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- 7 I. RÉSZ
Az államhatalom gyakorlásának általános szabályai
1. §
Általános rendelkezések
Az államhatalom gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvény tartalmazza.
A. fejezet
Az államhatalom gyakorlásának személyi feltételei
1. szakasz
Magyar állampolgárság
2. §
Általános rendelkezések
(1)

A magyar állampolgárság azt fejezi ki, hogy egy személy
a./ a Szent Korona tagja,
b./ Magyarországon vendégjoggal él, valamint
c./ Magyarországon idegenként tartózkodó személy.

(2)

Minden magyar állampolgárnak az állampolgársággal járó kötelezettségeit gyakorolható
jogai határozzák meg a Szabadság Alkotmánya 2. §-a szerint.

(3)

A Szent Korona tagja az, aki
a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon,
b./ az egyik államalkotó nemzet tagja és Magyarországon él.

(4)

Magyarországon vendégjoggal él az, aki
a./ Magyarországon született és nem az államalkotó vagy az államalapító nemzetek
valamelyikének a tagja,
b./ az államalapító magyar nemzet tagja, de a 4. § (1) bekezdés szerint meghatározott
többes állampolgárság követelményének nem tesz eleget.

(5)

Magyarországon idegenként tartózkodó személy az, aki nem a Szent Korona tagja és
nem vendégként él Magyarországon, feltéve, hogy az „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvény által meghatározott jogszabály alapján állampolgárságot kap.

- 8 2. szakasz
A hatalomgyakorlásban részt vevő személyek
3. §
A Szent Korona tagja
(1)

A Szent Korona tagja az, akinek felmenői a Szent Korona tagjai voltak és Krisztust
követő hitet vall.

(2)

A Szent Korona államalapító tagja az, aki az (1) bekezdésben meghatározottaknak
eleget tesz, és magyar nemzetiségűnek vallja magát, feltéve, hogy ősei között volt
magyar nemzetiségű személy.

(3)

A Szent Korona államalkotó nemzetének tagja az, aki az (1) bekezdésben
meghatározottaknak eleget tesz, és a Szent Korona egyik nemzetiségébe tartozónak
vallja magát, feltéve, hogy ősei között volt az adott nemzetiségbe tartozó személy.
4. §
A Szent Korona államalkotó nemzetei

(1)

Az Alkotmány 2. § (3) bekezdés alapján azoknak a nemzetiségeknek a tagjai
Magyarország államalkotó nemzetei, amelyek
a./ kultúrájuknak helyet keresve telepedtek meg a Szent Korona Országának területén,
a Kárpát medencében (öshonos nemzetek), vagy
b./ a magyarsággal rokon népek, és
c./ vállalják a Szent Korona értékrendjét, és
d./ a Krisztust követő hitet vallják, és
e./ társadalmi csoportként vállalják, hogy államalkotó nemzetet alkotnak.

(2)

Azok a nemzetek, amelyek a Szabadság Alkotmányának hatályba léptetésekor az (1)
bekezdés szerinti feltételeknek megfelelnek:
a./ bolgárok,
b./ cigányok/romák,
c./ görögök,
d./ horvátok,
e./ lengyelek,
f./ németek,
g./ örmények,
h./ románok,
i./ ruszinok,
j./ szerbek,
k./ szlovákok,
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m./ ukránok.
5. §
A Szent Korona tény szerinti és jog szerinti tagja
(1)

A Szent Korona tény szerinti (de facto) tagja az a 2. § (3) bekezdésében meghatározott
személy, aki a magyar állampolgárságon kívül csak olyan ország állampolgára,
- amely a Trianoni békeszerződés alapján a Szent Korona Országának jogutódja,
- amelyet a személy Magyarországot politikai vagy gazdasági kényszerből elhagyva
választott befogadó hazájául.

(2)

A Szent Korona jog szerinti (de iure) tagja az az (1) bekezdésben meghatározott
személy, aki csak magyar állampolgár.

(3)

Azok a személyek, akik jog szerint nem tagjai a Szent Koronának, választási és
választhatósági jogukat csak a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról” szóló 2. főtörvényben meghatározottak szerint gyakorolhatják.
Kötelezettségviselésük a gyakorolt joggal arányos, a hivatkozott főtörvényben
meghatározottak szerint.
3. szakasz
Magyarországon tartózkodó személy
6. §

(1)

Magyarországon tartózkodó személy az az állampolgár, aki
b./ Magyarországon vendégjoggal él, valamint
c./ Magyarországon idegenként tartózkodó személy.

(2)

A Magyarországon tartózkodó személy jogainak és kötelezettségeinek irányelveit az
Alaptörvény, részleteit az „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szabályozza.

(3)

A Magyarországon tartózkodó személy anyaországába, gyökereihez történő
hazatelepülését Magyarország támogatja és minden rendelkezésre álló eszközzel
elősegíti.
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Az államhatalom gyakorlása
1. szakasz
Általános rendelkezések
7. §
(1)

Magyarországon a legfőbb hatalom gyakorlói a Szent Korona jog szerinti (de iure)
tagjai.

(2)

A hatalomgyakorlásban – saját érdekeiknek megfelelő tárgykörökben – részt vesznek
azok a Szent Korona tagok is, akik csak tény szerinti (de facto) tagjai a Szent
Koronának.

(3)

A Szent Korona tagjai közvetlenül, vagy választott, kötött megbízással (mandátummal)
rendelkező képviselőiken keresztül – azok érdekvédelmi tevékenységét folyamatosa
ellenőrizve –, közvetve gyakorolják a hatalmat.

(4)

A közvetlen hatalomgyakorlás tárgyköre:
a./ Alaptörvény és Alaptörvény szintű főtörvény módosítás kezdeményezése;
b./ az alábbi jogszabályok alkotásának, módosításának és hatálytalanításának
kezdeményezése:
- Főtörvény, résztörvény, kormányrendelet,
- Települési önkormányzati rendelet,
- Társadalmi csoport önkormányzati rendelet,
- Nemzetközi szerződés;
c./ a megválasztott képviselők érdekképviseleti tevékenységének felülvizsgálatának
kezdeményezése.

(5)

A közvetlen hatalomgyakorlás eszköze:
a./ Beadvány a Nemzeti Tanácshoz,
b./ népszavazás kezdeményezés a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot
nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az
Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény szerint.

(6)

A közvetett hatalomgyakorlás eszköze:
a./ a Szabadság Alkotmánya hatálybalépését előkészítő Első választás,
b./ a megszűnt képviselő megbízatás esetén időszaki választás.

(7)

A közvetett hatalomgyakorlás szervezeteinek megválasztásáról a „Nemzetgyűlési
képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint
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rendelkezik.
2. szakasz
Az államhatalom gyakorlás kettős egysége
8. §
(1)

Az irányítás és a végrehajtás egymással örök és szétválaszthatatlan kapcsolatban áll,
ezáltal kettős egységet alkot, éppúgy, ahogyan a Szent Korona testének két alkotóeleme,
a terület és a személy is kettős egységben él.

(2)

Az államhatalom irányítást és végrehajtást végző szervezetei tevékenységüket
keresztösszefüggések rendszerében végzik. Ezzel válik az államhatalom irányítása
kettős egységgé, ami a társadalmi érdekérvényesítés ellenőrizhetőségének alapja.

(3)

Az irányítás szervezetei:
a./ a Nemzetgyűlés,
b./ Magyarország elnöke,
c./ a Nemzeti Tanács,
d./ a Honvédelmi Tanács,
e./ a Bíróság,
f./ az Ügyészség,
g./ az Állami Számvevőszék és
h./ a Magyar Nemzeti Bank.

(4)

A végrehajtás szervezetei:
a./ Magyarország miniszterelnöke,
b./ Magyarország Kormánya,
c./ az Országgyűlés alsóháza,
d./ az Országgyűlés alsóházának elnöke,
e./ az Országgyűlés felsőháza,
f./ az Országgyűlés felsőházának elnöke,
g./ a települések önkormányzata,
h./ a polgármester,
i./ Társadalmi csoportok önkormányzata,
j./ Társadalmi csoport önkormányzatának elnöke.

(5)

Az államhatalmat gyakorló elöljáróságok és elöljárók választásának és működésének
összefoglalását az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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Az államhatalom gyakorlása
A. fejezet
Általános rendelkezések
9. §
Az elöljáróság
(1)

A 8. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott, államhatalmi ügyben eljáró szervezetek
az elöljáróságok.
Az elöljáróságok jogait és kötelezettségeit az „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
szabályozza.

(2)

Az elöljáróság köteles a hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyben eljárni.

(3)

Az elöljáróságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el.
10. §
Az elöljárók

(1)

Államhatalmi ügyben hatáskört gyakorló és illetékességgel rendelkező elöljáróságok
feladatát teljesítő elöljárók a jogszabályoknak megfelelően, pártatlanul végzik
tevékenységüket.

(2)

Az elöljárók hivataluk elfoglalása előtt esküt tesznek a Szent Koronára.

(3)

Az elöljárók jogállását, javadalmazását és előmenetelét az „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvény szabályozza.

(4)

Az államhatalom gyakorlása - az önkormányzatiság elvének betartása mellett - az
elöljáróságok és elöljárók között megosztott.

(5)

Az elöljáróságok az Alaptörvényben, az Alaptörvény szintű főtörvényekben és a
törvényekben meghatározott hatáskörükben önállóan járnak el.
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A irányítás szervezetei
1. szakasz
Nemzetgyűlés
11. §
A Nemzetgyűlés Magyarországnak a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatokat
végző legfőbb népképviseleti irányító szerve.
1. alszakasz
A Nemzetgyűlés megalakulása és működése
12. §
A Nemzetgyűlés megalakulása
(1)

A Nemzetgyűlést az Első képviselőválasztás eredménye alapján a Szent Korona
Szolgálatot teljesítők által megbízott személy hívja össze, a választást követő egy
hónapon belüli időpontra.

(2)

A nemzetgyűlési képviselők megbízatásának (mandátumának) igazolása és a Szent
Koronára tett eskü után a Nemzetgyűlés megalakul.

(3)

Azok a nemzetgyűlési képviselők, akik nem az Első képviselőválasztáson kapnak
megbízatást, a megválasztásuk utáni első Nemzetgyűlésen igazolják megbízatásukat és
tesznek esküt a Szent Koronára.
13. §
A Nemzetgyűlés működése

(1)

A Nemzetgyűlés összehívásáról és üléseinek időpontjáról a 14. § rendelkezik.

