27.
108Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 2. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
109Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 2. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
110Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 3. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 7. § 3. bekezdés a) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
111Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 3. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 7. § 2. bekezdés c) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2005. 01. 01.
112Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § 3. bekezdése a 2001. évi XLII. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2001.

07. 11.
113Az 1949. évi XX. törvény 40/B. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása 1. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2010.08.19.
114A 1949. évi XX. törvény 40/B. § (5) bekezdése a 2007. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően módosított

szöveg. Hatályos: 2008. 01. 01.
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bekezdés j) pontja szerinti, az Európai Unió vagy az
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete döntésén alapu-
ló alkalmazását, valamint más csapatmozgásait.

(2) 116 A Kormány az (1) bekezdés alapján, vala-
mint a Magyar Honvédség békefenntartásban való
részvételének vagy a külföldi hadműveleti területen
végzett humanitárius tevékenységének engedélyezé-
se tárgyában hozott döntéséről haladéktalanul beszá-
mol az Országgyűlésnek a köztársasági elnök egy-
idejű tájékoztatása mellett.

VIII/A. Fejezet117
A Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete118

40/D. § 119 (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyelete a Magyar Köztársaság pénzügyi közvetí-
tő rendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó szer-
ve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tör-
vényben meghatározott módon felelős a pénzügyi
közvetítő rendszer zavartalan működéséért.

(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
elnökét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, al-
elnökeit a miniszterelnök nevezi ki hat évre.

(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
elnöke a Felügyelet tevékenységéről évente beszá-
mol az Országgyűlésnek.

(4) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
elnöke törvényben meghatározott feladatkörében,
törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet
bocsát ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a
Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem
lehet ellentétes. A Pénzügyi Szervezetek Állami Fel-
ügyeletének elnökét rendelet kiadásában az általa
rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.

VIII/B. Fejezet120

A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság121

40/E. § 122 (1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Ha-
tóság a Magyar Köztársaság elektronikus hírközlé-
si piac felügyelő és ellenőrző szerve. A Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság felelős az elektroni-
kus hírközlési piac zavartalan működéséért.

(2) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét
a miniszterelnök nevezi ki 9 évre.

(3) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tevé-
kenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.

(4) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
törvényben meghatározott feladatkörében, törvény-
ben kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát
ki, amely más jogszabállyal nem lehet ellentétes.

IX. fejezet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK

41. § (1) A Magyar Köztársaság területe fővárosra,
megyékre, városokra és községekre tagozódik.

(2) A főváros kerületekre tagozódik. A városokban
kerületek alakíthatók.

42. § A község, a város, a főváros és kerületei, vala-
mint a megye választópolgárainak közösségét megil-
leti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás
a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek
önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak
a lakosság érdekében való gyakorlása.

43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §)
egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei elté-
rőek lehetnek.

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettsége-
ket törvény határozza meg. Az önkormányzat ha-
táskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben
részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Al-
kotmánybírósághoz fordulhat.

115 Az 1949. évi XX. törvény 40/C. § 1. bekezdése a 2006. évi XIII. törvény 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2006.
03. 01.

116Az 1949. évi XX. törvény 40/C. § (2) bekezdése a 2009. évi XXX. törvény 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2009.
06. 01.

117Az 1949. évi XX. törvény VIII/A. Fejezetét a 2010. évi CXIII. törvény 7. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.01.
118Az 1949. évi XX. törvény VIII/A. Fejezetét a 2010. évi CXIII. törvény 7. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.01.
119 Az 1949. évi XX. törvény 40/D. §-át a 2010. évi CXIII. törvény 7. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.01.
120Az 1949. évi XX. törvény VIII/B. Fejezetét a 2010. évi CLXIII. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.02.
121Az 1949. évi XX. törvény jelölt címét a 2010. évi CLXIII. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.02.
122 Az 1949. évi XX. törvény 40/E. §-át a 2010. évi CLXIII. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.01.02.
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44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást
az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg
helyi népszavazással gyakorolják.

(2) 123 A képviselő-testület tagjainak és a polgármes-
ternek a választását – az időközi választás kivételé-
vel – az előző általános választást követő negyedik
év október hónapjában kell megtartani.

