
MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK MÓDOSÍTÁSA 
 

(az elfogadás dátuma) 
 

1. § 
 
Az Alaptörvény A) cikke a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a cikk jelenlegi 
szövege az (1) bekezdés jelölést kapja: 
 
„(2) Magyarország hivatalos elnevezéseként a Magyar Köztársaság megjelölés is 
alkalmazható.” 
 

2. § 
 
Az Alaptörvény F) cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az ország területi tagozódásának szabályairól törvény rendelkezik.” 
 

3. § 
 
Az Alaptörvény L) cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„L) cikk 
 

(1) Magyarország védi a családot és támogatja a gyermekvállalást. 
(2) A családok védelméről és a gyermekvállalás támogatásáról törvény rendelkezik.” 
 

4. § 
 
Az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán, a felhalmozott javak békés élvezetén 
és hasznosításán, valamint a vállalkozás szabadságán alapszik.” 
 

5. § 
 
Az Alaptörvény O) cikke a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyben a cikk jelenlegi 
szövege az (1) bekezdés jelölést kapja: 
 
„(2) Magyarország előmozdítja a társadalmi szolidaritás érvényesülését.” 
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6. § 
 
Az Alaptörvény Q) cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyek kötelező hatályának elismerésére az 
Országgyűlés adott felhatalmazást törvényben, az egyéb nemzetközi szerződéseket 
kormányrendeletben ki kell hirdetni. Törvény és rendelet nemzetközi szerződést kihirdető 
törvénnyel, rendelet nemzetközi szerződést kihirdető kormányrendelettel nem lehet 
ellentétes.” 
 

7. § 
 
Az Alaptörvény R) cikk (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Alaptörvény Magyarország alkotmánya, jogrendszerének alapja.” 
 

8. § 
 
Az Alaptörvény S) cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„S) cikk 
 

(1) Új alkotmány elfogadására vagy az Alaptörvény módosítására irányuló javaslatot a 
Kormány vagy az országgyűlési képviselők egyötöde terjeszthet elő. 
(2) A javaslat vitáját az annak előterjesztésétől számított egy hónapon túli időpontban kell 
megkezdeni. 
(3) A javaslat elfogadásához az szükséges, hogy azt az országgyűlési képviselők 
háromnegyede két alkalommal változatlan szöveggel támogassa. A két szavazás között 
legalább hat hónapnak el kell telnie. 
(4) Az új alkotmány vagy az Alaptörvény módosításának megerősítéséről 
a) országos népszavazást kell elrendelni, ha azt kétszázezer, az országgyűlési képviselők 
választásán választójoggal rendelkező választópolgár annak első alkalommal történő 
elfogadásától számított négy hónapon belül kezdeményezi, 
b) az Országgyűlés annak első alkalommal történő elfogadásakor a Kormány vagy az 
országgyűlési képviselők egyötödének kezdeményezésére országos népszavazást rendelhet el. 
(5) Ha az Országgyűlés az új alkotmány vagy az Alaptörvény módosításának megerősítéséről 
népszavazást rendelt el, az második alkalommal nem bocsátható szavazásra, ha a népszavazáson 
az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több 
mint egynegyede az új alkotmány vagy az Alaptörvény módosítása ellen szavaz. 
(6) Az (1)–(5) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben az új alkotmány elfogadására vagy 
az Alaptörvény módosítására a törvényalkotási eljárás szabályait kell alkalmazni." 
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9. § 
 
Az Alaptörvény T. cikk (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó 
hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a hivatalos lapban kihirdetett jogszabály 
állapíthat meg. 
(2) A jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem vonhat meg és nem korlátozhat jogot, 
nem állapíthat meg új vagy a korábbinál hátrányosabb kötelezettséget, és nem nyilváníthat 
magatartást jogellenessé. A jogszabályt olyan időpontban kell hatályba léptetni, hogy 
alkalmazásához a kihirdetésétől számítva elegendő felkészülési idő álljon rendelkezésre.” 
 