(2)

A Nemzetgyűlés működésének szabályait és tárgyalási rendjét
a./ az Alkotmányozó Nemzetgyűlés állapítja meg,
b./ módosítását a Nemzeti Tanács kezdeményezi és a Nemzetgyűlés előterjesztésére
Magyarország elnöke helyezi hatályba.

(3)

A Nemzetgyűlés ülései, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

(4)

Magyarország elnöke a Nemzeti Tanács, továbbá bármely Nemzetgyűlési képviselő
indítványára, államtitok vagy nyilvánosságra nem hozható személyes adat védelme
érdekében zárt ülés tartását rendelheti el.
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(5)

A Nemzetgyűlési képviselőknek a Nemzetgyűlés ülésein a részvétel kötelező. Indokolt
esetben Magyarország elnöke adhat felmentést az ülésen való részvétel alól, legfeljebb a
tagok 25 %-ának.

(6)

A Rendkívüli Nemzetgyűlésen való részvétel alól felmentés nem adható.

(7)

A Nemzetgyűlés akkor határozatképes, ha ülésén a nemzetgyűlési képviselőknek több,
mint a fele jelen van.

(8)

A Nemzetgyűlés határozatait az ülésen jelen lévő nemzetgyűlési képviselők több mint a
felének nyílt, egyidejű szavazatával hozza meg.
2. alszakasz
A Nemzetgyűlés összehívása
14. §

(1)

A Nemzetgyűlést Magyarország elnöke hívja össze.

(2)

Nemzetgyűlést kell összehívni
a./ minden év augusztus 15. és augusztus 20-a közötti időszakra (Időszakos
Nemzetgyűlés),
b./ a szükséghelyzet, valamint megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása
(Rendkívüli Nemzetgyűlés), továbbá
c./ népi kezdeményezés
esetén a szükséges időtartamig.

(3)

Népi kezdeményezés esetén, ha
a./ a Nemzetgyűlés megbízási jogkörébe tartozó elöljáróság vagy elöljáró
visszahívásával kapcsolatos, Kivételes Nemzetgyűlést kell összehívni,
b./ Alaptörvényre vagy Alaptörvény szintű főtörvényre vonatkozik, a következő
Időszakos Nemzetgyűlés napirendjei között szerepel,
c./ az előzőektől eltér a népi kezdeményezés tárgyköre, a jogalkotás megfelelő
eljárását indítja el.

(4)

A szükséghelyzet, valamint megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása
alatt előterjesztett, Nemzetgyűlés jogkörét érintő népi kezdeményezés alapján a
Kivételes Nemzetgyűlést a rendkívüli- vagy szükségállapot megszűnése utáni időpontra
kell összehívni.
A rendkívüli- valamint szükségállapot alatt – ha az az Időszakos- vagy Kivételes
Nemzetgyűlés időszakára esik - a Rendkívüli Nemzetgyűlés nem tűzi napirendjére a
már korábban meghirdetett Időszakos- vagy Kivételes Nemzetgyűlés napirendi pontjait.
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Amennyiben a Kivételes Nemzetgyűlés összehívása az Időszakos Nemzetgyűlést
megelőző 60 munkanapon belüli időpontra esik, a népi kezdeményezéssel indított
eljárás az Időszakos Nemzetgyűlés napirendjén szerepel.
3. alszakasz
Alkotmányozó Nemzetgyűlés
15. §

(1)

Kiemelt, történelmi jelentőségű az Első Nemzetgyűlés, amely a szocialista-kommunista
és a liberális-kapitalista diktatúra hatalmát megtörve megalapozza, vagyis
alkotmányozza a Szent Korona értékrendje érvényesülésének feltételeit.

(2)

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjainak
a./ az első választás, illetve
b./ a visszavont, vagy megszűnt megbízatások helyett az időszaki választás
ad megbízást.

(3)

Az első választáson megbízatást kapott képviselők az Első (Alkotmányozó)
Nemzetgyűlés tagjai.

(4)

A Nemzetgyűlés tagjainak megválasztását a „Nemzetgyűlési képviselők,
Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az
Önkormányzati képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény szabályozza.
16. §
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés feladatai

(1)

Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása
A Történelmi Alkotmány jogfolytonossága visszaállításának folyamata:
a./ hatályon kívül helyezi az 1949. évi XX. törvényt, ezzel jogilag kinyilvánítja, hogy
az 1944. március 19. óta folytatott jogalkotás a népakarat támogatása nélkül,
elnyomás alatt történt, ezért semmis;
b./ hatályba lépteti a Szent Korona értékrendjén alapuló Történelmi Alkotmányt,
amely kinyilatkozza Magyarország és a Szent Korona tagok örök és
elidegeníthetetlen szabadságát, annak feltételeit és védelmének kötelezettségét;
c,/ a Történelmi Alkotmány jogfolytonosságának visszaállítása a Szabadság
Alkotmányának kihirdetésével történik.

(2)

Alaptörvény hatályba léptetése
Az Alaptörvény hatályba léptetésével a Szabadság Alkotmányának azok az irányelvei
válnak a társadalmi együttélés alapszabályaivá, amelyek a diktatúrából a szabadságba
történő átmenet történelmi korszakára vonatkoznak.
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Alaptörvény szintű főtörvények hatályba léptetése
a./ „Az államhatalom gyakorlásáról” szóló 1. főtörvény az irányítás és a végrehajtás
kettős egységében a népakaratot emeli hatalomgyakorlóvá.
b./ A „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi szervezetekben
képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról” szóló 2. főtörvény a népakarat képviseleti és közvetlen
érvényesülésének szabályozását tartalmazza.
c./ A „Magyarország jelképekről és ünnepekről” szóló 3. főtörvény a Szent Korona
tagok önbecsülését és önazonosság-tudatát hangban, képben és a megemlékezés
magasztosságában megvalló és fenntartó erőt emeli a jogrendszer megalapozó
részévé.

(4)

Nemzeti Tanács beiktatása
A Nemzeti Tanács első választáson megbízatást kapott tagjait beiktatja hivatalukba.
A Nemzeti Tanács két Nemzetgyűlés közötti időszakban a népakarat képviselőjeként
Magyarország legfőbb népképviseleti irányító szerve.

(5)

Magyarország elnökének beiktatása
A Nemzetgyűlés első választáson megbízatást kapott elnökét – miután a Szent Koronára
esküt tett - beiktatja hivatalába.
Magyarország elnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok legfőbb
egyszemélyes felelősségű irányítója.

(6)

Magyarország miniszterelnökének beiktatása
Magyarország első választáson megbízatást kapott elnökét – miután a Szent Koronára
esküt tett - beiktatja hivatalába.
Magyarország miniszterelnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok
legfőbb egyszemélyes felelősségű végrehajtója.
4. alszakasz
Az Időszakos Nemzetgyűlés feladatai
17. §

(1)

Kormány, vagy országgyűlési képviselő által kezdeményezett, illetve népi
kezdeményezéssel indított, Magyarország elnöke által előterjesztett Alaptörvény és
alaptörvény szintű főtörvény módosításának elfogadása.
A módosított jogszabályt Magyarország elnöke lépteti hatályba.

(2) A Nemzeti Tanács tagjának
a./ halála,
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c./ önkéntes lemondása
esetén a Nemzeti Tanács – a rendkívüli választásokig - új tagot választ.
(3)

A Nemzeti Tanács vagy az Országgyűlés tagjának a képviseltek érdekeivel ellentétes
döntése miatt Magyarország elnöke, vagy a Nemzeti Tanács indítványa, illetve népi
kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása.

(4)

Magyarország elnökének vagy Magyarország miniszterelnökének
a./ halála,
b./ egészségi állapota miatti, vagy
c./ önkéntes lemondása
esetén a Nemzetgyűlés – a rendkívüli választásokig - új elöljárót választ.

(5)

Magyarország elnökének vagy Magyarország miniszterelnökének a képviseltek
érdekeivel ellentétes döntése miatt a Nemzeti Tanács indítványa, illetve népi
kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása.
5. alszakasz
A Rendkívüli Nemzetgyűlés feladatai
18. §

(1)

Dönt a Honvédelmi Tanács által előterjesztett
a./ „Országvédelmi terv” és
b./ „Rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet”
elfogadásáról.
A Rendkívüli Nemzetgyűlés által elfogadott „Országvédelmi tervet” és a „Rendkívüli
intézkedéseket bevezető rendeletet” Magyarország elnöke lépteti hatályba.

(2)

Amennyiben a Nemzeti Tanács a rendkívüli- vagy szükséghelyzet fennállása alatt
folytatott vizsgálata során azt tapasztalja, hogy a rendkívüli- vagy szükséghelyzetre
tekintettel hozott rendelet vagy annak végrehajtási utasítása
a./ eltér olyan alapvető jogtól, amelytől rendkívüli helyzetben sem lehet eltérni, vagy
b./ a rendkívüli- vagy szükséghelyzetre tekintettel megállapított szabályok
megszegésével jött létre,
a Nemzeti Tanács indítványozza megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatását.
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A Kivételes Nemzetgyűlés feladatai
19. §
(1)

Amennyiben a Kivételes Nemzetgyűlést a 14 § (3) bekezdés b./ pontja alapján kell
összehívni, és azon 17. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(2)

A Nemzetgyűlés tagjainak és elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes döntése
miatt, népi kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatása.
7. alszakasz
A Nemzetgyűlés által alkalmazott felelősségre vonás
20. §

(1)

Amennyiben a Nemzetgyűlés a 17. § (3) és (5) bekezdéseiben, a 18. § (2)
bekezdésében, valamint a 19. § (2) bekezdésében meghatározott megbízatás-visszavonó
eljárást folytatott és az abban megnevezett elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hozott,
a./ visszahívja az elöljáró(ka)t tisztségéből és
b./ új elöljáró(ka)t választ.

(2)

Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a Nemzetgyűlés büntetőeljárást indít
hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló főtörvény
szerint
a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen,
b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az
elöljáró(ka)t.

(3)

Az ellen a Nemzetgyűlési képviselő ellen, aki nem vesz részt a Rendkívüli
Nemzetgyűlésen, Magyarország elnöke köteles hazaárulás bűncselekményének
elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló főtörvény szerint büntetőeljárást indítani.

(4)

A Nemzetgyűlés határozatképtelensége esetén Magyarország elnöke
a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó képviselők ellen, hazaárulás
bűncselekményének elkövetése miatt;
b./ visszavonja azoknak a képviselőknek a megbízását, akik engedély nélkül
távolmaradtak és
c./ a határozatképtelenség napjától számított egy hónapon belüli időpontra
Nemzetgyűlési képviselőválasztást ír ki azokra a területekre, amelyeknek az
engedély nélkül távolmaradó képviselők megbízottai voltak.
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Magyarország elnöke
1. alszakasz
Általános rendelkezések
21. §
Magyarország elnökének jogállása
(1)

Magyarország elnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok legfőbb
egyszemélyes felelősségű irányítója, Magyarország államfője.