(3) A képviselő-testület megbízatása az önkormány-
zati általános választás napjáig tart. A jelöltek
hiányában elmaradt választás esetén a képviselő-
testület megbízatása meghosszabbodik az időközi
választás napjáig. A polgármester megbízatása az új
polgármester megválasztásáig tart.

(4) A képviselő-testület a megbízatásának lejárta
előtt - a helyi önkormányzatokról szóló törvényben
meghatározott feltételek szerint – kimondhatja a fel-
oszlását. A feloszlás és a feloszlatás [19. § (3) bek.
l) pont] a polgármester megbízatását is megszünteti.

44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és
igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból
vizsgálható felül,
b) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekinteté-
ben a tulajdonost megillető jogokat, az önkormány-
zat bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját felelős-
ségére vállalkozhat,
c) az önkormányzat törvényben meghatározott fel-
adatainak ellátásához megfelelő saját bevételre jo-
gosult, továbbá e feladatokkal arányban álló állami
támogatásban részesül,
d) törvény keretei között megállapítja a helyi adók
fajtáit és mértékét,
e) törvény keretei között önállóan alakítja ki a szer-
vezetét és működési rendjét,
f) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitünte-
téseket és elismerő címeket alapíthat,
g) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdemé-
nyezéssel fordulhat a döntésre jogosult szervhez,

h) szabadon társulhat más helyi képviselőtestülettel,
érdekeinek képviseletére önkormányzati érdekszö-
vetséget hozhat létre, feladatkörében együttműköd-
het más országok helyi önkormányzatával, és tagja
lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek.

(2) 124 A helyi képviselő-testület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más
jogszabállyal.

44/B. § (1) 125 A helyi képviselőtestület elnöke a pol-
gármester. A képviselőtestület a polgármester he-
lyettesítésére alpolgármestert választhat. Alpolgár-
mesternek olyan személy is megválasztható, aki nem
tagja a képviselőtestületnek, de a polgármestert a
képviselőtestület elnökeként csak olyan alpolgár-
mester helyettesít heti, aki a képviselőtestület tagja.

(2) 126 A képviselőtestület bizottságot választ, és hi-
vatalt hoz létre.

(3) 127 A polgármester az ön kormányzati feladatain
kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló
kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatá-
si feladatokat és hatásköröket is elláthat.

(4) 128 Törvény vagy kormányrendelet államigazga-
tási feladatot, hatósági hatáskört állapíthat meg a
jegyzőnek, és kivételesen a képviselőtestület hiva-
tala ügyintézőjének is.

44/C. § 129 A helyi önkormányzatokról szóló törvény
elfogadásához a jelenlevő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges. Ugyanilyen sza-
vazataránnyal elfogadott törvényben korlátozhatók az
önkormányzatok alapjogai.

X. fejezet
A BÍRÓI SZERVEZET

45. § 130 (1) A Magyar Köztársaságban az igazság-
szolgáltatást a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bí-
rósága, az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a me-

123Az 1949. évi XX. törvény 44. § 2- 3. bekezdése az 1997. évi XCVIII. törvény 5. §-ának megfelelően módosult szöveg. Hatályos: 1997.
10. 31.

124Az 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 8. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2011.01.01.

125Az 1949. évi XX. törvény 44/B. §-a az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2010.07.06.

126Az 1949. évi XX. törvény 44/B. §-a az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2010.07.06.

127Az 1949. évi XX. törvény 44/B. §-a az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2010.07.06.

128Az 1949. évi XX. törvény 44/B. §-a az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően megállapított
szöveg. Hatályos: 2010.07.06.

129Végrehajtására lásd az 1990. évi LXV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
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gyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi bí-
róságok gyakorolják.

(2) A törvény az ügyek meghatározott csoportjaira
külön bíróságok létesítését is elrendelheti.

46. § 131 (1) A bíróság – ha a törvény másképpen nem
rendelkezik – tanácsban ítélkezik.

(2) A törvény által meghatározott ügyekben ésmódon
nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

(3) 132 Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hi-
vatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tar-
tozó, törvény által meghatározott ügyben, egyesbí-
ró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat, aki e te-
vékenysége során független, csak a törvénynek van
alárendelve.

47. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a Magyar Köztársaság
legfőbb bírósági szerve.

(2) A Legfelsőbb Bíróság biztosítja a bíróságok jog-
alkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a
bíróságokra kötelezőek.