10. § 
 
Az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Mindenkinek joga van az önrendelkezéshez, személyisége szabad kibontakoztatásához, 
önazonosságának szabad megválasztásához és kinyilvánításához, valamint testi, erkölcsi és 
szellemi épségének tiszteletben tartásához.” 
 

11. § 
 
Az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A pártoknak nyilvánossá kell tenniük bevételeik forrását és felhasználását. A pártok 
működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.” 
 

12. § 
 
Az Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Törvényben meghatározottak szerint a munkavállalóknak, a munkaadóknak, valamint 
szervezeteiknek joguk van ahhoz, hogy érdekeik védelmében fellépjenek, egymással 
tárgyalást folytassanak és kollektív szerződést kössenek. A munkavállalók foglalkoztatásukkal 
összefüggő érdekeik érvényesítése érdekében munkabeszüntetést tarthatnak.” 
 

13. § 
 
Az Alaptörvény XIX. cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„XIX. cikk 
 
(1) Magyarország előmozdítja a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését. 
(2) Mindenkinek joga van az emberi lét alapvető feltételeihez, amelyet rászorultság esetén az 
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állam a társadalombiztosítási és a szociális juttatások összességével biztosít. 
(3) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy öregség, betegség, árvaság, özvegység vagy 
keresőképtelenséggel járó egészségi állapot esetén a gazdaság teherviselő képességével, 
valamint az érintett jövedelmi és vagyoni helyzetével összhangban álló pénzbeli ellátásában 
részesüljön. Törvény ezen ellátások igénybevételét az érintett teherviselő képességéhez 
igazodó járulék fizetéséhez kötheti.” 
 

14. § 
 
Az Alaptörvény XX. cikke a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Mindenkinek joga van a nemzeti kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítás 
keretében igénybe vehető, a gazdaság teherviselő képességével összhangban álló 
egészségügyi ellátásokhoz. Törvény az egészségbiztosítási ellátások igénybevételét az érintett 
teherviselő képességéhez igazodó járulék fizetéséhez kötheti.” 
 

15. § 
 
Az Alaptörvény 1. cikk e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(Az Országgyűlés) 
„e) megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság egyes tagjait, a Kúria elnökét, 
az országgyűlési biztosokat, valamint az Állami Számvevőszék elnökét;” 
 

16. § 
 
Az Alaptörvény 6. cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. cikk 
 

(1) Törvényt a Kormány, országgyűlési bizottság vagy országgyűlési képviselő vagy 
ötvenezer választópolgár kezdeményezhet. 
(2) Az elfogadott törvényt az Országgyűlés elnöke öt napon belül aláírja, és megküldi a 
köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött törvényt öt napon belül aláírja, és 
elrendeli annak kihirdetését. 
(3) A Kormány vagy az országgyűlési képviselők egyötödének kezdeményezésére az 
Országgyűlés a törvényről, annak elfogadásakor, megerősítő népszavazást rendelhet el. Ha a 
megerősítő népszavazáson az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele, de 
legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a törvényt elutasítja, azt az 
Országgyűlés elnöke nem küldi meg a köztársasági elnöknek. 
(4) Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy annak valamely rendelkezését az Alaptörvénnyel 
ellentétesnek tartja, a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az 
Alkotmánybíróságnak megküldi. 
(5) Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamely rendelkezésével nem ért egyet, 
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és a (4) bekezdés szerinti jogával nem élt, a törvényt az aláírás előtt észrevételeinek 
közlésével egy alkalommal megfontolásra visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az 
Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja, és elfogadásáról ismét határoz. Az ismét 
elfogadott törvénnyel kapcsolatban a köztársasági elnök a (4) bekezdésben meghatározott 
jogával a módosított rendelkezések tekintetében vagy a törvény megalkotására vonatkozó 
eljárási követelmények megsértése miatt élhet. 
(6) Az Alkotmánybíróság a (4) bekezdés szerinti indítványról soron kívül, de legkésőbb 
kilencven napon belül határoz. Ha az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenességet állapít meg, 
a köztársasági elnök a törvényt nem írja alá. Ha az Alkotmánybíróság nem állapít meg 
alaptörvény-ellenességet, a köztársasági elnök a törvényt haladéktalanul aláírja, és elrendeli 
annak kihirdetését.” 
 

