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Általános tények

1) Tény, hogy a magyar társadalom tagjai, emberi jogi státuszukban, 2019. szeptember 2-ával tulajdonba
vették a de iure Magyar Államot, így ők már nem tartoznak azon állam jogrendjének hatálya alá.

2) Tény,  hogy a  Magyarország nevű állam nem azonos a  Magyar Köztársasággal,  valamint  azzal  nem
jogfolytonos, önálló állam.

3)  Tény,  hogy  a  de  iure  Magyar  Állam  jelenlegi  neve  Magyar  Köztársaság,  a  de  facto  állam  neve
Magyarország.

4) Tény, hogy a Magyarország nevű állam időben későbbi, mint a Magyar Köztársaság, ezért a Magyar
Köztársaság előrébb van a jogban – Qui prior est tempore potior est jure.

5) Tény, hogy a Magyarország nevű állam kizárólagosságra törekszik a Magyar Köztársasággal szemben,
ebben a törekvésében de facto hatalmával élve elfoglalta és a saját jogrendje szerint működteti a de iure
állam intézményeit, amely alkotmányos válsághelyzetet okoz, valamint elvette és jelenleg is kizárólagosan
birtokolja a Magyar Köztársaság közhiteles nyilvántartásait.

6)  Tény,  hogy  az  új  állam  „Magyarország”-ra  való  elnevezése  megtévesztést  okoz,  mivel  a  de  facto
okiratokban a „Magyarország” név használata nem egyértelmű, hiszen külön magyarázat nélkül nem lehet
tudni, hogy a megnevezés az országra, vagy pedig a de facto államra vonatkozik. Például a Magyarország
Alaptörvényében  a  név  az  A)  és  B)  cikkekben  háromszor  is  magyarázat  nélkül  szerepel:  a  B)  cikk  (1)
bekezdésében  államnévként,  a  (2)  bekezdésében  pedig  országnévként  szerepel,  míg  az  A)  cikkben
országnévként és államnévként is értelmezhető, függően a „HAZÁNK” szó kétféle értelmezésétől.

7) Tény, hogy 2012. január 01. óta az állam vonatkozásában szinte mindenből kettő van, így polgárokból
is, egy de iure és egy de facto.

8)  Tény,  hogy  elmaradt  a  társadalom  teljes  körű  tájékoztatása  az  új  de  facto  állam  keletkezéséről,
valamint elmaradt az optálás is, így a társadalom beleegyezése és tudatos felhatalmazása nélkül a de facto
állam hatóságai a társadalommal szemben egy új, vélelmezett állampolgári státusz alapján járnak el.

9) Tény, hogy a polgári adatok nyilvántartásában a de iure és a de facto polgár a de facto állam Nytv.
törvényének 11. § (1) b) pontja szerinti állampolgárságukban, egyben jogalanyiságukban is különböznek.

10) Tény, hogy az alkotmányos válsághelyzetben a de facto állam intézményeinek munkatársai abban a
tudatban vannak, hogy a Magyarország nevű állam a de iure állam, és még nem tudatosult bennük, hogy
abban az esetben is 2019. szeptember 2. óta alá volnának vetve az állam tulajdonosai, a magyar társadalom
tagjai akaratának.

11)  Tény,  hogy  a  Magyarország  nevű  állam  kizárt  joghatósággal  rendelkezik  Magyar  Köztársasági
végrehajtást érintő eljárásban.

12)  Tény,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  kizárólagos  joghatósággal  rendelkezik  a  Magyar  Köztársasági
végrehajtást érintő eljárásban.

13) Tény, hogy kizárt joghatósága miatt a de facto hatóság nem járhat el de iure államban végrehajtást
érintő eljárásban.

14)  Tény,  hogy a  Magyar  Köztársaságban a  H/5/2020 közgyűlési  határozat*  alapján  a  Magyar  Állam
Legfelsőbb  Bíróságának  társadalmi  tanácsa  rendelkezik  mind  joghatósággal,  mind  pedig  illetékességgel,
valamint hatáskörrel is a Magyar Állam tulajdonosainak peres eljárásaiban.

15) Tény, hogy ahogyan a Kúria nem jogfolytonos a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságával, úgy a
Magyarország  nevű  állam  bíróságai  sem  jogfolytonosak  a  Magyar  Köztársaság  korábbi  bíróságaival,
univerzális jogutódlás hiánya miatt.

16)  Tény,  hogy  a  H/3/2021.  számú  közgyűlési  határozattal  a  Magyar  Államban  hatályban  levő
alkotmányellenes  rendelkezések  megsemmisítésre  kerültek.  Így  a  Magyar  Állam  jogrendje  jogszerű
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állapotának  helyreállítása  érdekében  az  Alaptörvény  visszamenőleges  hatállyal  megsemmisítésre  került,
annak minden jogkövetkezményével, és az eredeti állapot helyreállításának követelményével együtt. Ezzel
egyetemlegesen semmissé vált minden olyan jogszabály módosítás, amely az Alaptörvényre hivatkozik, az
eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével.

17) Tény, hogy a 2011. április 17. után az országgyűlés által a Magyar Állam jogrendje szerint létrehozott
valamennyi jogi aktus semmis, ezért ezeket a jogi aktusokat a Közgyűlés megsemmisítette, és az eredeti
állapotot  helyreállította,  ezzel keletkezéséig visszamenőlegesen hatályát vesztette különösen a 2011. évi
XXXIX. törvénnyel kezdődően valamennyi, az országgyűlés által alkotott jogszabály. Ezzel egyben semmissé
váltak azok az egyéb más jogszabályok, amelyek ezen törvényi felhatalmazások alapján születtek.