48. § (1) A Legfelsőbb Bíróság elnökét a köztársasági
elnök javaslatára az Országgyűlés választja, elnök-
helyetteseit a Legfelsőbb Bíróság elnökének a javas-
latára a köztársasági elnök nevezi ki. A Legfelsőbb
Bíróság elnökének megválasztásához az országgyű-
lési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(2) A hivatásos bírákat törvényben meghatározott
módon a köztársasági elnök nevezi ki.

(3) A bírákat tisztségükből csak törvénybenmeghatá-
rozott okból és eljárás keretében lehet elmozdítani.

49. § 133

50. § 134 (1) AMagyar Köztársaság bíróságai védik és
biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes sze-
mélyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes ér-
dekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.

(2) A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok
törvényességét.

(3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak
alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és
politikai tevékenységet nem folytathatnak.

(4) 135 A bíróságok igazgatását az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács végzi, az igazgatásban bírói ön-
kormányzati szervek is közreműködnek.

(5) A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról, továb-
bá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló tör-
vény elfogadásához a jelen lévő országgyűlési kép-
viselők kétharmadának szavazata szükséges.

XI. fejezet
AZ ÜGYÉSZSÉG

51. § 136 (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze
és az ügyészség gondoskodik a természetes szemé-
lyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek jogainak védelméről, vala-
mint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és
függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cse-
lekmény következetes üldözéséről.

(2) 137 Az ügyészség törvényben meghatározott jogo-
kat gyakorol a nyomozással összefüggésben, képvi-
seli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügye-
letet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége
felett.

(3) 138 Az ügyészség közreműködik annak biztosítá-
sában, hogy mindenki megtartsa a törvényeket. Tör-
vénysértés esetén – törvényben meghatározott ese-
tekben és módon – fellép a törvényesség védelmé-
ben.

130 Az 1949. évi XX. törvény 45. § 1. bekezdése az 1997. évi LIX. törvény 8. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997. 10.
01.

131 Az 1949. évi XX. törvény 46- 47. §-a az 1997. évi LIX. törvény 9. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997. 10. 01.
132Az 1949. évi XX. törvény 46. § (3) bekezdése az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása 1. §-ának megfelelően megállapított

szöveg. Hatályos: 2010.08.19.
133A 49. §-t hatályon kívül helyezte az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése. Hatályos: 1996. 01. 01.
134 Az 1949. évi XX. törvény 50. § 1. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2002. 12. 23.
135Az 1949. évi XX. törvény 50. § 4. bekezdése az 1997. évi LIX. törvény 10. §-ának megfelelően módosított szöveg, továbbá e § beiktatta

az 5. bekezdést. Hatályos: 1997. 10. 01.
136 Az 1949. évi XX. törvény 51. § 1. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés d) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2002. 12. 23.
137Az 1949. évi XX. törvény 51. § 2. bekezdése az 1997. évi LIX. törvény 11. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997. 07.

30.
138Az 1949. évi XX. törvény 51. § 3. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés e) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2002. 12. 23.
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52. § (1) 139 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét
a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés
választja, a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb
ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A
legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(2) A legfőbb ügyész az Országgyűlésnek felelős, és
működéséről köteles beszámolni.

53. § (1) Az ügyészeket a Magyar Köztársaság leg-
főbb ügyésze nevezi ki.

(2) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak és poli-
tikai tevékenységet nem folytathatnak.

(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és
irányítja.

(4) 140 Az ügyészségről, valamint az ügyészek szol-
gálati viszonyáról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

XII. fejezet
ALAPVETŐ JOGOK ÉS

KÖTELESSÉGEK
54. § (1) AMagyar Köztársaságbanminden embernek

veleszületett joga van az élethez és az emberi mél-
tósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen
megfosztani.

(2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, emberte-
len, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávet-
ni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nél-
kül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.

55. § (1) AMagyar Köztársaságban mindenkinek joga
van a szabadságra és a személyi biztonságra, senkit
sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben
meghatározott okokból és a törvényben meghatáro-
zott eljárás alapján megfosztani.

(2) A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és
őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn be-
lül vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell

állítani. A bíró köteles az elé állított személyt meg-
hallgatni, és írásbeli indokolással ellátott határozat-
ban szabadlábra helyezéséről vagy letartóztatásáról
haladéktalanul dönteni.

(3) Az, aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás
áldozata volt, kártérítésre jogosult.

56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogké-
pes.