17. § 
 
Az Alaptörvény 8. cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„8. cikk 
 
(1) Kétszázezer, az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkező magyar 
állampolgár kezdeményezésére, megszövegezett és indokolással ellátott törvény elfogadása 
érdekében az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A népszavazás 
kezdeményezéséhez négy hónapig lehet aláírásokat gyűjteni. 
(2) A törvényjavaslat alkotmányosságáról az Alkotmánybíróság kilencven napon belül 
előzetesen állást foglal. Ha az Alkotmánybíróság a törvényjavaslatot alkotmányellenesnek 
minősíti, a népszavazás kezdeményezéséhez nem gyűjthető aláírás. 
(3) Nem kezdeményezhető népszavazás 
a) az állami költségvetés bevételeit vagy kiadásait a tárgyévi kiadási főösszeg egy 
százalékánál nagyobb mértékben érintő kérdésben, 
b) egyoldalúan fel nem mondható nemzetközi szerződésből fakadó kötelezettség tárgyában. 
(4) A törvényt a népszavazás elfogadja, ha azzal a népszavazáson az érvényesen szavazó 
választópolgárok több mint fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede 
egyetért. Az így megalkotott törvényt az Országgyűlés elnöke a népszavazás eredményének 
jogerőre emelkedésétől számított öt napon belül aláírja, majd haladéktalanul megküldi a 
köztársasági elnöknek. A köztársasági elnök a megküldött törvényt öt napon belül aláírja, és 
elrendeli annak kihirdetését. 
(5) Az országos népszavazásra vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.” 
 

18. § 
 
Az Alaptörvény 19. cikke a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a cikk jelenlegi 
szövege az (1) bekezdés jelölést kapja: 
 
„(2) Ha az Országgyűlés vagy annak kijelölt bizottsága egy tervezettel kapcsolatban kötelező 
állásfoglalást fogad el, a Kormány az európai uniós döntéshozatal során attól nem térhet el.” 
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19. §  
 
Az Alaptörvény 24. cikk (2)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az Alkotmánybíróság 
a) a helyi önkormányzat rendelete kivételével megvizsgálja a jogszabály alkotmányosságát, 
b) megállapítja a jogszabály megalkotásának elmulasztásával okozott alkotmányellenességet, 
c) elbírálja az alkotmányellenes jogszabállyal, bírói vagy bíróság előtt meg nem támadható 
hatósági döntéssel szemben benyújtott alkotmányjogi panaszt, 
d) ellátja az Alaptörvényben vagy az Alkotmánybíróságról szóló törvényben meghatározott 
egyéb feladatokat. 
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eljárást indítványozhatja az országgyűlési 
képviselő, a Kúria elnöke, az országgyűlési biztos, valamint az előtte folyamatban levő 
eljárással összefüggésben a bíró. A jogsérelmet szenvedett fél a (2) bekezdés b) és c) 
pontjában meghatározott eljárást akkor indítványozhatja, ha a hatékony rendes jogorvoslati 
lehetőségeket kimerítette. 
(4) Az Alkotmánybíróság a hatáskörébe tartozó ügyben 
a) az alkotmányellenes jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést részben vagy egészen 
megsemmisíti, alkotmányos értelmezés lehetősége esetén meghatározhatja a jogszabály 
alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelményeket, 
b) az alkotmányellenes bírói döntést, illetve a bíróság előtt meg nem támadható, 
alkotmányellenes hatósági döntést megsemmisíti, és szükség esetén az eljáró szervet – az 
alkotmányos követelmények meghatározásával – új eljárásra utasítja. 
(5) Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire kötelező, ellene jogorvoslatnak nincs helye.” 
 