18) Tény, hogy a Közgyűlés a Magyar Államban 2010. évtől 2011. április 17-ig alkotmányellenesen hozott,
illetve  hatályba  lépett  törvényeket  és  törvényi  módosításokat,  melyek  megalkotásában  közreműködők
cselekedetükben  a  hatalom  erőszakos  megszerzésére,  gyakorlására,  illetőleg  kizárólagos  birtoklására
irányultak,  és  ezzel  megsértették  az  Alkotmány  2.  §  (3)  bekezdésében  foglaltakat,  keletkezésükig
visszamenőleges  hatállyal  megsemmisítette,  különös  tekintettel  az  alábbi  jogszabályokra,  illetve
módosításokra:

a) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (2010. 06. 01.) a közjegyzői záradékolásról
szóló 65. §. és ennek következményeként a 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet a fizetési meghagyásos eljárás, a
fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról;

b) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 5. § (1) bekezdése, amely
szerint a bírósági végrehajtás során állami kényszerrel is el kell érni, hogy a pénzfizetésre, illetőleg az egyéb
magatartásra kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítse a kötelezettségét;

c) A Vht. 23/C. §-ának (1)–(5) bekezdései a közjegyzői végrehajtási záradékolással kapcsolatban;

d)  2010.  évi  CLXXXIV.  törvény  a  bíróságok  átnevezéséről,  székhelyéről  és  illetékességi  területének
meghatározásáról (kihirdetve: 2010. XII.31.);

19) Tény, hogy a fenti  törvényi módosulásokra visszavezethető összes jogszabályi  módosulás semmis,
joghatás kiváltására alkalmatlan, hatályos állapota 2010. 05. 28. lesz, így különösen: 

a) 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról; 

b) 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről; 

c) 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról; 

d) 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról; 

20) Tény, hogy a fentebb vázolt jogszabályok megsemmisítése után megmaradt közjegyzői hatáskör a
Magyar Állam Legfelsőbb Bíróságához került.

21) Tény, hogy 2021. 06. 26-án elfogadásra került  a H/4/2021.  számú közgyűlési  határozat a Magyar
Államban  hatályban  levő  alkotmányellenes  jogszabályokon  alapuló  közokiratok,  bírósági  határozatok
megsemmisítéséről,  amelynek  következtében a  Magyar  Államban 2010.  május  28.  napja  után hatályba
lépett minden olyan törvény, vagy arra épülő egyéb jogszabály, vagy azok módosítása, amely a devizában
elszámolt  hitelezés  során  károsult  adósok  ellenében  született,  e  közgyűlési  határozat  értelmében
megszületésének  napjára  visszamenőleg  semmis,  joghatás  kiváltására  alkalmatlan,  azaz,  ezekre  úgy  kell
tekinteni,  mintha  soha  nem  is  léteztek  volna,  annak  minden  jogkövetkezményével  együtt,  az  eredeti
állapotot helyreállítva. Ennek következtében a megsemmisített jogszabályokon alapuló minden bírósági és
közjegyzői határozat a megszületése napjára visszamenőlegesen semmis, az eredeti állapot helyreállításának
kötelezettségével. A semmisség kimondásához nincs szükség bírósági határozatra. 

22)  Tény,  hogy  minden  folyamatban  lévő  végrehajtás  felfüggesztésre  került  a  Magyar  Államban  a
H/4/2021. számú közgyűlési határozat 3. e) pontja alapján.

23) Tény, hogy a Magyar Állam tulajdonosainak közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 2021. június 26-án
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a H/3/2021. számú közgyűlési határozatával (visszamenőleges hatállyal) megsemmisítette az 1990. évi LXV.
törvényt módosító 2010. évi XLVI. törvényt (H/3/2021. 7. a) pont), valamint a 1988. évi I. törvényt, és az
1999. évi LXXXIV. törvényt módosító 2010. évi XLVII. törvényt (H/3/2021. 7. b) pont).

24) Tény, hogy a fenti  törvényi módosulásokra visszavezethető összes jogszabályi módosulás semmis,
joghatás kiváltására alkalmatlan, hatályos állapota 2010. 05. 28. lesz, így különösen:

a) 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;

b) 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról;

c) 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról.

* A Magyar Állam Tulajdonosi Közgyűlése

Az alkotmányos válságot bizonyító tények összefoglalása

Az alábbi  bizonyítékok azt  támasztják alá,  hogy a Magyarország nevű állam nem a Magyar  Köztársaság
helyett átnevezéssel vagy jogutódlással jött létre, hanem a Magyar Köztársaság mellett, attól idegen, nem
jogutód  de  facto  államként,  ezért  Magyarország  (ország)  területe  nem  kerülhetett  át  a  Magyarország
államhoz  jogutódlás  címén,  vagyis  a  terület  jelenleg  is  a  Magyar  Köztársasághoz  tartozik.  Ennek
folyományaként a Magyar Köztársaság de iure államként, a Magyarország állam de facto államként működik
Magyarország (ország) területén.

1. A leggyakoribb érv,  hogy csak átnevezték a magyar államot,  ám ilyen országgyűlési döntés nem
lelhető  fel.  Az  általában  az  Alaptörvényből  hivatkozott  „HAZÁNK  neve  Magyarország”  –  lásd
ALAPVETÉS A) cikk – csak az új állam nevének megállapítását jelenti, nem következik belőle, hogy
egy másik név helyett lett ez a neve.

2. MAGYARORSZÁG  ALAPTÖRVÉNYÉNEK  ÁTMENETI  RENDELKEZÉSEI  (2011.  december  31.)
preambulumának  5.  pontjának  lényege  szerint  a  Magyarország  nevű  állam  kifejezetten  nem
jogutódja  a  Magyar  Köztársaságnak,  hiszen  állítása  szerint  az  Alaptörvény  elfogadásával
„jogfolytonosságot  megszakító  alkotmányos  fordulat”  történt,  valamint  nem  határoz  meg
jogfolytonosságot egyetlen korábbi magyar állammal sem.