57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt
mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz,
hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely
perben a jogait és kötelességeit a törvény által felállí-
tott független és pártatlan bíróság igazságos és nyil-
vános tárgyaláson bírálja el.

(2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető
bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét
a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.

(3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás
minden szakaszában megilleti a védelem joga. A vé-
dő nem vonható felelősségre a védelem ellátása so-
rán kifejtett véleménye miatt.

(4) 141 Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és
büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely
az elkövetés idején a magyar jog vagy – a határoza-
tok kölcsönös elismerése elvének érvényesülése cél-
jából az Európai Unió jogi aktusai által meghatá-
rozott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát
nem korlátozva – a szabadságon, a biztonságon és
a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozásában
közreműködő más állam joga szerint nem volt bűn-
cselekmény.

(5) 142 A Magyar Köztársaságban a törvényben meg-
határozottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az
olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés
ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jog-
orvoslati jogot – a jogviták ésszerű időn belüli elbí-
rálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen lévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatá-
val elfogadott törvény korlátozhatja.

58. § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Ma-
gyarország területén – törvényben meghatározott

139Az 1949. évi XX. törvény 52. § (1) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2010.11.24.

140Az 1949. évi XX. törvény 53. § (4) bekezdése a 2010. évi CXIII. törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2010.11.24.

141Az 1949. évi XX. törvény 57. § (4) bekezdése a 2007. évi CLXVII. törvény 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:
2009.12.01.

142Az 1949. évi XX. törvény 57. § 5. bekezdése az 1997. évi LIX. törvény 12. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997. 07.
30.
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esetek kivételével – megillet a szabad mozgás és a
tartózkodási hely szabadmegválasztásának joga, be-
leértve a lakóhely vagy az ország elhagyásához való
jogot is.

(2) AMagyarország területén törvényesen tartózkodó
külföldit csak a törvénynek megfelelően hozott ha-
tározat alapján lehet kiutasítani.

(3) 143 Az utazási és letelepedési szabadságról szó-
ló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megil-
let a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez,
valamint a magántitok és a személyes adatok védel-
méhez való jog.

(2) 144 A személyes adatok védelméről szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

60. § (1) AMagyar Köztársaságban mindenkinek joga
van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadsá-
gára.

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más
lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását
vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallá-
sát és meggyőződését mindenki vallásos cselekmé-
nyek, szertartások végzése útján vagy egyéb módon
akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilváno-
san vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyil-
vánítását mellőzze, gyakorolhassa, vagy taníthassa.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól
elválasztva működik.

(4) 145 A lelkiismereti és vallásszabadságról szó-
ló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

61. § (1) 146 A Magyar Köztársaságban mindenkinek
joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabad-

ságához, továbbá a közérdekű adatok megismerésé-
hez, valamint terjesztéséhez.

(2) 147 AMagyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó
szabadságát és sokszínűségét.

(3) 148 A demokratikus közvélemény kialakítása ér-
dekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoz-
tatáshoz a közügyek tekintetében.

(4) 149 A Magyar Köztársaságban közszolgálati mé-
diaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazo-
nosság és az európai identitás, a magyar, valamint
a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gaz-
dagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésé-
ben, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási kö-
zösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgála-
ti médiaszolgáltatást az Országgyűlés által válasz-
tott tagokkal működő autonóm közigazgatási ható-
ság és független tulajdonosi testület felügyeli, cél-
jainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok
egyes, törvényben meghatározott közösségei őrköd-
nek.

(5) 150 A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
törvény, valamint a sajtószabadságról és a média-
tartalmak alapvető szabályairól rendelkező törvény,
továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szó-
ló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

62. § (1) AMagyar Köztársaság elismeri a békés gyü-
lekezés jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.

(2) 151 A gyülekezési jogról szóló törvény elfogadá-
sához a jelenlévő országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazata szükséges.

63. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog
alapjánmindenkinek joga van a törvény által nem til-
tott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz
csatlakozni.

(2) Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az
egyesülési jog alapján nem hozható létre.