(2)

Magyarország elnöke
a./ kifejezi a nemzet egységét,
b./ őrködik a Szent Korona értékrendjének betartása, valamint
c./ az állam önkormányzatiságon alapuló népképviseleti és sorsközösséget vállaló
működése felett.

(3)

Magyarország elnöke a honvédség főparancsnoka. A főparancsnoki jogkör tartalmát a
„Nemzetvédelemről” szóló főtörvény állapítja meg.

(4)

A képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt, bármely elöljáró kezdeményezheti,
vagy népi kezdeményezés indítványozhatja Magyarország elnöke ellen megbízatásvisszavonó eljárás lefolytatását.
22. §
Magyarország elnökének megválasztása

(1)

Magyarország elnökét a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők
választásáról” szóló 2. főtörvény szerint a Szent Korona tagjai közvetlenül választják
meg.

(2)

Magyarország elnökévé megválasztható a Szent Koronának az a tagja, aki a választás
napjáig a negyvenötödik évét betöltötte.

(3)

Magyarország elnöke megbízatásának (mandátumának) igazolása és a Szent Koronára
tett eskü után lép hivatalba.
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Magyarország elnökének helyettesítése
Magyarország elnökének átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha Magyarország elnökének
megbízatása megszűnt, a Nemzetgyűlés új elnökének hivatalba lépéséig Magyarország elnöki
jogkört a Nemzeti Tanács alelnöke gyakorolja azzal a korlátozással, hogy
(1)

a Nemzetgyűléssel kapcsolatos elnöki jogot nem gyakorolhatja,

(2)

nemzetközi szerződéssel kapcsolatos tevékenységet nem végez,

(3)

az Országgyűlést nem oszlathatja fel, és

(4)

a kegyelmezés jogával csak a jogerősen elítélt ügyében élhet.
24. §
Magyarország elnöki megbízatás megszűnése

(1)

Magyarország elnöke tisztségét
a./ haláláig,
b./ egészségi alkalmatlanságának megállapításáig,
c./ önkéntes lemondásáig,
d./ visszahívásáig
gyakorolja.

(2)

Magyarország elnöke megbízatásának megszűnte esetén a Nemzeti Tanács alelnöke
Kivételes Nemzetgyűlést köteles összehívni.

(3)

A Nemzetgyűlés új elnökének megválasztásáig Magyarország elnökének feladatait a
Nemzeti Tanács alelnöke gyakorolja a 23. §-ban meghatározott korlátozással.

(4)

Amennyiben Magyarország elnöke feladatkörének ellátására egészségügyi okból
kilencven napon túl képtelen, a Nemzeti Tanács alelnökének indítványára - a kilencven
nap eltelte után - a Nemzeti Tanács állapítja meg, hogy Magyarország elnöke
egészségügyi okból feladatkörének ellátására képtelen. A határozat meghozataláról a
Nemzeti Tanács tagjainak egyszerű többségű szavazata szükséges.

(5)

Amennyiben Magyarország elnökével szemben a tisztségének gyakorlása során
összeférhetetlenségi ok merül fel, a Nemzeti Tanács alelnökének indítványára a
Nemzeti Tanács állapítja meg az összeférhetetlenséget. A határozat meghozataláról a
Nemzeti Tanács tagjainak egyszerű többségű szavazata szükséges.
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Magyarország elnöke által, tisztségének gyakorlása idején elkövetett, a „Büntetésről”
szóló főtörvényben meghatározott bármilyen szándékos cselekménye hazaárulásnak
minősül és a büntetőeljárást e szerint kell lefolytatni. A büntetőeljárást a Nemzeti
Tanács alelnökének indítványára, a Nemzeti Tanács döntése alapján a Nemzeti Tanács
alelnöke indítja. A határozat meghozataláról a Nemzeti Tanács tagjainak egyszerű
többségű szavazata szükséges.
25. §
Magyarország elnökének feladatvégzése

(1)

Magyarország elnöki tisztségével összeférhetetlen minden más állami, politikai és
gazdasági tisztség vagy megbízatás.

(2)

Magyarország elnöke hivatalba lépése napjáig köteles a vele szemben fennálló
összeférhetetlenségi okot megszüntetni.

(3)

Magyarország elnöke más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb tevékenységéért
- a szerzői jogi védelemben részesülő tevékenységet kivéve - díjazást nem fogadhat el.

(4)

Magyarország elnökét megbízatása alatt és – visszahívás kivételével - annak
megszűnése után a törvényben foglaltak szerint tiszteletdíj, költségtérítés és
kedvezmények illetik meg.

(5)

Magyarország elnökét munkájában hivatal segíti.
2. alszakasz
Magyarország elnökének feladatai
26. §

(1)

Magyarország elnöke
a./ képviseli Magyarországot,
b./ összehívja a Nemzetgyűlést, meghatározza napirendjét, irányítja
- az Alaptörvény módosítás előkészítését és hatályba lépteti a módosított
Alaptörvényt,
- az Alaptörvény szintű főtörvények módosításának előkészítését és hatályba
lépteti a módosított Alaptörvény szintű főtörvényt,
c./ vezeti a Nemzeti Tanácsot,
d./ részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés alsó- és felsőházának ülésén,
e./ kitűzi a választásokat a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot nemzetközi
szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati
képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény szerint,
f./ irányítja a nemzetközi szerződések előkészületi munkáit, Magyarország nevében
megköti és hatályba lépteti a nemzetközi szerződéseket,
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főkonzulokat,
g./ irányítja az ország fegyveres védelmi tervének előkészítését és hatályba lépteti az
ország fegyveres védelmi tervét,
h./ kinevezi
- az Országgyűlés felsőháza javaslatára, Magyarország miniszterelnöke
előterjesztésére a minisztereket,
- az állami felsőoktatási intézmények egyetemi és főiskolai tanárait, és
főigazgatóit
- a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,
- a Magyar Művészeti Akadémia elnökét,
i./ kinevezi és előlépteti a tábornokokat,
j./ dönt városi cím adományozásáról és - „A településekről és társadalmi
csoportokról” szóló főtörvény szerint - egyéb területszervezési ügyekben,
k./ gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát,
l./ dönt a magyar állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos
ügyekben, „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerint,
m./ adományozza a törvényekben meghatározott díjakat, címeket, érdemrendeket,
kitüntetéseket, és engedélyezi a külföldi állami kitüntetések viselését,
n./ ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alaptörvény vagy az Alaptörvény szintű
főtörvények, főtörvények hatáskörébe utalnak.
(2)

Magyarország elnökének
a./ kinevezési és megbízási jogköre magában foglalja a felmentési és az elmozdítási
jogot,
b./ a kitüntetés adományozási és engedélyezési joga a visszavonási jogot,
törvényben meghatározottak szerint.

(3)

Magyarország elnökének az (1) és (2) bekezdésben foglalt hatáskörét a tárgykörben
illetékes és hatáskörrel rendelkező elöljáró előterjesztésére gyakorolja.

(4)

Magyarország elnöke a hozzá érkezett előterjesztésről harminc napon belül határoz,
kivéve, ha az Alaptörvény más határidőt állapít meg.

(5)

Magyarország elnöke az előterjesztést elutasítja, ha a teljesítéséhez szükséges
jogszabályi feltétel hiányzik.
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Nemzeti Tanács
27. §
A Nemzeti Tanács két Nemzetgyűlés közötti időszakban a népakarat képviselőjeként
Magyarország legfőbb népképviseleti irányító szerve.
1. alszakasz
A Nemzeti Tanács megalakulása és működése
28. §
A Nemzeti Tanács megalakulása
(1)

A Nemzeti Tanácsot az Első képviselőválasztás eredménye alapján Magyarország
elnöke – aki a Nemzeti Tanács elnöke is - hívja össze, az Első (Alkotmányozó)
Nemzetgyűlést követő napra.

(2)

A Nemzeti Tanács tagjai megbízatásának (mandátumának) igazolása és a Szent
Koronára tett eskü után a Nemzeti Tanács megalakul.

(3)

A Nemzeti Tanács az első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel megválasztja a
Nemzeti Tanács alelnökét nyilvános egyidejű szavazással.
29. §
A Nemzeti Tanács működése

(1)

A Nemzeti Tanács folyamatosan végzi munkáját.

(2)

A Nemzeti Tanács működésének szabályait
a./ az Alkotmányozó Nemzetgyűlés állapítja meg,
b./ módosítását a Nemzeti Tanács kezdeményezi és a Nemzetgyűlés előterjesztésére
Magyarország elnöke helyezi hatályba.

(3)

A Nemzeti Tanács ülései, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.

(4)

Magyarország elnöke a Nemzeti Tanács, továbbá bármely Nemzetgyűlési képviselő
indítványára, államtitok vagy nyilvánosságra nem hozható személyes adat védelme
érdekében zárt ülés tartását rendelheti el.

(5)

A Nemzeti Tanács tagjainak a Nemzeti Tanács ülésein a részvétel kötelező. Indokolt
esetben a Nemzeti Tanács alelnöke adhat felmentést az ülésen való részvétel alól,
legfeljebb a tagok 25 %-ának.
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(6)

A Rendkívüli Nemzetgyűlés idején az ülésen való részvétel alól felmentés nem adható,

(7)

A Nemzeti Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a Nemzeti Tanács tagjainak több,
mint a fele jelen van.

(8)

A Nemzeti Tanács a határozatait az ülésen jelen lévő tagok több mint a felének nyílt,
egyidejű szavazatával hozza meg.
2. alszakasz
A Nemzeti Tanács feladatai
30. §

(1)

A hatályba léptetett jogszabály elfogadását, illetve hatályba léptetését, annak kihirdetése
előtt ellenőrzi a következő szempontok alapján:
a./ A jogszabályban kifejeződő népakarat vizsgálata
- A jogszabály előkészítése során megfelelő feltételek álltak-e rendelkezésre
ahhoz, hogy a tárgykörben érintett társadalmi csoport akaratnyilvánítási jogát
érvényesíteni tudja.
- A jogszabály megfelel-e a tárgykörben érintett társadalmi csoport jogszabály
előkészítés során kinyilvánított többségi akaratának.
b./ A jogszabályban kifejeződő népakarat egységességének vizsgálata
Az azonos megyét (kerületet) és a megye társadalmi csoportjait képviselő alsóházi
és felsőházi képviselők
- azonosan szavaztak-e,
- szavazatuk azonos-e a többségi akaratnyilvánítással, illetve
- szavazatuk azonos-e a jogszabályra vonatkozó országgyűlési többség
szavazatával.
c./ Jogrendszerbeli összehangoltság
Annak vizsgálata, hogy a hatályba léptetett jogszabály, illetve az Alaptörvény 15 §
(3) bekezdés szerint hatályba lépés előtt álló jogszabály javaslat összhangban van-e
a jogrendszer hatályban lévő, azzal mellé és/vagy fölérendelt szintű
jogszabályokkal.