3. A  Magyar  Köztársaság  Alkotmányát  a  Magyarország  nevű  államban  2013.  IV.  1-től  helyezték
hatályon kívül  – lásd Alaptörvény  ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 26. pontja –,  de a Magyar
Köztársaságban nem lett hatályon kívül helyezve. Ha csak átnevezték volna az államot, vagy az új
állam jogutódja volna a Magyar Köztársaságnak, akkor a Magyar Köztársaság Alkotmányát 2011.
december 31-ével kellett volna hatályon kívül helyezni.

4. Számos hivatalt 2013. április 1-jén nyilvánította sajátjának a Magyarország nevű állam, ami közvetve
bizonyítja az állami jogfolytonosság, így a jogutódlás hiányát. Ugyanis, ha csak átnevezték volna az
államot, vagy az új állam jogutódja volna a Magyar Köztársaságnak, akkor a hivatalok automatikusan
az új államhoz tartoznának, az „átvételükről” nem kellett volna külön rendelkezni – lásd Alaptörvény
ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 9. és 14. pontjai.

5. Mivel a Magyar Köztársaság Alkotmánya 77. § (1) bekezdése szerint az Alkotmány egyben a Magyar
Köztársaság alaptörvénye, és a Magyarország Alaptörvényének postambuluma Magyarország első
egységes Alaptörvényeként állapítja meg az Alaptörvényt, ebből következően a két állam nem lehet
ugyanaz, hiszen abban az esetben az Alaptörvény az államnak már legalább a második egységes
alaptörvényeként jöhetett volna csak létre.

1949. évi XX. törvénya Magyar Köztársaság Alkotmánya
77. § (1) Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye.
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Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Postambulum

"Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk

tudatában, élve alkotmányozó hatalmunkkal, Magyarország első egységes Alaptörvényét a fentiek

szerint állapítjuk meg."

6. Annak,  hogy a Magyarország nevű állam nem a Magyar  Állam,  közvetett,  ám nagyon látványos
bizonyítéka az a tény, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvénynek a Magyarország nevű
állam által használt másolatából 2014. július 4-én, a 2014. évi XXXV. törvény 63. §. rendelkezéseivel
eltávolították az összes „Magyar Állam” és "a magyar állam" megnevezést.

7. Egy rendőrségi  irat  arról  tájékoztat,  hogy  a  BM nyilvántartásában a  mai  napig  tartanak  nyilván
személyeket a Magyar Köztársaság állampolgáraként, amivel a Magyarország nevű állam részéről is
elismerik,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  nem  szűnt  meg,  és  azt  is,  hogy  nincs  a  két  állam  közt
jogfolytonosság, ugyanis, ha csak átnevezték volna az államot, vagy az új állam jogutódja lenne a
Magyar Köztársaságnak, akkor minden állampolgár automatikusan az új államhoz tartozna.     

8. A  bíróságok  is  bizonytalanok,  ezért  fordulhat  elő,  hogy  érveléseikben  egymásnak  is,  illetve  az
Alaptörvénynek  is  ellentmondanak  az  új  állam  valós  jogi  státuszával  kapcsolatban.  Bírósági
határozatokban létezik  ugyanis  olyan érvelés  is,  miszerint  nincs  új  állam,  hanem az  állam neve
változott – lásd a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.290/2020/4. számú végzése –, de létezik olyan is
– lásd Tapolcai Járásbíróság 1904-9.Vh.259_2019/33. számú végzése –, amely értelmében új állam
keletkezett,  aminek  jogfolytonosságát  helytelenül intézmények  jogfolytonossá  nyilvánításával
kívánja bizonyítani.
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1949. évi XX. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmánya

A  többpártrendszert,  a  parlamenti  demokráciát  és  a  szociális  piacgazdaságot  megvalósító

jogállamba  való  békés  politikai  átmenet  elősegítése  érdekében  az  Országgyűlés  —  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, demokratikus jogállam.

(2)  A  Magyar  Köztársaságban  minden  hatalom  a  népé,  amely  a  népszuverenitást  választott

képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

(3)  Senkinek  a  tevékenysége  sem  irányulhat  a  hatalom  erőszakos  megszerzésére  vagy

gyakorlására,  illetőleg  kizárólagos  birtoklására.  Az  ilyen  törekvésekkel  szemben  törvényes  úton

mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.

2/A. §  (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében

nemzetközi  szerződés  alapján  –  az  Európai  Uniót,  illetőleg  az  Európai  Közösségeket  (a

továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek

teljesítéséhez  szükséges  mértékig  –  egyes,  Alkotmányból  eredő  hatásköreit  a  többi  tagállammal

közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás 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.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  a  pártok  az  Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok

tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.

(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.

(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak.

Ennek  megfelelően  egyetlen  párt  sem  irányíthat  semmiféle  állami  szervet.  A  pártok  és  a

közhatalom 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 szabadságát és hatalmát, az ország függetlenségét és

területi épségét, valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített határait.

6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának

eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy  területi épsége ellen irányuló erőszak

alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.

(2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával.

(3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja

a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.
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(3) 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 alaptörvénye.

(2)  Az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok mindenkire egyaránt kötelezőek.

(3)

78. § (1) A Magyar Köztársaság Alkotmánya a kihirdetése napján lép hatályba; végrehajtásáról a

Kormány gondoskodik.

(2)  A  Kormány  köteles  az  Alkotmány  végrehajtásához  szükséges  törvényjavaslatokat  az

Országgyűlés elé terjeszteni.