143Végrehajtására lásd az 1989. évi XXVIII. törvényt és az 1989. évi XXIX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
144Végrehajtására lásd az 1992. évi LXIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
145Végrehajtására lásd az 1990. évi IV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
146Az 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően meg-

állapított szöveg. Hatályos: 2010.07.07.
147Az 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően meg-

állapított szöveg. Hatályos: 2010.07.07.
148Az 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően meg-

állapított szöveg. Hatályos: 2010.07.07.
149Az 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően meg-

állapított szöveg. Hatályos: 2010.07.07.
150Az 1949. évi XX. törvény 61. § (4) bekezdése az Alkotmány 2010. július 6-i módosításáról szóló törvény 1. §-ának megfelelően meg-

állapított szöveg. Hatályos: 2010.07.07.
151Végrehajtására lásd az 1989. évi III. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
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(3) 152 Az egyesülési jogról szóló, valamint a pártok
gazdálkodásáról és működéséről szóló törvény elfo-
gadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők két-
harmadának szavazata szükséges.

64. § AMagyar Köztársaságbanmindenkinek joga van
arra, hogy egyedül vagy másokkal együttesen írásban
kérelmet vagy panaszt terjesszen az illetékes állami
szerv elé.

65. § 153 (1) A Magyar Köztársaság törvényben meg-
határozott feltételek szerint – ha sem származási or-
száguk, sem más ország a védelmet nem biztosítja –
menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar állam-
polgároknak, akiket hazájukban, illetve a szokásos
tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti
hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoport-
hoz tartozásuk, vallási, illetőleg politikai meggyő-
ződésük miatt üldöznek vagy üldöztetéstől való fé-
lelmük megalapozott.

(2) A menedékjogról szóló törvény elfogadásához a
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és
a nők egyenjogúságát minden polgári és politikai,
valamint gazdasági, szociális és kulturális jog tekin-
tetében.

(2) AMagyarKöztársaságban az anyáknak a gyermek
születése előtt és után külön rendelkezések szerint
támogatást és védelmet kell nyújtani.

(3) A munka végzése során a nők és a fiatalok védel-
mét külön szabályok is biztosítják.

67. § (1) AMagyar Köztársaságban minden gyermek-
nek joga van a családja, az állam és a társadalom
részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely
a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges.

(2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermekük-
nek adandó nevelést megválasszák.

(3) A családok és az ifjúság helyzetével és védelmé-
vel kapcsolatos állami feladatokat külön rendelkezé-
sek tartalmazzák.

68. § (1) AMagyar Köztársaságban élő nemzeti és et-
nikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: állam-
alkotó tényezők.

(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a
nemzeti és etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollek-
tív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápo-
lását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű okta-
tást, a saját nyelven való névhasználat jogát.

(3) AMagyar Köztársaság törvényei az ország terüle-
tén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét
biztosítják.

(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és orszá-
gos önkormányzatokat hozhatnak létre.

(5) 154 A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szó-
ló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

69. § (1) A Magyar Köztársaságban senkit nem lehet
magyar állampolgárságától önkényesen megfoszta-
ni, vagy magyar állampolgárt a Magyar Köztársaság
területéről kiutasítani.

(2) Magyar állampolgár külföldről bármikor hazatér-
het.

(3) Minden magyar állampolgár jogosult arra, hogy
törvényes külföldi tartózkodásának ideje alatt a Ma-
gyar Köztársaság védelmét élvezze.

(4) 155 Az állampolgárságról szóló törvény elfogadá-
sához a jelenlévő országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazata szükséges.

70. § 156 (1) A Magyar Köztársaság területén lakó-
hellyel rendelkező minden nagykorú magyar állam-
polgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési kép-
viselők választásán választó és választható legyen,
valamint országos népszavazásban és népi kezdemé-
nyezésben részt vegyen.

(2) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel ren-
delkező minden nagykorú magyar állampolgárt és
az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köz-
társaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú
állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkor-
mányzati képviselők és a polgármesterek választá-
sán választható és – amennyiben a választás, illet-
ve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság te-
rületén tartózkodik – választó legyen, valamint he-
lyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt
vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármester-
ré magyar állampolgár választható.