(2)

Ellenőrzi a népi kezdeményezések jogalapját, a következő szempontok szerint:
a./ a kezdeményezés a népi kezdeményezés tárgykörébe tartozik-e,
b./ a kezdeményezésben kifogásolt jogszabály, vagy intézkedés
- a Szent Korona értékrenddel, illetve
- a képviseltek érdekeivel
ellentétes-e,
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szintű jogszabályokkal.
(3)

Létrehozza a Honvédelmi Tanácsot a rendkívüli állapottal összefüggő feladatok
végrehajtására.

(4)

Ellenőrzi az Országvédelmi terv, és a rendkívüli intézkedéseket bevezető rendelet,
valamint annak végrehajtási utasítása jogszerűségét és betartását.

(5)

Kezdeményezi és lefolytatja az előző pont jogszerűtlenségi és végrehajtási okai alapján
a szükséges eljárásokat.

(6)

Amennyiben az előző bekezdésekben meghatározott ellenőrzései során azt állapítja
meg, hogy egy jogszabály, vagy intézkedés
a,/ a Szent Korona értékrenddel, illetve
b./ a képviseltek érdekeivel ellentétes,
akkor indítványozza az Alkotmányozó Nemzetgyűlésnek megbízatás-visszavonó eljárás
lefolytatását, illetve büntető eljárás kezdeményezését.
3. alszakasz
A Nemzeti Tanács által alkalmazott felelősségre vonás
31. §

(1)

Amennyiben a Nemzeti Tanács a 30 § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzés
során a vizsgálat tárgyát képező jogszabállyal vagy az intézkedéssel kapcsolatban
elmarasztaló határozatot hozott, és
a./ az ügy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatáskörébe tartozik, akkor megbízatásvisszavonó eljárás kezdeményezését terjeszti a Nemzetgyűlés elé a megnevezett
elöljáróval (elöljárókkal) szemben, egyébként
b./ „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerinti eljárást indítja el.

(2)

Amennyiben a Nemzeti Tanács a 30 § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzés
során a vizsgálat tárgyát képező jogszabállyal vagy az intézkedéssel kapcsolatban nem
hozott elmarasztaló határozatot, és az ellenőrzés alapja népi kezdeményezés volt,
továbbá
a./ az ügy az Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatáskörébe tartozik, akkor a népi
kezdeményezést tevők ellen büntetőjogi eljárás kezdeményezését terjeszti a
Nemzetgyűlés elé, egyébként
b./ „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény szerinti eljárást indítja el a népi
kezdeményezést tevők ellen.

(3)

Az ellen a Nemzeti Tanács tag ellen, aki a Rendkívüli Nemzetgyűlés idején nem vesz
részt a Nemzeti Tanács munkájában, Magyarország elnöke köteles hazaárulás
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eljárást indítani.
(4)

A Nemzeti Tanács határozatképtelensége esetén Magyarország elnöke
a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó tag ellen, hazaárulás
bűncselekményének elkövetése miatt;
b./ visszavonja azoknak a tagoknak a megbízását, akik engedély nélkül távolmaradtak
és
c./ a határozatképtelenség napjától számított egy hónapon belüli időpontra Nemzeti
Tanácsra vonatkozó választást ír ki.
4. szakasz
Honvédelmi Tanács
1. alszakasz
A Honvédelmi Tanács megalakulása és működése
32. §

A rendkívüli állapottal összefüggő feladatokat a Honvédelmi Tanács látja el, amelyet a
Nemzeti Tanács alakít a rendkívül állapot időtartamára.
A Honvédelmi Tanács tagjai:
(1) Magyarország elnöke,
(2) Magyarország miniszterelnöke,
(3) a Nemzetvédelmi miniszter és az általa kijelölt személyek.
2. alszakasz
A Honvédelmi Tanács feladatai
33. §
A Honvédelmi Tanács feladatait az Alaptörvény 146. §-a határozza meg.
3. alszakasz
A Honvédelmi Tanács által alkalmazott felelősségre vonás
34. §
A Honvédelmi Tanács által alkalmazott felelősségre vonás szabályait az Alaptörvény 148. §-a
tartalmazza.

- 27 5. szakasz
A bíróságok
1. alszakasz
Általános rendelkezések
35. §
(1)

Magyarországon az igazságszolgáltatást kizárólag a bíróságok gyakorolják.

(2)

A bíróság dönt
a./ a büntető ügyekben,
b./ a személyiségi és gazdasági (polgári) jogvitákban és
c./ „Az állam vezetéséről” szóló főtörvénnyel hatáskörébe utalt egyéb ügyekben,
továbbá
d./ - ha az Alaptörvény nem utalja a Nemzeti Tanács hatáskörébe - felülvizsgálja a
közigazgatási határozatokat.

(3)

Magyarországon az igazságszolgáltatást Magyarország Legfelsőbb Bírósága, az
ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a munkaügyi
bíróságok gyakorolják.

(4)

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

(5)

A bíróságra vonatkozó szabályokat „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény állapítja
meg.

(6)

Bíróság szervezése, összevonása, megszüntetése és a bíróságok működésének részletes
szabályozása „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény módosítására hívatott
elöljáróságok hatáskörébe tartozik.
36. §

(1)

A bíró és a bíróságok függetlenek. A bíró kizárólag a jogszabályok alapján és
meggyőződésének megfelelően dönt. Ítélkező tevékenységében a bíró nem utasítható, és
nem fogadhat el utasítást.

(2)

A bíróság az ítéletét a Szent Korona nevében hozza. A bíróság határozata mindenkire
kötelező.

(3)

A bíróság tárgyalása - ha törvény másképpen nem rendelkezik - nyilvános.
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A bírósági eljárás során szabadon felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz és
bizonyíték, amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet; a bíróság a bizonyítékokat
egyenként és összességükben szabadon értékeli, és ezen alapuló meggyőződése szerint
bírálja el.

(5)

A bíróság tanácsban ítélkezik.

(6)

Egyes bíróként és tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el.
2. alszakasz
A Legfelsőbb Bíróság
37. §

(1)

A Legfelsőbb Bíróság Magyarország legfőbb bírósági szerve.

(2)

A Legfelsőbb Bíróság biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi
határozatai a bíróságokra kötelezőek.

(3)

A Legfelsőbb Bíróság elnökét és elnökhelyetteseit Magyarország elnöke javaslatára a
Nemzeti Tanács nyílt szavazáson, egyszerű többséggel választja, és Magyarország
elnöke nevezi ki.

(4)

„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság
elöljáróinak megbízatása milyen esetekben szűnik meg.
3. alszakasz
A bírák
38. §

(1)

A bíróságok szervezetét a Legfelsőbb Bíróság elnöke vezeti és irányítja.

(2)

A hivatásos bírákat „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározott módon
Magyarország elnöke nevezi ki és menti fel tisztségéből.

(3)

A bíró hivatalba lépése előtt esküt tesz a Szent Koronára.

(4)

A bírói tisztség összeférhetetlen minden más állami, politikai és gazdasági tisztséggel
vagy megbízatással.

(5)

A bíró a tudományos, az oktatói, a művészeti és a szerzői jogi védelemben részesülő
tevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathat.
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(6)

A bíró a függetlenségét biztosító javadalmazásra jogosult; ennek mértékét „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény állapítja meg.

(7)

A bírák önkormányzati szerveket alakíthatnak, amelyeknek „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvényben meghatározottak szerint véleményezési joguk van.
39. §

(1)

A bírót őrizetbe venni, ellene büntetőeljárást, szabálysértési eljárást indítani vagy
rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét kivéve - csak „Az
állam vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározott esetekben lehet.

(2)

A bírót - a fegyelmi okból történő felmentésen kívül - akarata ellenére csak „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározott esetekben, a főtörvényben
meghatározott ok miatt lehet állásának gyakorlásából felmenteni, felfüggeszteni vagy –
a főtörvényben meghatározott életkor elérése után - nyugállományba helyezni.
4. alszakasz
A bíróságok feladata
40. §

(1)

Magyarország bíróságai védik és biztosítják
a./ a Szent Korona értékrendjét,
b./ a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek jogait és törvényes érdekeit,
c./ büntetik a bűncselekmények elkövetőit.

(2)

A bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét.

(3)

A bírák függetlenek és csak a törvényeknek vannak alárendelve.
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Az Ügyészség
1. alszakasz
Általános rendelkezések
41. §
(1)

Magyarország Legfőbb Ügyésze és az ügyészség
a./ gondoskodik a Szent Korona értékrendjének védelméről,
b./ az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden
cselekmény következetes üldözéséről,
c./ védi
- a természetes személyek,
- a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
jogait.

(2)

Az ügyészség „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről” szóló főtörvényekben
meghatározott
a./ jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben,
b./ képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá
c./ felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.

(3)

Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a
törvényeket. Törvénysértés esetén - „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényben
meghatározott esetekben és módon - fellép a törvényesség védelmében.

(4)

Az ügyészségre vonatkozó szabályokat „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről” szóló
főtörvények állapítják meg.

(5)

Az ügyészség szervezése, összevonása, megszüntetése és az ügyészségek működésének
részletes szabályozása „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről”szóló főtörvények
módosítására hívatott elöljáróságok hatáskörébe tartozik.
2. alszakasz
A Legfőbb Ügyészség
42. §

(1)

A Legfőbb Ügyészség Magyarország legfőbb törvényességet felügyelő szerve.

(2)

A Legfőbb Ügyészség biztosítja az ügyészségek jogértelmezési egységét, jogértelmező
határozatai az ügyészségekre kötelezőek.
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(3)

A Legfőbb Ügyészség elnökét és elnökhelyetteseit Magyarország elnöke javaslatára a
Nemzeti Tanács nyílt szavazáson, egyszerű többséggel választja, és Magyarország
elnöke nevezi ki.