79. §  Az Országgyűlés az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint 2011.

december 31-ig megválasztja a Kúria elnökét.
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Magyarország Alaptörvénye*
(2011. április 25.)

Isten, áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelõsséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelõtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot,

és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdõ õseinkre.

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerû szellemi alkotásaira.

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával

gyarapította közös értékeit.

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különbözõ vallási hagyományait.

Ígérjük, hogy megõrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.

A velünk élõ nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezõk.

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét

és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelõsséget viselünk

utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erõforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövõ

nemzedékek életfeltételeit.

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínûségéhez.

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttmûködésre törekszünk a világ minden nemzetével.

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki.

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvetõ értékei a hûség,

a hit és a szeretet.

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás 

nélkül intézi.

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország

alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk

a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen

bûnök elévülését.

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk

érvénytelenségét.

Egyetértünk az elsõ szabad Országgyûlés képviselõivel, akik elsõ határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk

az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.

* Magyarország Alaptörvényét az Országgyûlés a 2011. április 18-i ülésnapján fogadta el.
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Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától,

az elsõ szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája

és alkotmányos rendje kezdetének.

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezetõ évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki

és szellemi megújulásra.

Bízunk a közösen alakított jövõben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink

tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.

Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerzõdés a múlt, a jelen és a jövõ magyarjai között. Élõ keret, amely kifejezi

a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttmûködésére alapítsuk.

ALAPVETÉS

A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.

B) cikk

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam.

(2) Magyarország államformája köztársaság.

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselõi útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

C) cikk

(1) A magyar állam mûködése a hatalom megosztásának elvén alapszik.

(2) Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos

birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.

(3) Az Alaptörvény és a jogszabályok érvényre juttatása érdekében kényszer alkalmazására az állam jogosult.

D) cikk

Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem elõtt tartva felelõsséget visel a határain kívül élõ

magyarok sorsáért, elõsegíti közösségeik fennmaradását és fejlõdését, támogatja magyarságuk megõrzésére irányuló

törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülõföldön való

boldogulásukat, valamint elõmozdítja együttmûködésüket egymással és Magyarországgal.

E) cikk

(1) Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közremûködik

az európai egység megteremtésében.

(2) Magyarország az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerzõdés alapján – az alapító

szerzõdésekbõl fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – az Alaptörvénybõl 

eredõ egyes hatásköreit a többi tagállammal közösen, az Európai Unió intézményei útján gyakorolhatja.

(3) Az Európai Unió joga – a (2) bekezdés keretei között – megállapíthat általánosan kötelezõ magatartási szabályt.

(4) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésére adott felhatalmazáshoz az

országgyûlési képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.

F) cikk

(1) Magyarország fõvárosa Budapest.

(2) Magyarország területe megyékre, városokra és községekre tagozódik. A városokban kerületek alakíthatók.
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A) cikk

HAZÁNK neve Magyarország.



I. Az Al kot mány és an nak mó do sí tá sai

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYÉNEK ÁTMENETI RENDELKEZÉSEI*
(2011. december 31.)
A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁBÓL A DEMOKRÁCIÁBA VALÓ ÁTMENETRÕL

Mi, az Országgyûlés képviselõi – annak tudatában, hogy a múlt feltárása és az abból fakadó következtetések levonása; egyfelõl

az emberek és egyes csoportjaik, illetve az egész társadalom ellen a kommunisták uralma alatt elkövetett bûnök és azok elkövetõi

megnevezése, elítélése és a tettesek lehetõség szerinti jogi felelõsségre vonása, a kommunista rendszer vezetõi felelõsségének

hangsúlyossá tétele; másfelõl e bûnök elszenvedõinek biztosított elégtétel megadása; a demokrácia és a diktatúra, a helyes és

a helytelen, a jó és a rossz közötti világos különbségtétel nélkül nem teremthetõ szilárd alapzat az alkotmányos rend biztonságos

mûködéséhez – Magyarország elsõ, a jogállam követelményei szerint elfogadott Alaptörvényének érvényesülése érdekében

kinyilvánítjuk az alábbiakat:

1. Az 1990-ben lezajlott elsõ szabad választások révén a nemzet akaratából létrehozott, a jog uralmán alapuló állami

berendezkedés és a megelõzõ kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A mai magyar jogállam nem épülhet

a kommunista rendszer bûneire.

2. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelõdei (az állampárt) felelõsek

a) a második világháborút követõ esztendõk többpártrendszerre épülõ demokratikus kísérletének szovjet katonai

segítséggel történõ felszámolásáért;

b) a kizárólagos hatalomgyakorlás és a törvénytelenségre épülõ jogrend kiépítéséért;

c) a tulajdon szabadságán alapuló gazdaság felszámolásáért, az ország eladósításáért és versenyképességének

végzetes lerontásáért;

d) Magyarország gazdaságának, honvédelmének, diplomáciájának és emberi erõforrásainak idegen érdekek alá

rendeléséért;

e) az európai civilizáció hagyományos értékeinek módszeres pusztításáért, a nemzeti önazonosság aláásásáért; 

f) az állampolgárok és egyes csoportjaik alapvetõ emberi jogaiktól való megfosztásáért vagy azok súlyos

korlátozásáért, különösen 

– emberek meggyilkolásáért, idegen hatalomnak való kiszolgáltatásáért, törvénytelen bebörtönzéséért,

kényszermunkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért, embertelen bánásmódban részesítéséért;

– a polgárok vagyonuktól történõ önkényes megfosztásáért, a tulajdonhoz fûzõdõ jogaik korlátozásáért;

– a polgárok szabadságjogainak teljes elvételéért, a politikai vélemény- és akaratnyilvánítás állami kényszer

alá vonásáért;