152Végrehajtására lásd az 1989. évi II. törvényt és az 1989. évi XXXIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
153 Az 1949. évi XX. törvény 65. §-a az 1997. évi LIX. törvény 13. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 1997. 07. 30.
154Végrehajtására lásd az 1993. évi LXXVII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
155Végrehajtására lásd az 1993. évi LV. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
156 Az 1949. évi XX. törvény 70. §-a a 2002. évi LXI. törvény 7. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 05. 01.
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(3) A Magyar Köztársaságban minden menekült-
ként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek vá-
lasztásán – amennyiben a választás, illetve a népsza-
vazás napján a Magyar Köztársaság területén tartóz-
kodik – választó legyen, valamint a helyi népszava-
zásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

(4) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel ren-
delkezőminden nagykorúmagyar állampolgárt és az
Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztár-
saság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú ál-
lampolgárát megillet az a jog, hogy az európai par-
lamenti választáson választható és választó legyen.

(5) Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alap-
ján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró
gondnokság, illetőleg a közügyek gyakorlásától el-
tiltás hatálya alatt áll, szabadságvesztés büntetését
vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelését tölti. Az Európai Unió más tagálla-
mának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem vá-
lasztható, ha az állampolgársága szerinti állam jog-
szabálya, bírósági vagymás hatósági döntése alapján
hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

(6) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz,
hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai
tudásának megfelelően közhivatalt viseljen.

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-
tén tartózkodó minden személy számára az emberi,
illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülön-
böztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadal-
mi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti különbségtétel nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármi-
lyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigo-
rúan bünteti.

(3) 157 A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség meg-
valósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölé-
sét célzó intézkedésekkel is segíti.

70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek
joga van a munkához, a munka és a foglalkozás sza-
bad megválasztásához.

(2) Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen
megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.

(3) Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez,
amely megfelel végzett munkája mennyiségének és
minőségének.

(4) Mindenkinek joga van a pihenéshez, a szabadidő-
höz és a rendszeres fizetett szabadsághoz.

70/C. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy gazda-
sági és társadalmi érdekeinek védelme céljából má-
sokkal együtt szervezetet alakítson, vagy ahhoz csat-
lakozzon.

(2) A sztrájkjogot az ezt szabályozó törvények keretei
között lehet gyakorolni.

(3) 158 A sztrájkjogról szóló törvény elfogadásához a
jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek
joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki
egészséghez.

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavéde-
lem, az egészségügyi intézmények és az orvosi el-
látás megszervezésével, a rendszeres testedzés biz-
tosításával, valamint az épített és a természetes kör-
nyezet védelmével valósítja meg.

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak
joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, beteg-
ség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon
kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a meg-
élhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

(2) 159 160 A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való
jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális in-
tézmények rendszerével valósítja meg.

(3) 161 Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekinte-
tében az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöl-
tött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő
személyre terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem
töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az
általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltését meg-
előzően folyósított nyugellátás törvényben megha-
tározottak szerint csökkenthető és szociális ellátás-
sá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén
megszüntethető.

157Lásd az Alkotmánybíróság 21/1990. (X. 4.) AB határozatát. Hatályos: 1996. 01. 01.
158Végrehajtására lásd az 1989. évi VII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
159Lásd az 1975. évi II. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
160Lásd az 1993. évi III. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
161Az 1949. évi XX. törvény 70/E. § (3) bekezdését a 2011. évi LXI. törvény 2. §-a iktatta be. Hatályos: 2011.06.15.
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70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állam-
polgárok számára a művelődéshez való jogot.

(2) 162 A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmű-
velődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az
ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei
alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és
felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesü-
lők anyagi támogatásával valósítja meg.

70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja
és támogatja a tudományos és művészeti élet szabad-
ságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kuta-
tások tudományos értékét megállapítani kizárólag a
tudomány művelői jogosultak.

70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság
minden állampolgárának kötelessége.

(2) 163 Rendkívüli állapot idején vagy ha arról meg-
előző védelmi helyzetben az Országgyűlés a jelenlé-
vő képviselők kétharmadának szavazatával határoz,
a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendel-
kező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat – tör-
vényben meghatározottak szerint – hadkötelezettség
terheli. Akinek lelkiismereti meggyőződése a ka-
tonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen,
polgári szolgálatot teljesít.

(3) 164 A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
rendelkező, nagykorúmagyar állampolgárok számá-
ra törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkí-
vüli állapot idejére honvédelmi munkakötelezettsé-
get írhat elő.

(4) A természetes személyek, a jogi személyek és
a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére köte-
lezhetőek.

(5) 165 A honvédelmi kötelezettségről szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.