(4)

„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg, hogy a Legfőbb Ügyészség
elöljáróinak megbízatása milyen esetekben szűnik meg.
43. §

(1)

A Legfőbb Ügyész a Nemzeti Tanácsnak felelős, működéséről „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvényben meghatározott időszakonként köteles a Nemzeti Tanácsnak
beszámolni.

(2)

A Nemzeti Tanács a Legfőbb Ügyészt folyamatban levő ügyben nem utasíthatja.
3. alszakasz
Az ügyészek
44. §

(1)

Az ügyészi szervezetet a Legfőbb Ügyész vezeti és irányítja.

(2)

Az ügyészeket „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározott módon
Magyarország elnöke nevezi ki és menti fel tisztségéből.

(3)

Az ügyész hivatalba lépése előtt esküt tesz a Szent Koronára.

(4)

Az ügyészi tisztség összeférhetetlen minden más állami, politikai és gazdasági
tisztséggel vagy megbízatással.

(5)

Az ügyész a tudományos, az oktatói, a művészeti és a szerzői jogi védelemben részesülő
tevékenységen kívül más kereső foglalkozást nem folytathat.

(6)

Az ügyész a függetlenségét biztosító javadalmazásra jogosult; ennek mértékét „Az
állam vezetéséről” szóló főtörvény állapítja meg.

(7)

Az ügyészek önkormányzati szerveket alakíthatnak, amelyeknek „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvényben meghatározottak szerint véleményezési joguk van.
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Az ügyészség feladatai
45. §
(1)

Az ügyészség
a./ védi a Szent Korona értékrendjét,
b./ üldözi a bűncselekményeket,
c./ „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről” szóló főtörvényekben meghatározott
esetekben és módon fellép más jogsértő cselekményekkel és mulasztásokkal
szemben, továbbá
d./ elősegíti a jogsértések megelőzését.

(2)

Az ügyészség a feladatainak megvalósítása érdekében
a./ „Az állam vezetéséről” és a „Büntetésről” szóló főtörvényekben meghatározott
jogokkal rendelkezik a nyomozás terén,
b./ képviseli a közvádat a bírósági eljárásban,
c./ felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett,
d./ személyiségi és gazdasági (polgári) jogi és a hatalom gyakorlásával összefüggő
ügyben bekövetkezett jogsértés esetén - ha az a./ pont szerinti főtörvények
megengedik - bírósági eljárást kezdeményez, fellép az eljárásban és jogorvoslattal
él, feltéve, hogy az érintett nem képes a jogainak védelmére, vagy ha ez a közérdek
védelmében szükséges,
e./ a hatáskörébe tartozó ügyben intézkedést tesz a jogsértés megelőzésére, illetőleg
megszüntetésére.
9. szakasz
Az Állami Számvevőszék
1. alszakasz
Általános rendelkezések
46. §

(1)

Az Állami Számvevőszék a Nemzeti Tanács pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve,
tevékenységét kizárólag „Az állam vezetéséről” szóló főtörvényben meghatározottak
szerint végzi.

(2)

Az Állami Számvevőszék az általa végzett ellenőrzésekről negyedévenként jelentésben
tájékoztatja a Nemzeti Tanácsot; jelentései részeinek és egészének titkosításáról - „Az
állam vezetéséről” szóló főtörvényben szereplő titokvédelmi és adatvédelmi szabályok
figyelembevételével – Magyarország elnöke dönt.
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Az Állami Számvevőszék feladatáról, működéséről, a számvevők jogállásáról és
javadalmazásáról „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezik.
2. alszakasz
Az Állami Számvevőszék elöljárói
47. §

(1)

Az Állami Számvevőszék elnökét és elnökhelyetteseit Magyarország elnöke javaslatára
a Nemzeti Tanács nyílt szavazáson, egyszerű többséggel választja, és Magyarország
elnöke nevezi ki.

(2)

Az Állami Számvevőszék elnöke és elnökhelyettesei hivatalba lépésük előtt esküt
tesznek a Szent Koronára.

(3)

„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg, hogy az Állami Számvevőszék
elöljáróinak megbízatása milyen esetekben szűnik meg.

3. alszakasz
Az Állami Számvevőszék feladata
48. §
(1)

Az Állami Számvevőszék
a./ ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében
- az államháztartási javaslat megalapozottságát, a felhasználások szükségességét
és célszerűségét,
- ellenjegyzi az államháztartást érintő jogszabálytervezeteket (beleértve a
nemzetközi szerződéseket);
- előzetesen felülvizsgálja az államháztartás felhasználásának a törvényességét;
b./ ellenőrzi
- az államháztartásról készített zárszámadást;
- az állami vagyon kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatok, vagyonértékmegőrző és vagyongyarapító tevékenységét;
c./ ellátja „Az állam vezetéséről” szóló főtörvénnyel hatáskörébe utalt egyéb
feladatokat.

(2)

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseit törvényességi, célszerűségi és eredményességi
szempontok szerint végzi.
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A Magyar Nemzeti Bank
1. alszakasz
Általános rendelkezések
49. §
(1)

A Magyar Nemzeti Bank Magyarország jegybankja, a nemzetgazdaság központi bankja,
amely az állam tulajdonában van.

(2)

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a bank tevékenységéről évente beszámol a Nemzeti
Tanácsnak; jelentései részeinek és egészének titkosításáról - „Az állam vezetéséről”
szóló főtörvényben szereplő titokvédelmi és adatvédelmi szabályok figyelembevételével
– Magyarország elnöke dönt.

(3)

A (2) bekezdés szerinti beszámoló elfogadásáról Nemzeti Tanács nyilt, azonos idejű
szavazáson egyszerű többséggel dönt.

(4)

A (2) bekezdés szerinti beszámoló elutasítása esetén Magyarország elnöke
haladéktalanul köteles felmenteni a Magyar Nemzeti Bank elnökét, és a Nemzeti
Tanács a 30. § (1) bekezdése szerinti eljárással harminc napon belül új elnököt nevez ki
a bank élére.

(5)

A Magyar Nemzeti Bank feladatáról, működéséről, a számvevők jogállásáról és
javadalmazásáról „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény rendelkezik.
2. alszakasz
A Magyar Nemzeti Bank elöljárói
50. §

(1)

A Magyar Nemzeti Bank elnökét és elnökhelyetteseit Magyarország elnöke javaslatára
a Nemzeti Tanács nyílt szavazáson, egyszerű többséggel választja, és Magyarország
elnöke nevezi ki.

(2)

A Magyar Nemzeti Bank elnöke és elnökhelyettesei hivatalba lépésük előtt esküt
tesznek a Szent Koronára.

(3)

„Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg, hogy a Magyar Nemzeti Bank
elöljáróinak megbízatása milyen esetekben szűnik meg.
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A Magyar Nemzeti Bank feladata
51. §
(1)

A Magyar Nemzeti Bank feladata
a./ a pénzforgalom szabályozása, annak biztosításával, hogy az államháztartás szerinti
nemzeti vagyonnövekedés mértékének megfelelő nemzeti fizetőeszköz legyen
forgalomban,
b./ a nemzeti fizetőeszköz belső és külső vásárlóerejének védelme, a kivitel és a
behozatal önellátó rendszerbeli összhangjának megtartásával.

(3)

A Magyar Nemzeti Bank a rendelkezésére álló pénz- és hitelpolitikai eszközökkel
kiszolgálja Magyarország gazdaságpolitikai programjának megvalósulását.
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A végrehajtás szervezetei
1. szakasz
Magyarország miniszterelnöke
1. alszakasz
Általános rendelkezések
52. §
Magyarország miniszterelnökének jogállása
(1)

Magyarország miniszterelnöke a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatok
legfőbb egyszemélyes felelősségű végrehajtója, Magyarország kormányfője.

(2)

Magyarország miniszterelnöke
a./ kifejezi a közvetett népképviselet egységét,
b./ őrködik a Szent Korona értékrendjének betartása, valamint
c./ az államirányítás önkormányzatiságon alapuló népképviseleti és sorsközösséget
vállaló működése felett.

(3)

A képviseltek érdekeivel ellentétes döntése miatt, bármely elöljáró kezdeményezheti,
vagy népi kezdeményezés indítványozhatja Magyarország miniszterelnöke ellen
megbízatás-visszavonó eljárás lefolytatását.
53. §
Magyarország miniszterelnökének megválasztása

(1)

Magyarország miniszterelnökét a „Nemzetgyűlési képviselők, Magyarországot
nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati
képviselők választásáról” szóló 2. főtörvény szerint a Szent Korona tagjai közvetlenül
választják meg.

(2)

Magyarország miniszterelnökévé megválasztható a Szent Koronának az a tagja, aki a
választás napjáig a negyvenötödik évét betöltötte.

(3)

Magyarország miniszterelnöke megbízatásának (mandátumának) igazolása és a Szent
Koronára tett eskü után lép hivatalba.
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Magyarország miniszterelnökének helyettesítése
Magyarország miniszterelnökének átmeneti akadályoztatása esetén, vagy, ha a miniszterelnök
megbízatása megszűnt, Magyarország új miniszterelnökének hivatalba lépéséig Magyarország
miniszterelnökének jogkörét a Nemzetvédelmi miniszter gyakorolja.
55. §
Magyarország miniszterelnöki megbízatás megszűnése
(1)

Magyarország miniszterelnöke tisztségét
a./ haláláig,
b./ egészségi alkalmatlanságának megállapításáig,
c./ önkéntes lemondásáig,
d./ visszahívásáig
gyakorolja.

(2)

Magyarország miniszterelnöke megbízatásának megszűnte esetén Magyarország elnöke
Kivételes Nemzetgyűlést köteles összehívni.

(3)

Magyarország
új
miniszterelnökének
megválasztásáig
miniszterelnökének feladatait a Nemzetvédelmi miniszter gyakorolja.

(4)

Amennyiben Magyarország miniszterelnöke feladatkörének ellátására egészségügyi
okból kilencven napon túl képtelen, a Nemzetvédelmi miniszter indítványára - a
kilencven nap eltelte után – az Országgyűlés Felsőháza állapítja meg, hogy
Magyarország miniszterelnöke egészségügyi okból feladatkörének ellátására képtelen.
A határozat meghozataláról az Országgyűlés Felsőháza tagjainak egyszerű többségű
szavazata szükséges.

(5)

Amennyiben Magyarország miniszterelnökével szemben a tisztségének gyakorlása
során összeférhetetlenségi ok merül fel, a Nemzetvédelmi miniszter indítványára az
Országgyűlés Felsőháza állapítja meg az összeférhetetlenséget. A határozat
meghozataláról az Országgyűlés Felsőháza tagjainak egyszerű többségű szavazata
szükséges.