– az emberek származásukra, világnézetükre vagy politikai meggyõzõdésükre tekintettel történõ hátrányos

megkülönböztetéséért, a tudáson, szorgalmon és tehetségen alapuló elõremenetelének és

érvényesülésének akadályozásáért;

– a nevelésben, a mûvelõdésben, a tudományos életben és a kultúrában politikai és ideológiai célokból

történt visszaélésszerû beavatkozásokért;

– az emberek magánéletének törvénytelen megfigyelésére és befolyásolására törõ titkosrendõrség

létrehozásáért és mûködtetéséért;

g) az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc szovjet megszállókkal együttmûködésben történt

vérbefojtásáért, az azt követõ rémuralomért és megtorlásáért, kétszázezer magyar ember hazájából való

kényszerû elmeneküléséért;

h) Magyarországnak az Európa és a világ nemzetei rangsorában történt történelmi lecsúszásáért;

i) mindazokért a köztörvényes bûncselekményekért, amelyeket politikai indítékból követtek el, s amelyeket az

igazságszolgáltatás politikai indítékból nem üldözött.

* Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseit az Országgyûlés a 2011. december 30-i ülésnapján fogadta el.
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3. A Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelõdei, valamint a kommunista ideológia jegyében kiszolgálásukra létrehozott

egyéb politikai szervezetek bûnözõ szervezetek voltak, amelyek vezetõi el nem évülõ felelõsséggel tartoznak az

elnyomó rendszer fenntartásáért, irányításáért, az elkövetett jogsértésekért és a nemzet elárulásáért.

4. A demokratikus átmenet során jogi elismerést nyert Magyar Szocialista Párt a Magyar Szocialista Munkáspárt

jogutódaként, a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett

illegitim elõnyök haszonélvezõjeként, valamint régi és az új pártot összefûzõ, a pártvezetést is jellemzõ személyi

folytonosság okán osztozik mindazon felelõsségben, amellyel az állampárt terhelhetõ.

5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bûncselekmények üldözése nem

volt lehetséges, amely lehetõség – a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján – az elsõ szabad

választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetõinek felelõsségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi

értelemben is. Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetõség nyílik az igazság érvényesítésére.

6. Minden magyar polgár, aki a kommunista diktatúrával szemben ellenállást tanúsított, akit a diktatúra kiszolgálói

emberi méltóságában és jogaiban megsértettek vagy igazságtalanul üldöztek, ha e jogsértésekben nem vett részt,

elismerést és erkölcsi elégtételt érdemel.

7. A kommunista diktatúra rendszerszerûen idézte elõ a jogsértéseket, de a cselekményeket az egyes emberek követték

el. A ma élõk és a jövõ nemzedékek számára meg kell õrizni a bûntettek emlékét, és meg kell nevezni a bûnösöket.

Az Országgyûlés és Magyarország más állami szervei tevékenységük gyakorlása során a fenti alaptörvényi

rendelkezésekbõl indulnak ki.

1. cikk

(1) A kommunista diktatúra törvényben meghatározott vezetõi részére az állam által jogszabály alapján biztosított

nyugdíj vagy más juttatás törvényben meghatározott mértékben csökkenthetõ.

(2) A nyugdíj vagy más juttatás (1) bekezdés szerinti csökkentésébõl származó bevételt törvényben meghatározottak

szerint a kommunista diktatúra által okozott sérelmek enyhítésére és az áldozatok emlékének ápolására kell fordítani.

2. cikk

(1) Nem tekinthetõ elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében, érdekében vagy

egyetértésével a kommunista diktatúrában Magyarország ellen vagy személyek ellen elkövetett súlyos

bûncselekményeknek a büntethetõsége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntetõtörvény figyelmen kívül

hagyásával politikai okból nem üldöztek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bûncselekmény büntethetõsége az elkövetés idõpontjában hatályos büntetõ törvény szerinti,

az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított idõtartam elteltével évül el, feltéve, hogy a bûncselekmény

elkövetésének idõpontjában hatályos büntetõ törvény szerint az elévülés 1990. május 1-jéig bekövetkezett volna.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bûncselekmény büntethetõsége az elkövetés idõpontja és 1990. május 1-je közötti,

az Alaptörvény hatálybalépésének napjától számított idõtartam elteltével évül el, feltéve, hogy a bûncselekmény

elkövetésének idõpontjában hatályos büntetõ törvény szerint az elévülés 1990. május 2-a és 2011. december 31-e

között történt volna meg, és az elkövetõt a bûncselekmény miatt nem üldözték.

3. cikk

(1) A kommunista diktatúrával kapcsolatos emlékezet állami megõrzése érdekében Nemzeti Emlékezet Bizottsága

mûködik.

(2) A Nemzeti Emlékezet Bizottsága feltárja a kommunista diktatúra hatalmi mûködését, a kommunista hatalmat birtokló

személyek és szervezetek szerepét, és tevékenysége eredményeit átfogó jelentésben, valamint további

dokumentumokban közzéteszi.

4. cikk

A kommunista diktatúra mûködésének valósághû feltárása és a társadalom igazságérzetének biztosítása közérdek,

a kommunista diktatúra hatalombirtokosai közszereplõnek minõsülnek. E közérdek érvényesítése érdekében

a kommunista diktatúra hatalombirtokosai a diktatúra mûködésével összefüggõ szerepükre és cselekményeikre

vonatkozó tényállításokat – a szándékosan tett, lényegét tekintve valótlan állítások kivételével – tûrni kötelesek,

az e szerepükkel és cselekményeikkel összefüggõ személyes adataik nyilvánosságra hozhatók.
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5. A kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bûncselekmények üldözése nem

volt lehetséges, amely lehetõség – a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján – az elsõ szabad

választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetõinek felelõsségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi

értelemben is. Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetõség nyílik az igazság érvényesítésére.