70/I. § 166 (1) Minden természetes személy, jogi sze-
mély és jogi személyiséggel nem rendelkező szerve-
zet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak meg-
felelően a közterhekhez hozzájárulni.

(2) 167 A közterhek viselésére szolgáló forrásokból,
valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az
állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt
álló szervezetek részéről juttatott jövedelemre, az
adott adóévet megelőző ötödik adóévtől kezdődően,
törvény a jövedelem mértékét el nem érő kötelezett-
séget állapíthat meg.

70/J. § A Magyar Köztársaságban a szülők, gondvise-
lők kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gon-
doskodni.

70/K. § Az alapvető jogok megsértése miatt keletke-
zett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével
kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások
bíróság előtt érvényesíthetők.

XIII. fejezet
A VÁLASZTÁSOK ALAPELVEI

71. § 168 (1) Az országgyűlési képviselőket, az Euró-
pai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati
képviselőket, valamint a polgármestert és a főváro-
si főpolgármestert a választópolgárok általános és
egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos sza-
vazással választják.

(2) 169 A megyei közgyűlés elnökét a megyei köz-
gyűlés tagjai titkos szavazással választják. A megyei
közgyűlés elnökévé magyar állampolgár választha-
tó.

(3) Az országgyűlési képviselők, az Európai Par-
lament képviselői, továbbá a helyi önkormányzati
képviselők és a polgármesterek választásáról külön
törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a

162Lásd az 1993. évi LXXIX. és az 1993. évi LXXX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
163Az 1949. évi XX. törvény 70/H. § 2. bekezdése a 2004. évi CIV. törvény 6. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos:

2005. 01. 01.
164Az 1949. évi XX. törvény 70/H. § 3-4. bekezdését beiktatta, valamint korábbi 3. bekezdés számozását 5. bekezdésre módosította a

2004. évi CIV. törvény 6. § 2. bekezdése. Hatályos: 2005. 01. 01.
165Végrehajtására lásd az 1993. évi CX. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
166 Az 1949. évi XX. törvény 70/I. §-a az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatá-

lyos: 2010.08.19.
167Az 1949. évi XX. törvény 70/I. § (2) bekezdése a 2010. évi CXIX. törvény 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos:

2010.11.20.
168 Az 1949. évi XX. törvény 71. § 1. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 9. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2004. 05.

01.
169Az 1949. évi XX. törvény 71. § 2- 4. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 9. §-ának megfelelően megállapított szöveg. Hatályos: 2002.

12. 23.



jelenlevő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.

(4) A kisebbségi önkormányzati képviselők választá-
sáról külön törvény rendelkezik, amelynek elfogadá-
sához a jelenlévő országgyűlési képviselők kéthar-
madának szavazata szükséges.

72. § 170

73. § 171

XIV. fejezet
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
FŐVÁROSA ÉS NEMZETI

JELKÉPEI
74. § A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest.

75. § AMagyar Köztársaság himnusza Kölcsey Ferenc
Himnusz című költeménye Erkel Ferenc zenéjével.

76. § (1) A Magyar Köztársaság zászlaja három,
egyenlő szélességű, piros, fehér és zöld színű, víz-
szintes sávból áll.

(2) A Magyar Köztársaság címere hegyes talpú, ha-
sított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer

vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas ha-
lomnak arany koronás kiemelkedő középső részén
ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentko-
rona nyugszik.

(3) 172 A Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról
és azok használatáról szóló törvény elfogadásához az
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata
szükséges.

XV. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alap-
törvénye.

(2) 173AzAlkotmány és az alkotmányos jogszabályok
mindenkire egyaránt kötelezőek.

(3) 174

78. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya a kihir-
detése napján lép hatályba; végrehajtásáról a Kor-
mány gondoskodik.

(2) A Kormány köteles az Alkotmány végrehajtásá-
hoz szükséges törvényjavaslatokat az Országgyűlés
elé terjeszteni.

170A 72. §-t az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
171A 73. §-t az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.
172Végrehajtására lásd az 1995. évi LXXXIII. törvényt. Hatályos: 1996. 01. 01.
173Az 1949. évi XX. törvény 77. § 2. bekezdése a 2002. évi LXI. törvény 11. § 4. bekezdés e) pontjának megfelelően módosított szöveg.

Hatályos: 2002. 12. 23.
174A 78. § (3) bekezdését az 1989. évi XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. Hatályos: 1996. 01. 01.