20. § 
 
Az Alaptörvény a következő 24/A. cikkel egészül ki: 
 

„24/A. cikk 
 
(1) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagból álló testület, amely a tagjai közül négy évre 
megválasztja elnökét és helyettes elnökét. 
(2) Hat alkotmánybírót az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának a 
szavazatával választ, három alkotmánybírót a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági 
elnök, két alkotmánybírót pedig a Kúria elnöke nevez ki. 
(3) Az alkotmánybírák megbízatási ideje tizenkét év. Az alkotmánybírák nem választhatóak, 
illetve nem nevezhetőek ki újra. 
(4) Az alkotmánybíró kizárólag az Alaptörvény és más jogszabályok alapján, 
meggyőződésének megfelelően dönt. Az alkotmánybíró a tevékenysége során nem utasítható, 
és nem fogadhat el utasítást. 
(5) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és eljárásáról, továbbá az alkotmánybírák jogállásáról 
és javadalmazásáról sarkalatos törvény rendelkezik.” 
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21. § 
 
Az Alaptörvény 26. cikke helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„26. cikk 
 
(1) A bíró kizárólag a jogszabályok alapján, meggyőződésének megfelelően dönt; az ítélkező 
tevékenysége során nem utasítható, és nem fogadhat el utasítást. 
(2) A bírót pályázat alapján, bírói önkormányzati szerv javaslatára a köztársasági elnök nevezi 
ki. A bírót a köztársasági elnök bírói önkormányzati szerv javaslatára, törvényben 
meghatározott ok miatt felmenti vagy tisztségének gyakorlásából felfüggeszti. 
(3) A Kúria elnökét a bírák közül kilenc évre a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 
választja. A Kúria elnökének megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának 
szavazata szükséges. A Kúria elnöke nem választható újra. 
(4) A Kúria elnökhelyetteseit a hivatásos bírák közül a Kúria elnökének javaslatára a 
köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki. 
(5) Az Alaptörvényben nem említett bírósági vezetőket a hivatásos bírák közül bírói 
önkormányzati szerv javaslatára kell kinevezni vagy választani. 
(6) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról törvény rendelkezik.” 
 

22. § 
 
Az Alaptörvény 29. cikk (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A legfőbb ügyészt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. 
(5) A legfőbb ügyészt a Kormány a feladatkörrel rendelkező miniszter útján irányítja. A 
legfőbb ügyésznek nem adható olyan utasítás, amely ügyészi intézkedéstől való tartózkodásra, 
az eljárás folytatását akadályozó ügyészi intézkedés megtételére, a vád elejtésére vagy az 
eljárás alá vont számára kedvező módosítására irányulna, továbbá amely érinti az eljáró 
ügyész személyét. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények, továbbá törvényben 
meghatározott más esetben az eljáró ügyész számára utasítás nem adható.” 
 

23. § 
 
Az Alaptörvény 30. cikke, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az országgyűlési biztosok 
 

30. cikk 
 
(1) Az Országgyűlés az alapvető jogok védelme érdekében – kizárólag neki felelős 
megbízottként – megválasztja az alapvető jogok országgyűlési biztosát, a nemzetiségi jogok 
országgyűlési biztosát, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, továbbá az információs 
jogok biztosát. 
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(2) Az országgyűlési biztost a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés a képviselők 
kétharmadának a szavazatával hat évre választja. Az országgyűlési biztos nem választható újra. 
(3) Az alapvető jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy – a más országgyűlési biztos 
feladatkörébe tartozó ügyek kivételével – az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásságokat 
kivizsgálja. A nemzetiségi jogok országgyűlési biztosának feladatkörébe a nemzetiségi 
jogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása tartozik. A jövő nemzedékek országgyűlési 
biztosának feladata, hogy az egészséges környezethez való joggal kapcsolatos visszásságokat 
kivizsgálja, továbbá hogy közreműködjön a jövő generációk érdekeinek védelmében. Az 
információs jogok biztosának feladatköre a személyes adatok védelmével és a közérdekű 
adatok megismerésének jogával összefüggő visszásságok kivizsgálására terjed ki. 
(4) Az országgyűlési biztos a feladatkörébe tartozó alapvető jogokkal kapcsolatos 
visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, és orvoslásuk érdekében intézkedést tesz. Az 
országgyűlési biztos eljárását bárki kezdeményezheti. 
(5) Az országgyűlési biztos a tevékenységének tapasztalatairól évente jelentésben számol be 
az Országgyűlésnek. 
(6) Az országgyűlési biztosok feladataira, jogállására és eljárására vonatkozó szabályokat 
törvény állapítja meg.” 
 