(2) Az Alaptörvény 37. cikke a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Mindaddig, amíg az államadóssága teljes hazai össztermék felétmeghaladja, ha az Alkotmánybíróság, az Európai

Unió Bírósága, illetve más bíróság vagy jogalkalmazó szerv döntésébõl az állam által teljesítendõ olyan fizetési

kötelezettség fakad, amelynek teljesítésére a központi költségvetésrõl szóló törvényben e célra rendelkezésre álló

összeg nem elegendõ, tartalmában és elnevezésében is kizárólag és kifejezetten az e kötelezettség teljesítéséhez

kapcsolódó, a közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulást kell megállapítani.

(7) Az államadósság és a teljes hazai össztermék számítási módját, valamint a 36. cikkben és az (1)–(3) bekezdésben

foglaltak végrehajtására vonatkozó szabályokat törvény határozza meg.”

18. cikk

Az Alaptörvény „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” rész megjelölése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK”

19. cikk

(1) Az Alaptörvény 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az Alaptörvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket a 8–26. pont tartalmazza.”

(2) Az Alaptörvény 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. Az Alaptörvény hatálybalépése elõtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályukat vesztik. E rendelkezés

nem érinti az ezen határozatok által kifejtett joghatásokat.”

20. cikk

Az Alaptörvény „ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” része a következõ 6–26. ponttal egészül ki:

„6. Április 25. napja – az Alaptörvény kihirdetésének emlékére – az Alaptörvény napja.

7. A helyi önkormányzati képviselõknek és polgármestereknek az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ általános

választására 2014 októberében kerül sor.

8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi

szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt

nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.

9. A feladat- és hatáskört a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerint gyakorló szerv

jogutódja a feladat- és hatáskört az Alaptörvény alapján gyakorló szerv.

10. Magyarországra való utalásként a Magyar Köztársaságra utaló elnevezés a 2011. december 31-én hatályos

jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény hatálybalépését követõen is használható mindaddig, amíg az

Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelõs gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

11. Az Alaptörvény hatálybalépése – a 12–18. pontban meghatározottak szerinti kivétellel – nem érinti az

Országgyûlés, a Kormány és a helyi önkormányzati képviselõ-testületek, valamint az Alaptörvény hatálybalépését

megelõzõen kinevezett vagy megválasztott személyek megbízatását.

12. Az Alaptörvény

a) 3. és 4. cikkét a hivatalban levõ Országgyûlés és országgyûlési képviselõ,

b) 12. és 13. cikkét a hivatalban levõ köztársasági elnök,

c) 20. és 21. cikkét a hivatalban levõ Kormány és a Kormány hivatalban levõ tagja,

d) 27. cikk (3) bekezdését a hivatalban levõ bírósági titkár,

e) 33. cikk (2) bekezdését a megyei közgyûlés hivatalban levõ elnöke és

f) 35. cikk (3)–(6) bekezdését a hivatalban levõ helyi önkormányzati képviselõ-testület és polgármester

megbízatása tekintetében is alkalmazni kell.

13. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja szerinti határidõ számítása az Alaptörvény hatálybalépésével

kezdõdik.

14. (1) A Legfelsõbb Bíróság, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és elnöke jogutódja az ítélkezési tevékenység

tekintetében a Kúria, a bíróságok igazgatása tekintetében – sarkalatos törvényben meghatározott kivétellel – az

Országos Bírósági Hivatal elnöke.
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8. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt alkotott jogszabályok, kibocsátott közjogi

szervezetszabályozó eszközök és állami irányítás egyéb jogi eszközei, meghozott egyedi döntések, valamint vállalt

nemzetközi jogi kötelezettségek hatályát.

9. A feladat- és hatáskört a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerint gyakorló szerv

jogutódja a feladat- és hatáskört az Alaptörvény alapján gyakorló szerv.

10. Magyarországra való utalásként a Magyar Köztársaságra utaló elnevezés a 2011. december 31-én hatályos

jogszabályi rendelkezések szerint az Alaptörvény hatálybalépését követõen is használható mindaddig, amíg az

Alaptörvény szerinti megnevezés használatára való áttérés a felelõs gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható.

11. Az Alaptörvény hatálybalépése – a 12–18. pontban meghatározottak szerinti kivétellel – nem érinti az

Országgyûlés, a Kormány és a helyi önkormányzati képviselõ-testületek, valamint az Alaptörvény hatálybalépését

megelõzõen kinevezett vagy megválasztott személyek megbízatását.

12. Az Alaptörvény

a) 3. és 4. cikkét a hivatalban levõ Országgyûlés és országgyûlési képviselõ,

b) 12. és 13. cikkét a hivatalban levõ köztársasági elnök,

c) 20. és 21. cikkét a hivatalban levõ Kormány és a Kormány hivatalban levõ tagja,

d) 27. cikk (3) bekezdését a hivatalban levõ bírósági titkár,

e) 33. cikk (2) bekezdését a megyei közgyûlés hivatalban levõ elnöke és

f) 35. cikk (3)–(6) bekezdését a hivatalban levõ helyi önkormányzati képviselõ-testület és polgármester

megbízatása tekintetében is alkalmazni kell.

13. Az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja szerinti határidõ számítása az Alaptörvény hatálybalépésével

kezdõdik.

14. (1) A Legfelsõbb Bíróság, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és elnöke jogutódja az ítélkezési tevékenység

tekintetében a Kúria, a bíróságok igazgatása tekintetében – sarkalatos törvényben meghatározott kivétellel – az

Országos Bírósági Hivatal elnöke.