(6)

Magyarország miniszterelnöke által, tisztségének gyakorlása idején elkövetett, a
„Büntetésről” szóló főtörvényben meghatározott bármilyen szándékos cselekménye
hazaárulásnak minősül és a büntetőeljárást e szerint kell lefolytatni. A büntetőeljárást a
Nemzetvédelmi miniszter indítványára, az Országgyűlés mindkét házának döntése
alapján Magyarország elnöke indítja. A határozat meghozataláról az Országgyűlés
mindkét háza tagjainak egyszerű többségű szavazata szükséges.

Magyarország
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Magyarország miniszterelnökének feladatvégzése
(1)

Magyarország miniszterelnöki tisztségével összeférhetetlen minden más állami,
politikai és gazdasági tisztség vagy megbízatás.

(2)

Magyarország miniszterelnöke hivatalba lépése napjáig köteles a vele szemben fennálló
összeférhetetlenségi okot megszüntetni.

(3)

Magyarország miniszterelnöke más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb
tevékenységéért - a szerzői jogi védelemben részesülő tevékenységet kivéve - díjazást
nem fogadhat el.

(4)

Magyarország miniszterelnökét megbízatása alatt és – visszahívás kivételével - annak
megszűnése után a törvényben foglaltak szerint tiszteletdíj, költségtérítés és
kedvezmények illetik meg.

(5)

Magyarország miniszterelnökét munkájában hivatal segíti.
2. alszakasz
Magyarország miniszterelnökének feladatai
57. §

(1)

Magyarország miniszterelnöke
a./ Egyszemélyes felelősséggel irányítja a Kormány munkáját.
b./ Az Országgyűlés felsőházának javaslata alapján előterjeszti Magyarország
elnökénél
- a miniszterek kinevezését és felmentését,
- a Kormány munkatervének (programjának) elfogadását.
c./ Irányítja a
- a főtörvények módosításának előkészítését és hatályba lépteti a módosított
főtörvényt,
- a résztörvények alkotását, módosításának előkészítését és hatályba lépteti a
módosított résztörvényt.
d./ Részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés alsó- és felsőházának ülésén,
e./ Kormányrendeletet ad ki az Alaptörvény 26 §-ában meghatározottak szerint.
f./ Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alaptörvény vagy az Alaptörvény szintű
főtörvények, főtörvények hatáskörébe utalnak.

(2)

Magyarország miniszterelnökének az (1) bekezdés c./ pontjában foglalt hatáskörét a
tárgykörben illetékes és hatáskörrel rendelkező elöljáró előterjesztésére gyakorolja.
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Részt vesz a Honvédelmi Tanács munkájában

(4)

Magyarország miniszterelnöke a hozzá érkezett előterjesztésről harminc napon belül
határoz, kivéve, ha az Alaptörvény más határidőt állapít meg.

(5)

Magyarország miniszterelnöke az előterjesztést elutasítja, ha a teljesítéséhez szükséges
jogszabályi feltétel hiányzik.
2. szakasz
Kormány
58. §
Általános rendelkezések

(1)

A végrehajtó hatalom élén a Kormány áll.

(2)

A Kormány az Alkotmány, az Alaptörvény és a törvények alapján meghatározza az
állam általános politikáját, végrehajtja az Alkotmány és az Alaptörvény rendelkezéseit,
valamint a törvényeket, irányítja - törvényben meghatározott kivétellel - az
államhatalom végrehajtó szervezeteit.
1. alszakasz
A Kormány megalakulása és működése
59. §
A Kormány megalakulása

(1)

A Kormány az első választás után, a miniszterek Szent Koronára tett eskütételével
alakul meg.

(2)

Magyarország miniszterelnöke
a./ hivatalba lépésekor,
b./ hivatali működése alatt
indítványt tehet, miniszterek indoklás nélkül felmentésére és új miniszter hivatalba
léptetésére.

(3)

Magyarország miniszterelnökének személyében történt változás esetén nem alakul új
Kormány.
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A Kormány tagjai
A Kormány tagja Magyarország miniszterelnöke és a miniszterek, akik az alábbi
minisztériumokat egyszemélyi felelősséggel vezetik:
(1) Nemzetvédelmi minisztérium
(2) Emberi alapjogok és kötelezettségek minisztériuma
(3) Családjogi minisztérium
(4) Államvezetési minisztérium
(5) Települések és társadalmi csoportok minisztériuma
(6) Vallás- és művelődésügyi minisztérium
(7) Egészségügyi minisztérium
(8) Gazdasági minisztérium
(9) Természetkapcsolatok minisztériuma
(10) Igazságügyi minisztérium
(11) Külügyminisztérium.
61. §
A Kormány működése
(1)

Magyarország miniszterelnöke
a./ irányítja a Kormány munkáját, és annak tevékenységéért felelősséggel tartozik az
Országgyűlésnek.
b./ gondoskodik a Kormány rendeleteinek és határozatainak végrehajtásáról.

(2)

A Kormány működésének szabályait
miniszterelnöke határozza meg.

(3)

A Kormány működésében a Nemzetvédelmi miniszter Magyarország elnökének
képviselője.

(4)

Feladatának ellátása során a Kormány együttműködik az érdekelt társadalmi csoportok
felsőházi képviselőivel.

(5)

A Kormány tagjainak a Kormányüléseken a részvétel kötelező. Indokolt esetben
Magyarország miniszterelnöke adhat felmentést az ülésen való részvétel alól, legfeljebb
a tagok 25 %-ának.

(6)

Rendkívüli Nemzetgyűlés ideje alatt a Kormányülésen való részvétel alól felmentés
nem adható,

(7)

A Kormányülés határozatait az ülésen jelen lévő Kormánytagok több mint a felének
egyidejű, nyílt szavazatával hozza meg.

és

tárgyalási

rendjét

Magyarország
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62. §
A Kormányra irányadó működési szabályok
(1)

Működéséért a Kormány az Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek
és a Nemzeti Tanácsnak rendszeresen köteles beszámolni.

(2)

A Kormány tagjai a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelősek, tevékenységükről
kötelesek a Kormánynak és az Országgyűlésnek beszámolni. A Kormány tagjainak
jogállását, díjazását, továbbá felelősségre vonásuk módját törvény szabályozza.

(3)

A Kormány tagjai részt vehetnek és felszólalhatnak az Országgyűlés alsó- és
felsőházának ülésein.

(4)

A Kormány tagjainak jogállását, díjazását, költségtérítését és kedvezményeit „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény szabályozza.
63. §
A Kormány feladatvégzése

(1)

A Kormány a feladatának ellátása érdekében az „Az állam vezetéséről” szóló
főtörvényben meghatározottak szerint
a./ szervezeteket hozhat létre,
b./ meghatározza az irányítása alá tartozó államigazgatási szervezetek és a miniszterek
feladatait,
c./ bármely általa létrehozott szervezet tevékenységét megvizsgálhatja, arról adatokat,
beszámolót kérhet.

(2)

A Kormány meghatározott feladatkörök ellátására kormánybizottságokat alakíthat.

(3)

A Kormány jogosult az államhatalom bármely végrehajtási ágát közvetlenül felügyelete
alá vonni, és erre külön szerveket létesíteni.
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A Kormány feladatai
64. §
A Kormány általános feladatai
(1)

A Kormány
a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait;
b) biztosítja a törvények végrehajtását;
c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját,
összehangolja tevékenységüket;
d) a települések és társadalmi csoportok minisztere közreműködésével biztosítja a
helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;
e) biztosítja
a
társadalmi-gazdasági
tervek
kidolgozását,
gondoskodik
megvalósulásukról;
f) meghatározza a tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az
ezek megvalósulásához szükséges feltételeket;
g) meghatározza a szociális és egészségügyi ellátás állami rendszerét, és gondoskodik
az ellátás anyagi fedezetéről;
h) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása (a továbbiakban: veszélyhelyzet), valamint a
közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket;
j) közreműködik a külpolitika meghatározásában;
k) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény
a hatáskörébe utal.

(2)

A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát ki, és határozatokat hoz a
jogalkotás Alaptörvényben lefektetett szabályai szerint. A Kormányrendeletet
Magyarország miniszterelnöke lépteti hatályba.
A Kormány rendelete és határozata Alkotmánnyal, Alaptörvénnyel és hatályban lévő
törvénnyel nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban ki kell
hirdetni.

(3)

A Kormány kezdeményezi a Nemzeti Tanácsnál az alárendelt szervek által hozott
minden olyan határozat vagy intézkedés megsemmisítését, illetőleg megváltoztatását,
amely törvénybe ütközik.
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A Kormány jogalkotási feladatai
(1)

Kezdeményezi
a./ Alaptörvény,
b./ Alaptörvény szintű főtörvény
módosítását,
c./ Főtörvény,
d./ Résztörvény,
e./ Jogszabály végrehajtási utasítása
f./ Kormányrendelet
g./ Miniszteri rendelet és
h./ Nemzetközi szerződés
alkotását, módosítását és hatályon kívül helyezését.

(2)

Dönt a
a./ Kormányrendelet
b./ Miniszteri rendelet
elfogadásáról.
3. szakasz
Miniszter
1. alszakasz
Általános rendelkezések
66. §
A Miniszter jogállása

A miniszter elöljárója
(1) a Nemzetvédelmi miniszter esetén Magyarország elnöke, egyébként
(2) Magyarország miniszterelnöke.
67. §
A miniszter megbízatásának keletkezése és megszűnése
(1)

Miniszterek kinevezésére és felmentésére vonatkozó előterjesztést az Országgyűlés
felsőházának javaslata alapján Magyarország miniszterelnöke tesz.

(2)

A miniszter megbízatása megszűnik:
a./ lemondásával,
b./ felmentésével,
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d./ választójogának elvesztésével,
e./ összeférhetetlenségének megállapításával.
(3)

A minisztereket Magyarország elnöke nevezi ki.

(4)

A kinevezett miniszterek hivataluk elfoglalása előtt esküt tesznek a Szent Koronára.
68. §
A miniszter helyettesítése

A miniszter helyettesítését „Az állam vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg.
2. alszakasz
A miniszter feladatai
A miniszter általános feladatai
69. §
(1)

A miniszter egyszemélyes felelősséggel irányítja az államhatalom végrehajtási
feladatkörébe tartozó ágát, az alája rendelt szervezeteket (Nemzetvédelmi miniszter
esetén a fegyveres erőket, a csendőrséget, a rendőrséget és a rendészeti szerveket), és
ellátja az elöljárója által meghatározott feladatokat.