24. § 
 
Az Alaptörvény 35. cikk (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Az Alkotmánybíróság a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv indítványára feloszlatja 
az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet.” 
 

25. § 
 
Az Alaptörvény 36. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A központi költségvetést úgy kell elfogadni, hogy a tárgyévet követő második év végére 
– változatlan jogszabályi keretek között, a valós gazdasági folyamatokon alapuló 
megalapozott előrejelzés szerint – az államadósság reálértéke ne növekedjen.” 
 

26. § 
 
Az Alaptörvény 37. cikk (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ha a Kormány azt észleli, hogy a tárgyév gazdasági folyamatai a 36. cikk (4) 
bekezdésben meghatározott cél elérését veszélyeztetik, olyan intézkedéseket köteles 
megtenni, illetve kezdeményezni, amelyek megfelelő mértékben elősegítik a 36. cikk (4) 
bekezdése szerinti követelmény elérését. 
(3) A központi költségvetés kiadásait egy naptári éven belül összességében a bruttó hazai 
össztermék egy százalékát meghaladó mértékben csak az Országgyűlés változtathatja meg.” 
 



9 

27. § 
 
Az Alaptörvény 44. cikk (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A Költségvetési Tanács elnökét a köztársasági elnök, további két tagját az Állami 
Számvevőszék, illetve a Magyar Nemzeti Bank elnökének javaslatára az Országgyűlés az 
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja meg. A Költségvetési 
Tanács tagjai nem választhatóak újra. A Költségvetési Tanács tagjai tevékenységük során nem 
utasíthatóak, és nem fogadhatnak el utasítást. 
(4) Ha a törvény elfogadását megelőző év utolsó napján az államadósság a bruttó hazai 
össztermék ötven százalékát meghaladta, a Költségvetési Tanács egyetértése szükséges a 
központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához. A Költségvetési Tanács az egyetértését 
csak akkor tagadhatja meg, ha a költségvetés a 36. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
követelményt – az Európai Bizottság előrejelzését alapul véve – nem teljesíti.” 
 

28. § 
 
Az Alaptörvény 45. cikke a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) Sarkalatos törvény rendelkezik a Magyar Honvédség által alkalmazható kényszerítő 
intézkedésekről.” 
 

29. § 
 
Az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetére, működésére vonatkozó 
részletes szabályokat törvény, a kényszerítő intézkedések, valamint a titkosszolgálati 
eszközök és módszerek alkalmazásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.” 
 