(2) A LegfelsõbbBíróság elnöke, azOrszágos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagjaimegbízatása az Alaptörvény

hatálybalépésével megszûnik.

15. (1) Az Alaptörvény 26. cikk (2) bekezdésben meghatározott legalacsonyabb életkor követelményét

– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az Alaptörvény hatálybalépését követõen kiírt pályázat alapján kinevezett

bíróra kell alkalmazni.

(2) Ha a kinevezésre törvényben meghatározottak szerint pályázat kiírása nélkül kerül sor, a legalacsonyabb életkor

követelményét az Alaptörvény hatálybalépését követõen kinevezett bíróra kell alkalmazni.

16. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa tisztségének elnevezése az Alaptörvény hatálybalépésétõl alapvetõ

jogok biztosa. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának, a nemzeti és etnikai jogok országgyûlési biztosának és

a jövõnemzedékekországgyûlési biztosának jogutódja az alapvetõ jogokbiztosa. A hivatalban lévõnemzeti és etnikai

kisebbségi jogok országgyûlési biztosa az Alaptörvény hatálybalépésétõl az alapvetõ jogok biztosának

a Magyarországon élõ nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettese; a hivatalban lévõ jövõ nemzedékek

országgyûlési biztosa az Alaptörvény hatálybalépésétõl az alapvetõ jogok biztosának a jövõ nemzedékek érdekeinek

védelmét ellátó helyettese; megbízatásuk megszûnik az alapvetõ jogok biztosa megbízatásának megszûnésével.

17. A hivatalban lévõ adatvédelmi biztos megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével megszûnik.

18. A megyei közgyûlés elnöke tisztségének elnevezése az Alaptörvény alkalmazásában, annak hatálybalépésétõl

amegyei képviselõ-testület elnöke.AzAlaptörvény szerintimegyei képviselõ-testület amegyei közgyûlés jogutódja.

19. (1) Az Alaptörvény rendelkezéseit – a (2)–(5) bekezdésben foglaltak kivételével – a folyamatban levõ ügyekben is

alkalmazni kell.

(2) Az Alaptörvény 6. cikkét az Országgyûlésnek az Alaptörvény hatálybalépését követõen kezdõdõ elsõ ülésétõl kell

alkalmazni.

(3) Az Alaptörvény alapján indítványozási joggal már nem rendelkezõ indítványozó által az Alkotmánybírósághoz

az Alaptörvény hatálybalépése elõtt benyújtott indítvány alapján indult eljárás – ha az eljárás az Alaptörvény

hatálybalépésétõl más szerv hatáskörébe tartozik, az indítvány áttétele mellett – megszûnik. Az indítványozó az

indítványt – sarkalatos törvényben meghatározott feltételek szerint – ismételten benyújthatja.

(4) A 2012. január 1-jén fennálló szerzõdésekre és támogatási jogosultságokra, valamint a folyamatban lévõ,

szerzõdéskötésre vagy támogatás nyújtására irányuló eljárásokra az Alaptörvény 38. cikk (4) bekezdését és 39. cikk

(1) bekezdését törvény erre irányuló rendelkezése esetén, a törvényben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

(5) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 70/E. §

(3) bekezdés harmadik mondatát a 2011. december 31-én hatályos szabályok szerint nyugellátásnak minõsülõ

ellátásokra azok feltételeinek, jellegének és összegének megváltoztatása, más ellátássá alakításuk vagy

megszüntetésük tekintetében 2012. december 31-éig alkalmazni kell.

20. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 26. §

(6) bekezdését, 28/D. §-át, 28/E. §-át, 31. § (2) és (3) bekezdését az Alaptörvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben az Alaptörvény hatálybalépését követõen is alkalmazni kell.

21. A Magyarországon élõ nemzetiségeknek az Országgyûlés munkájában való, az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése

szerinti részvételét elõször az országgyûlési képviselõknek az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ általános

választását követõen megalakuló Országgyûlés munkájában kell biztosítani.

22. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt az Országgyûlésnek vagy a Kormánynak

– aMagyar KöztársaságAlkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerinti – aMagyar Honvédség országonbelüli vagy

külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erõk magyarországi vagy az ország területérõl kiinduló alkalmazásáról,

valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erõk magyarországi állomásozásáról hozott

döntéseit.

23. Kihirdetett

a) rendkívüli állapotra az Alaptörvény rendkívüli állapotra,

b) szükségállapotra, ha az az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló

fegyveres cselekmények, illetve az élet- és vagyonbiztonságot tömegesméretekben veszélyeztetõ, fegyveresen vagy

felfegyverkezveelkövetett súlyos erõszakoscselekményekmiatt került kihirdetésre, azAlaptörvény szükségállapotra,

c) szükségállapotra, ha az az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztetõ elemi csapás vagy ipari

szerencsétlenség miatt került kihirdetésre, az Alaptörvény veszélyhelyzetre,

d) megelõzõ védelmi helyzetre az Alaptörvény megelõzõ védelmi helyzetre,
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20. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 26. §

(6) bekezdését, 28/D. §-át, 28/E. §-át, 31. § (2) és (3) bekezdését az Alaptörvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekben az Alaptörvény hatálybalépését követõen is alkalmazni kell.

22. Az Alaptörvény hatálybalépése nem érinti a hatálybalépése elõtt az Országgyûlésnek vagy a Kormánynak

– aMagyar KöztársaságAlkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény szerinti – aMagyar Honvédség országonbelüli vagy

külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erõk magyarországi vagy az ország területérõl kiinduló alkalmazásáról,

valamint a Magyar Honvédség külföldi, illetve a külföldi fegyveres erõk magyarországi állomásozásáról hozott

döntéseit.



e) aMagyar KöztársaságAlkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 19/E. §-a szerinti helyzetre az Alaptörvény váratlan

támadásra és

f) veszélyhelyzetre az Alaptörvény veszélyhelyzetre

vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

24. (1) Aki az Alaptörvény hatálybalépésekor jogerõs ítélet alapján a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,

annak hatálya alatt választójoggal nem rendelkezik.