(2)

A Kormány munkaterve (programja) alapján elkészíti és előterjeszti a minisztérium és
az alája rendelt szervezetek munkatervét, amelyet Magyarország miniszterelnöke hagy
jóvá.

(3)

Irányítja a feladatkörébe tartozó ágazatra vonatkozóan
a./ a főtörvények módosításának előkészítését,
b./ a résztörvények alkotását, módosításának előkészítését.

(4)

Részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés alsó- és felsőházának ülésén,

(5)

Miniszteri rendeletet ad ki az Alaptörvény 27 §-ában meghatározottak szerint.

(6)

Ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Alaptörvény vagy az Alaptörvény szintű
főtörvények, főtörvények, illetve Magyarország miniszterelnöke hatáskörébe utal.

(7)

A Nemzetvédelmi miniszter részt vesz a Honvédelmi Tanács munkájában, és
szakmailag irányítja azt.
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A miniszter jogalkotó feladatai
(1)

A miniszterek feladatuk ellátása körében rendeleteket adhatnak ki, a jogalkotás
Alaptörvényben lefektetett szabályai szerint. A Miniszteri rendeletet a Kormány hagyja
jóvá, és a tárgykörben illetékes miniszter lépteti hatályba.

(2)

A Kormány kezdeményezésére, a miniszter végrehajtási feladatkörébe tartozó
tárgykörben jogszabály végrehajtási utasítás
- tervezetet,
- módosítás tervezetet vagy
- hatályon kívül helyezését előkészítő tervezetet
készít.
A tervezet elfogadásáról a Kormány dönt. Az elfogadott végrehajtási utasítást a
tárgykörben illetékes miniszter lépteti hatályba.
A Miniszteri rendeletet és a jogszabály végrehajtási utasítását hivatalos lapban ki kell
hirdetni.

(3)

A Miniszteri rendelet és a jogszabály végrehajtási utasítás a Alkotmánnyal,
Alaptörvénnyel és hatályban lévő törvénnyel nem lehet ellentétes.
4. szakasz
Az Országgyűlés
Általános rendelkezések
71. §

(1)

Az Országgyűlés a Szent Korona értékrendből eredő vezetői feladatokat végző legfőbb
népképviseleti végrehajtó szerve.

(2)

Az Országgyűlés két házból áll:
a./ a Felsőházat a társadalmi csoportok
b./ az Alsóházat a települések
választott képviselő alkotják.
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Az Országgyűlés Felsőháza
1. alszakasz
Az Országgyűlés Felsőházának megalakulása és működése
72. §
Az Országgyűlés Felsőházának megalakulása
(1)

Az Országgyűlés Felsőházát az Első képviselőválasztás eredménye alapján
Magyarország miniszterelnöke hívja össze, az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlést
követő napra.

(2)

Az Országgyűlés Felsőházának tagjai megbízatásának (mandátumának) igazolása és a
Szent Koronára tett eskü után az Országgyűlés Felsőháza megalakul.

(3)

Az Országgyűlés Felsőháza az első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel
megválasztja az Országgyűlés Felsőházának elnökét egyidejű, nyilvános szavazással.
73. §
Az Országgyűlés Felsőházának működése

(1)

Az Országgyűlés Felsőháza folyamatosan végzi munkáját.

(2)

Az Országgyűlés Felsőháza Rendkívüli ülésként ülésezik szükséghelyzet, valamint
megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása esetén.

(3)

Az Országgyűlés Felsőháza működésének szabályait
a./ az Alkotmányozó Nemzetgyűlés állapítja meg,
b./ módosítását az Országgyűlés Felsőháza kezdeményezi és a Nemzetgyűlés
előterjesztésére Magyarország elnöke helyezi hatályba.

(4)

Az Országgyűlés Felsőháza ülései, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek
nyilvánosak.

(5)

Magyarország elnöke az Országgyűlés Felsőházának elnöke, továbbá bármely
Országgyűlési képviselő indítványára, államtitok vagy nyilvánosságra nem hozható
személyes adat védelme érdekében az Országgyűlés Felsőháza egyszerű többségi,
egyidejű, nyílt szavazással zárt ülés tartását rendelheti el.

(6)

Az Országgyűlés Felsőháza tagjainak az Országgyűlés Felsőháza ülésein a részvétel
kötelező. Indokolt esetben az Országgyűlés Felsőházának elnöke adhat felmentést az
ülésen való részvétel alól, legfeljebb a tagok 25 %-ának.
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(7)

A Rendkívüli Nemzetgyűlés idején az ülésen való részvétel alól felmentés nem adható.

(8)

Az Országgyűlés Felsőháza akkor határozatképes, ha ülésén az Országgyűlés Felsőháza
tagjainak több, mint a fele jelen van.

(9)

Az Országgyűlés Felsőháza határozatait az ülésen jelen lévő tagok több mint a felének
nyílt, egyidejű szavazatával hozza meg.
2. alszakasz
Az Országgyűlés Felsőházának feladatai
74. §

(1)

Kezdeményezi Magyarország
elkészítését vagy módosítását.

miniszterelnökénél

a

Kormány

munkatervének

(2)

Jogalkotási tervet készít és módosít
a./ Magyarország miniszterelnöke,
b./ az alsó- vagy felsőházi országgyűlési képviselők
kezdeményezése és/vagy
c./ népi kezdeményezés
alapján.

(3)

A Kormány által elfogadott jogalkotási tervet Magyarország miniszterelnöke hagyja
jóvá.

(4)

A jogalkotási terv szerint jogszabály tervet terjeszt elő az Országgyűlés alsóházának,
amelyet
a./ a tárgykör szerinti társadalmi csoportok felsőházi képviselőinek szakmai ismerete
és tapasztalata, valamint
b./ az összes felsőházi képviselő megyéjében (kerületében) szerzett, tárgykörrel
kapcsolatos, népakaratot kifejező vélemények
alapján készít.

(5)

Az Országgyűlés felsőházi tagjának
a./ halála,
b./ egészségi állapota miatti, vagy
c./ önkéntes lemondása
esetén Időszaki választás tartását kezdeményezi, a megszűnt megbízatás által érintett
területen.
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Az Országgyűlés felsőházi tagjának vagy elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes
döntése miatt, népi kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás
lefolytatása.
3. alszakasz
Az Országgyűlés Felsőháza elnökének feladata
75. §

(1)

Irányítja
a./ a 74. § (2) bekezdése szerinti jogalkotási terv készítési munkát,
b./ a 74. § (4) bekezdés szerinti Főtörvény módosítás tervezet,
c./ a 74. § (4) bekezdés szerinti új Résztörvény vagy Résztörvény módosítás tervezet
készítésének munkáját.

(2)

Az Országgyűlés Felsőháza által jóváhagyott új, vagy módosított jogszabály-tervezetet
elfogadási javaslattal átadja az Országgyűlés Alsóháza elnökének.
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Az Országgyűlés Alsóháza
1. alszakasz
Az Országgyűlés Alsóházának megalakulása és működése
76. §
Az Országgyűlés Alsóházának megalakulása
(1)

Az Országgyűlés Alsóházát az Első képviselőválasztás eredménye alapján
Magyarország miniszterelnöke hívja össze, az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlést
követő napra.

(2)

Az Országgyűlés Alsóházának tagjai megbízatásának (mandátumának) igazolása és a
Szent Koronára tett eskü után az Országgyűlés Alsóháza megalakul.

(3)

Az Országgyűlés Alsóháza az első ülésén tagjai közül egyszerű többséggel
megválasztja az Országgyűlés Alsóházának elnökét egyidejű, nyilvános szavazással.
77. §
Az Országgyűlés Alsóházának működése

(1)

Az Országgyűlés Alsóháza minden hó utolsó hetének hétfő és péntek közötti
időszakában ülésezik.

(2)

Az Országgyűlés Alsóházának Rendkívüli ülését össze kell hívni szükséghelyzet,
valamint megelőző-, illetve fegyveres védelmi helyzet fennállása esetén

(3)

Az Országgyűlés Alsóháza működésének szabályait
a./ az Alkotmányozó Nemzetgyűlés állapítja meg,
b./ módosítását az Országgyűlés Alsóháza kezdeményezi és a Nemzetgyűlés
előterjesztésére Magyarország elnöke helyezi hatályba.

(4)

Az Országgyűlés Alsóháza ülései, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek
nyilvánosak.

(5)

Magyarország elnöke az Országgyűlés Alsóházának elnöke, továbbá bármely
Országgyűlési képviselő indítványára, államtitok vagy nyilvánosságra nem hozható
személyes adat védelme érdekében az Országgyűlés Alsóháza egyszerű többségi,
egyidejű, nyílt szavazással zárt ülés tartását rendelheti el.

(6)

Az Országgyűlés Alsóháza tagjainak az Országgyűlés Alsóháza ülésein a részvétel
kötelező. Indokolt esetben az Országgyűlés Alsóházának elnöke adhat felmentést az
ülésen való részvétel alól, legfeljebb a tagok 25 %-ának.
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(7)

A Rendkívüli Nemzetgyűlés idején az ülésen való részvétel alól felmentés nem adható,

(8)

Az Országgyűlés Alsóháza akkor határozatképes, ha ülésén az Országgyűlés Alsóháza
tagjainak több, mint a fele jelen van.

(9)

Az Országgyűlés Alsóháza határozatait az ülésen jelen lévő tagok több mint a felének
nyílt, egyidejű szavazatával hozza meg.
2. alszakasz
Az Országgyűlés Alsóházának feladatai
78. §

(1)

Az Alsóház minden tagja képviseleti körzetének népakaratot kifejező véleménykikérését követően és annak nyilvános ülésen történő megvitatása után, egyszerű
többségi, egyidejű nyílt szavással meghozott határozattal dönt
a./ az Országgyűlés Felsőháza által a 75. § (2) bekezdése alapján elfogadásra javasolt
főtörvény módosítás tervezet, illetve új, vagy módosított résztörvény tervezet,
illetve
b./ a kormány indítványára a tárgykörben illetékes miniszter által előterjesztett
jogszabály végrehajtási utasítás tervezet
elfogadásáról vagy elutasításáról.

(2)

Az Országgyűlés Alsóházi tagjának
a./ halála,
b./ egészségi állapota miatti, vagy
c./ önkéntes lemondása
esetén Időszaki választás tartását kezdeményezi, a megszűnt megbízatás által érintett
területen.