30. § 
 
Az Alaptörvény 
a) D) cikkében az „az egységes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 
b) G) cikk (1) bekezdésében a „Sarkalatos törvény” szövegrész helyébe a „Törvény” szöveg, 
c) J) cikk (1) bekezdés c) pontjában az „az 1956. évi forradalom és szabadságharc” 
szövegrész helyébe az „az 1956. évi forradalom és szabadságharc és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának” szöveg, 
d) IV. cikk (3) bekezdésében az „a lehető legrövidebb időn belül” szövegrész helyébe a „48 
órán belül” szöveg, 
e) X cikk (1) bekezdésében a „ , valamint törvényben meghatározott keretek között” 
szövegrész helyébe az „és” szöveg, 
f) XXXI. cikkében a „fegyver nélküli” szövegrész helyébe a „fegyver nélküli vagy polgári” szöveg, 
g) 5. cikk (7) bekezdésében az „a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának 
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szavazatával” szövegrész helyébe a „sarkalatos törvényben” szöveg, 
h) 7. cikk (2) bekezdésében az „és a Kormány tagjához” szövegrész helyébe az „ , a Kormány 
tagjához és az önálló szabályozó szerv vezetőjéhez” szöveg, 
i) 7. cikk (3) bekezdésében a „sarkalatos törvény” szövegrész helyébe az „a Házszabály” szöveg, 
j) 9. cikk (3) bekezdés j) pontjában az „alapvető jogok biztosa” szövegrész helyébe az 
„országgyűlési biztosok” szöveg, 
k) 11. cikk (6) bekezdésében az „esküt” szövegrész helyébe az „esküt vagy fogadalmat” szöveg, 
l) 16. cikk (2) bekezdésében a „miniszterelnök-helyettest” szövegrész helyébe a „ 
miniszterelnök-helyettest vagy a miniszterelnököt helyettesítő minisztert” szöveg, 
m) 16. cikk (9) bekezdésében az „esküt” szövegrész helyébe az „esküt vagy fogadalmat” 
szöveg, 
n) 17. cikk (3) bekezdésében a „szerve a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 
helyébe a „szervét törvény jelöli ki” szöveg, 
o) 22. cikk (3) bekezdésében az „a miniszterelnök-helyettes vagy – több miniszterelnök-
helyettes esetén – az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes” szövegrész helyébe az „a 
miniszterelnök helyettesítésére kijelölt vagy első helyen kijelölt személy” szöveg, 
p) 31. cikk (3) bekezdésében a „helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat” szövegrész 
helyébe a „helyi önkormányzatok szervezetére vonatkozó alapvető szabályokat” szöveg, 
q) 34. cikk (4) bekezdésében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az 
„az általános hatáskörű területi szerve” szöveg, továbbá a „felügyeletét” szövegrész helyébe 
az „ellenőrzését” szöveg 
lép. 
 

31. § 
 
(1) Hatályát veszti az Alaptörvény megjelölését követő, az „Alapvetés” fejezetcímet megelőző 
szövegrész. 
 
(2) Hatályát veszti az Alaptörvény 
1. G) cikk (4) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
2. I) cikk (4) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
3. K) cikke, 
4. N) cikke, 
5. P) cikkében a „különösen a honos növény- és állatfajok,” szövegrész, 
6. R) cikk (3) bekezdése, 
7. IV. cikk (2) bekezdésének második mondata, 
8. VII. cikk (3) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
9. IX. cikk (3) bekezdésében a „ , valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési 
piac felügyeletét ellátó szervre” szövegrész, a „részletes” szövegrész és a „sarkalatos” szövegrész, 
10. X. cikk (3) bekezdésének első mondata, 
11. XII. cikk (1) bekezdésének második mondata, valamint (2) bekezdése, 
12. XXIX. cikk (3) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
13. 1. cikk (2) bekezdésének g) pontja, 
14. 5. cikk (8) bekezdése, 
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15. 7. cikk (1) bekezdésében az „ , a legfőbb ügyészhez” szövegrész, 
16. 9. cikk (3) bekezdés c)-d) és f) pontja, j) pontjában az „ , a legfőbb ügyész” szövegrész, k) 
pontjában az „ és a Költségvetési Tanács elnökét” szövegrész, 
17. 9. cikk (6)-(7) bekezdése, 
18. 12. cikk (5) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
19. 18. cikk (4) bekezdésében a „ , valamint a miniszter a miniszterelnöknek” szövegrész, 
20. jelenlegi 19. cikkének második mondata, 
21. 23. cikk (1)-(2) és (4) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, (4) bekezdésének második mondata, 
22. 25. cikk (4) bekezdésében a „– különösen a közigazgatási és munkaügyi jogvitákra –” szövegrész, 
23. 25. cikk (7) bekezdésében az „ , a bírák jogállásának” és a „ , valamint a bírák 
javadalmazását sarkalatos” szövegrész, 
24. 29. cikk (7) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
25. 32. cikk (4)-(6) bekezdése, 
26. 33. cikk (3) bekezdésében a „sarkalatos törvényben meghatározottak szerint” szövegrész, 
27. 34. cikk (5) bekezdésében az „ , illetve a Kormány hozzájárulásához” szövegrész, 
28. 35. cikk (4) bekezdésében a „– sarkalatos törvényben meghatározottak szerint –” szövegrész, 
29. 36. cikk (5)-(6) bekezdése, 
30. 37. cikk (4)-(5) bekezdése, 
31. 38. cikk (1)-(2) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
32. 40. cikke, 
33. 41. cikk (1) és (4)-(5) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 41. cikk (2) bekezdésének második mondata, 
34. 42. cikke, 
35. 43. cikk (4) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
36. 44. cikk (5) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
37. 45. cikk (2) bekezdésének első mondata, 
38. 45. cikk (5) bekezdésében a „sarkalatos” szövegrész, 
39. Záró rendelkezések fejezetének 3. pontja. 
40. Záró rendelkezések fejezetében az „első egységes” szövegrész. 
 