(2) Aki az Alaptörvény hatálybalépésekor jogerõs ítélet alapján a cselekvõképességét korlátozó vagy kizáró

gondnokság alatt áll, nem rendelkezik választójoggal a gondnokság megszüntetéséig, vagy amíg választójogának

fennálltát a bíróság meg nem állapítja.

25. (1) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 12. §

(2) bekezdését helyi önkormányzati tulajdonnak az állam vagy más helyi önkormányzat részére való átadására

2013. december 31-ig alkalmazni kell.

(2) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 44/B. §

(4) bekezdését 2012. december 31-ig alkalmazni kell. 2011. december 31-ét követõen törvény vagy törvényi

felhatalmazás alapján kormányrendelet államigazgatási feladat- és hatáskört állapíthat meg a jegyzõnek.

(3) A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2011. december 31-én hatályos 22. § (1) és

(3)–(5) bekezdését az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése szerinti sarkalatos törvény hatálybalépéséig alkalmazni kell.

Az Alaptörvény 5. cikk (8) bekezdése és 7. cikk (3) bekezdése szerinti sarkalatos törvényt az Országgyûlés 2012.

június 30-ig alkotja meg.

(4) 2012. december 31-ig az Országgyûlés egyes döntéseinek meghozatalát sarkalatos törvény minõsített

többséghez kötheti.

26. Hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,

b) az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegérõl szóló

1972. évi I. törvény,

c) az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény,

d) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény,

e) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XXIX. törvény,

f) a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló 1990. évi XL. törvény,

g) az Alkotmány 2010. május 25-ei módosítása,

h) az Alkotmány 2010. július 5-ei módosítása,

i) az Alkotmány 2010. július 6-ai módosításai,

j) az Alkotmány 2010. augusztus 11-ei módosításai,

k) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIII. törvény,

l) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXIX. törvény,

m) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXIII. törvény,

n) aMagyar KöztársaságAlkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti

rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény,

o) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CXLVI. törvény, és

p) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLIX. törvény.”

21. cikk

(1) Az Alaptörvény

a) „NEMZETI HITVALLÁS” részében az „A velünk élõ” szövegrész helyébe a „Kinyilvánítjuk, hogy a velünk élõ”

szöveg, a „kommunista diktatúrák” szövegrész helyébe az „a kommunista diktatúra” szöveg, a „jogrendünk

alapja: szerzõdés” szövegrész helyébe a „jogrendünk alapja, szövetség” szöveg,

b) F) cikk (2) bekezdésében a „megyékre” szövegrész helyébe a „fõvárosra, megyékre” szöveg, a „városokban”

szövegrész helyébe a „fõvárosban és a városokban” szöveg,

c) P) cikk (2) bekezdésében a „mezõgazdasági üzemre” szövegrész helyébe a „családi gazdaságokra, továbbámás

mezõgazdasági üzemekre” szöveg,

d) T) cikk (1) bekezdésében az „Alaptörvényben” szövegrész helyébe az „Alaptörvény és az Alaptörvényben”

szöveg,
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26. Hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,

b) az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegérõl szóló

1972. évi I. törvény,



2014. évi XXXV. törvény (2014. VII. 4.)
egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról * 

63. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény

a) 1. § (1) és (7) bekezdésében, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 18. § (1) 
bekezdésében, 19. § (1) és (3) bekezdésében, 20/D. § (5) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 
65. § (2) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar 
Állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrészek helyébe a „(2a) bekezdés” szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az „A 3. § (1) bekezdés a) pontjában és a 3. § (1b) bekezdésében” 
szövegrész helyébe az „Az MNV Zrt. és a 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjában” szöveg,

d) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „3. § (1) bekezdése alapján a miniszter által vagy külön törvény 
alapján gyakorolt, valamint a 3. § (2) bekezdése alapján jogszabály útján” szövegrész helyébe a 
„törvény vagy miniszteri rendelet alapján” szöveg,

e) 17. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Államot” szövegrész helyébe az „az államot” 
szöveg,

f) 20. § (9) bekezdésében, 20/D. § (6) bekezdésében az „a Magyar Állammal” szövegrész helyébe az 
„az állammal” szöveg,

g) 20/F. § (5) bekezdésében az „a Magyar Államtól” szövegrész helyébe az „az államtól” szöveg,

h) 29. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében az „A Magyar Állam” szövegrész helyébe az „Az 
állam” szöveg,

i) 29. § (3) bekezdésében a „törvény, illetőleg a miniszter a 3. § (2) bekezdése szerint” szövegrész 
helyébe a „törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet” szöveg,

j) 29. § (4) bekezdésében a „Magyar Állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,

k) 29. § (5) bekezdésében a „törvény, illetve a miniszter 3. § (2) bekezdése szerinti rendelete” 
szövegrész helyébe a „törvény vagy a 3. § (2a) bekezdése szerinti miniszteri rendelet” szöveg,

l) 35. § (2) bekezdés a) pontjában az „a magyar állam” szövegrész helyébe az „az állam” szöveg,

m) 60. § (4) bekezdésében az „a Magyar Államra” szövegrész helyébe az „az államra” szöveg,

n) 66. § (2) bekezdésében az „A Magyar Államot” szövegrész helyébe az „Az államot” szöveg,

o) 71. § (2) bekezdés b) pontjában a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés b) 
pontja” szöveg

lép.






