(3) Hatályát veszti az Alaptörvény Záró rendelkezések fejezet 3. pontja alapján alkotott jogszabály. 
 

32. §  
 
(1) Az Alaptörvényben az A) cikk jelölése 1. §-ra, a B) cikk jelölése 2. §-ra, a C) cikk jelölése 
3. §-ra, a D) cikk jelölése 4. §-ra, az E) cikk jelölése 5. §-ra, az F) cikk jelölése 6. §-ra, a G) 
cikk jelölése 7. §-ra, a H) cikk jelölése 8. §-ra, az I) cikk jelölése 9. §-ra, a J) cikk jelölése 10. 
§-ra, az L) cikk jelölése 11. §-ra, az M) cikk jelölése 12. §-ra, az O) cikk jelölése 13. §-ra, a P) 
cikk jelölése 14. §-ra, a Q) cikk jelölése 15. §-ra, az R) cikk jelölése 16. §-ra, az S) cikk 
jelölése 17. §-ra, a T) cikk jelölése 18. §-ra, az I. cikk jelölése 19. §-ra, a II. cikk jelölése 20. 
§-ra, a III. cikk jelölése 21. §-ra, a IV. cikk jelölése 22. §-ra, az V. cikk jelölése 23. §-ra, a VI. 
cikk jelölése 24. §-ra, a VII. cikk jelölése 25. §-ra, a VIII. cikk jelölése 26. §-ra, a IX. cikk 
jelölése 27. §-ra, a X. cikk jelölése 28. §-ra, a XI. cikk jelölése 29. §-ra, a XII. cikk (1) 
bekezdésének jelölése 30. §-ra, a XIII. cikk jelölése 31. §-ra, a XIV. cikk jelölése 32. §-ra, a 
XV. cikk jelölése 33. §-ra, a XVI. cikk jelölése 34. §-ra, a XVII. cikk jelölése 35. §-ra, a 
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XVIII. cikk jelölése 36. §-ra, a XIX. cikk jelölése 37. §-ra, a XX. cikk jelölése 38. §-ra, a 
XXI. cikk jelölése 39. §-ra, a XXII. cikk jelölése 40. §-ra, a XXIII. cikk jelölése 41. §-ra, a 
XXIV. cikk jelölése 42. §-ra, a XXV. cikk jelölése 43. §-ra, a XXVI. cikk jelölése 44. §-ra, a 
XXVII. cikk jelölése 45. §-ra, a XXVIII. cikk jelölése 46. §-ra, a XXIX. cikk jelölése 47. §-
ra, a XXX. cikk jelölése 48. §-ra, a XXXI. cikk jelölése 49. §-ra, az 1. cikk jelölése 50. §-ra, a 
2. cikk jelölése 51. §-ra, a 3. cikk jelölése 52. §-ra, a 4. cikk jelölése 53. §-ra, az 5. cikk 
jelölése 54. §-ra, a 6. cikk jelölése 55. §-ra, a 7. cikk jelölése 56. §-ra, a 8. cikk jelölése 57. §-
ra, a 9. cikk jelölése 58. §-ra, a 10. cikk jelölése 59. §-ra, a 11. cikk jelölése 60. §-ra, a 12. 
cikk jelölése 61. §-ra, a 13. cikk jelölése 62. §-ra, a 14. cikk jelölése 63. §-ra, a 15. cikk 
jelölése 64. §-ra, a 16. cikk jelölése 65. §-ra, a 17. cikk jelölése 66. §-ra, a 18. cikk jelölése 
67. §-ra, a 19. cikk jelölése 68. §-ra, a 20. cikk jelölése 69. §-ra, a 21. cikk jelölése 70. §-ra, a 
22. cikk jelölése 71. §-ra, a 23. cikk jelölése 72. §-ra, a 24. cikk jelölése 73. §-ra, a 24/A. cikk 
jelölése 74. §-ra, a 25. cikk jelölése 75. §-ra, a 26. cikk jelölése 76. §-ra, a 27. cikk jelölése 
77. §-ra, a 28. cikk jelölése 78. §-ra, a 29. cikk jelölése 79. §-ra, a 30. cikk jelölése 80. §-ra, a 
31. cikk jelölése 81. §-ra, a 32. cikk jelölése 82. §-ra, a 33. cikk jelölése 83. §-ra, a 34. cikk 
jelölése 84. §-ra, a 35. cikk jelölése 85. §-ra, a 36. cikk jelölése 86. §-ra, a 37. cikk jelölése 
87. §-ra, a 38. cikk jelölése 88. §-ra, a 39. cikk jelölése 89. §-ra, a 41. cikk jelölése 90. §-ra, a 
43. cikk jelölése 91. §-ra, a 44. cikk jelölése 92. §-ra, a 45. cikk jelölése 93. §-ra, a 46. cikk 
jelölése 94. §-ra, a 47. cikk jelölése 95. §-ra, a 48. cikk jelölése 96. §-ra, a 49. cikk jelölése 
97. §-ra, az 50. cikk jelölése 98. §-ra, az 51. cikk jelölése 99. §-ra, az 52. cikk jelölése 100. §-
ra, az 53. cikk jelölése 101. §-ra, az 54. cikk jelölése 102. §-ra, a Záró rendelkezések fejezet 1. 
pontjának jelölése 103. §-ra, a Záró rendelkezések fejezet 2. pontjának jelölése 104. §-ra, a 
Záró rendelkezések fejezet 4. pontjának jelölése 105. §-ra változik. 
 
(2) Az Alaptörvény 36. cikk (7) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik. 
 
(3) Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés h)-k) pontjainak számozása g)-j) pontra, 9. cikk (3) 
bekezdés e) pontjának számozása c) pontra, g)-m) pontjainak számozása d)-j) pontra változik. 
 
(4) Az Alaptörvény 27. cikk (3) bekezdésében a „26. cikk” szövegrész helyébe a „76. §” 
szöveg, 37. cikk (2) bekezdésében és 44. cikk (4) bekezdésében a „36. cikk” szövegrészek 
helyébe a „86. §” szöveg, 54. cikk (1) bekezdésében az „a II. és a III. cikkben, valamint a 
XXVIII. cikk” szövegrész helyébe a „a 20-21. §-ban, valamint a 46. §” szöveg, valamint az 
„az I. cikk” szövegrész helyébe az „a 19. §” szöveg lép. 
 

33. § 
 
(1) Az Alaptörvény jelen módosítása – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 
kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 
(2) A 32. § az Alaptörvény jelen módosításának kihirdetését követő kilencedik napon lép 
hatályba. 
 
(3) Az Alaptörvény jelen módosítása a kihirdetését követő tizedik napon hatályát veszti. 