(3)

Az Országgyűlés alsóházi tagjának vagy elöljárónak a képviseltek érdekeivel ellentétes
döntése miatt, népi kezdeményezés alapján indított megbízatás-visszavonó eljárás
lefolytatása.
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Az Országgyűlés Alsóháza elnökének feladata
79. §
(1)

Irányítja a
a./ 78. § (1) bekezdés a./ pontja szerinti
- Főtörvény módosítás tervezet,
- új Résztörvény vagy Résztörvény módosítás tervezet, illetve
b./ a 78. § (1) bekezdés b./ pontja szerinti jogszabály végrehajtási utasítás tervezet
vitáját és szavazását.

(2)

Az Országgyűlés Alsóháza által hatálybaléptetésre javasolt
a./ új, vagy módosított jogszabálytervezetet átadja Magyarország miniszterelnökének.
a./ jogszabály végrehajtási utasítás tervezetet átadja a tárgykörben illetékes
miniszternek.
4. alszakasz
Az Országgyűlés által alkalmazott felelősségre vonás
80. §

(1)

Amennyiben az Országgyűlés a 74. § (6) bekezdéseiben vagy a 78. § (3) bekezdésében
meghatározott megbízatás-visszavonó eljárást folytatott és az abban megnevezett
elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hozott,
a./ visszahívja az elöljáró(ka)t tisztségéből és
b./ új elöljáró(ka)t választ.

(2)

Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján az Országgyűlés büntetőeljárást indít
hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló főtörvény
szerint
a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen,
b./ a népi kezdeményezést tevők ellen, ha a lefolytatott eljárás nem marasztalja el az
elöljáró(ka)t.

(3)

Az ellen az Országgyűlési képviselő ellen, aki nem vesz részt a Rendkívüli
Nemzetgyűlés idején az Országgyűlés munkájában, az Országgyűlés illetékes elnöke
köteles hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről” szóló
főtörvény szerint büntető eljárást indítani.

(4)

Az Országgyűlés Felső- vagy
Országgyűlés illetékes elnöke

Alsóházának

határozatképtelensége

esetén az
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bűncselekményének elkövetése miatt;
b./ visszavonja azoknak a képviselőknek a megbízását, akik engedély nélkül
távolmaradtak és
c./ a határozatképtelenség napjától számított egy hónapon belüli időpontra
Országgyűlési képviselőválasztás kiírását indítványozza Magyarország elnökénél
azokra a területekre, amelyeknek az engedély nélküli képviselők megbízottai
voltak.
7. szakasz
Az Önkormányzatok
81. §
Általános rendelkezések
(1)

A község, a város, a fővárosi kerület (a továbbiakban együtt: település), a települések
csoportjai, illetve a Szent Korona Önigazgatási Rendszere szerinti társadalmi csoportok
érdekeit önkormányzati szervezetek képviselik, amelyek feladata közvetíteni és
érvényesíteni a népakaratot az országgyűlési és önkormányzati választások során,
illetve felügyelni a képviselők munkáját.

(2)

A társadalom működésének szerves egységét megbontó, gyűlöletkeltő képviselő,
továbbá a hamis érvek alapján bizalmatlanságot keltő, vagy idegen érdeket
érvényesítésére törekvő társadalmi szervezetek ilyen tevékenységet végző vezetői és
tagjai bűncselekményt követnek el, és a megállapított büntetési tétel mellett az
érdekképviseleti gyakorlásának jogát örökre elvesztik.

(3)

A települések és a társadalmi csoportok működésének részletes szabályozását „A
településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény határozza meg.
8. szakasz
A települési önkormányzatok
82. §
Általános rendelkezések

(1)

A település önigazgatása (szubszidiaritása) a társadalmi csoportok önigazgatásával
együtt jelenti Magyarországon a hatalomgyakorlás alapját. Ennél fogva a település
közhatalmi, közigazgatási és gazdasági egység.

(2)

Az egy megyébe tartozó városok és községek államhatalmi feladatainak végzését a
Megyei Közgyűlés hangolja össze.

(3)

A fővárosi kerületek államhatalmi feladatait a Fővárosi Közgyűlés hangolja össze.
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(4)

Magyarország fővárosa Budapest.

(5)

A várossá és a községgé nyilvánítás feltételeit, a főváros kerületeit, a megyék nevét,
székhelyét, továbbá a hozzájuk tartozó városokat és községeket az „Az állam
vezetéséről” szóló főtörvény határozza meg.

(6)

A település
- a település önigazgatását ellátó önálló önkormányzattal,
- önálló egészségügyi alapellátással,
- önálló nevelési-oktatási intézményekkel,
- önálló közbiztonsági szolgálattal,
- önálló tűz- és katasztrófavédelmi szolgálattal
rendelkezik.

(7) A település, továbbá a megye és a főváros államigazgatási, államhatalmi feladatai
ellátásának részleteit az Alaptörvény és „A településekről és társadalmi csoportokról”
szóló főtörvény határozza meg.
1. alszakasz
A települési önkormányzatok megalakulása és működése
83. §
A települési önkormányzatok megalakulása
(1)

A települési önkormányzatot az Első képviselőválasztás eredménye alapján a választott
polgármester hívja össze, a választást követő tíz napon belüli időpontra.

(2)

A Település Önkormányzati tagjai megbízatásának (mandátumának) igazolása és a
Szent Koronára tett eskü után a Település Önkormányzata megalakul.

(3)

A települési önkormányzat azon tagjai, akik nem az Első képviselőválasztáson kapnak
megbízatást, a megválasztásuk utáni első települési önkormányzati ülésen igazolják
megbízatásukat és tesznek esküt a Szent Koronára.
84. §
A települési önkormányzatok működése

(1)

A települési önkormányzatát a polgármester, a fővárosi önkormányzat közgyűlését a
főpolgármester, a megyei közgyűlést az elnök (a továbbiakban együtt: polgármester)
vezeti.

(2)

A települési önkormányzat a helyi közügyekben önállóan és általános hatáskörrel jár el.
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(3)

A települési önkormányzat települési közügyet kivételesen és csak akkor utalhat más
állami szerv hatáskörébe, ha ezt a közügy jellege, az eredményesség vagy a
gazdaságosság követelménye indokolja.

(4)

A települési önkormányzat döntése, működése kizárólag a jogszerűség szempontjából
vizsgálható felül.

(5)

A települési önkormányzat törvényességi ellenőrzéséről a Nemzeti Tanács, a Kormány,
pénzügyi és gazdasági ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék gondoskodik.

(6)

A települési önkormányzat jogsértő döntésének felülvizsgálata - az (5) bekezdésben
meghatározott ellenőrző szerv kezdeményezése alapján - a bíróság hatáskörébe tartozik.
2. alszakasz
A települési önkormányzatok feladatai
85. §

(1)

A települési önkormányzatok alapjogai és kötelezettségei egyenlőek.

(2)

A települési önkormányzat - „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló
főtörvény keretei között - a települési közügyek intézése, a települési közszolgáltatási
feladatok ellátása céljából a következő önkormányzati alapjogokat gyakorolja:
a) a település minden lakójára kötelező érvényű rendeletet alkot,
b) meghatározza szervezeti és működési rendjét,
c) szabadon társulhat más önkormányzatokkal, érdekképviseleti szövetséget hozhat
létre, együttműködhet más országok települési önkormányzataival, és tagja lehet
nemzetközi önkormányzati szervezetnek,
d) gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat,
e) gyakorolja a birtokjogot az Alaptörvényben meghatározott nemzeti vagyon részek
felett,
f) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel vállalkozást folytathat, amely
nem veszélyeztetheti kötelező feladatainak ellátását,
g) meghatározza éves költségvetését, és annak alapján önállóan gazdálkodik,
h) a hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet,
véleményt nyilváníthat,
i) önkormányzati jelképet alkothat, helyi kitüntetést és elismerő címet alapíthat.

(3)

A települési önkormányzati alapjogok bírósági védelemben részesülnek.

(4)

A kötelező feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a nemzeti vagyon
növelésének településre eső része képezi, „A településekről és társadalmi csoportokról”
szóló főtörvény szerint.
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A települési önkormányzati rendelet
(1)

Az önkormányzat tagja által indítványozott, vagy népi kezdeményezéssel indított, az
önkormányzat tisztségviselői által készített, és a polgármester által előterjesztett új
települési önkormányzati rendelet-tervezet, vagy meglévő rendelet módosítás-tervezet,
illetve hatályon kívül helyezési jogszabálytervezet vitája, elfogadása vagy elutasítása a
települési önkormányzat feladata.
A települési önkormányzati rendeletet a polgármester lépteti hatályba.

(2)

A települési önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű
jogszabállyal.
3. alszakasz
A polgármester
87. §

(1)

A települési önkormányzat elnöke az Első képviselőválasztás eredménye alapján a
választott polgármester.

(2)

A polgármester az önkormányzati feladatain kívül az Országgyűlés alsóházának
képviselői feladatait is ellátja, ha az Első vagy az időszaki képviselőválasztáson erre
meghatalmazást kapott.
4. alszakasz
A település által alkalmazott felelősségre vonás
88. §

(1)

Az önkormányzati indítványra, vagy népi kezdeményezésre a területi önkormányzat
megbízatás-visszavonó eljárást folytat és amennyiben az abban megnevezett
elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hoz, kezdeményezi Magyarország elnökénél
a./ a határozatban érintett önkormányzati tag(ok) megbízatásának felfüggeszését és
b./ időközi választás kiírását a határozatban elmarasztalt önkormányzati tag helyére.

(2)

Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a települési önkormányzat
büntetőeljárást indít hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről”
szóló főtörvény szerint
a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen,
b./ a megbízatást-visszavonó eljárás kezdeményezői ellen, ha a lefolytatott eljárás nem
marasztalja el az elöljáró(ka)t.

(3)

A települési önkormányzat határozatképtelensége esetén a polgármester
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hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt;
b./ kezdeményezi Magyarország elnökénél az engedély nélkül távol maradó
önkormányzati tagok
- megbízatásának felfüggeszését és
- időközi választás kiírását az önkormányzati tagok helyére.
9. szakasz
A társadalmi csoportok önkormányzata
89. §
Általános rendelkezések
(1)

A társadalmi csoportok önigazgatása (szubszidiaritása) a települések önigazgatásával
együtt jeleneti Magyarországon a hatalomgyakorlás alapját.

(2)

Az egy megyébe tartozó, illetve a budapesti nemzetiség, vallás, korcsoport és szakma
szerint azonos társadalmi csoportba tartozó Szent Korona tagok érdekképviseleti
feladatainak végzését a társadalmi csoport megyei szervezete hangolja össze, az
Alaptörvény és „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény szerint.
1. alszakasz
A társadalmi csoport önkormányzatának megalakulása és működése
90. §
A társadalmi csoport önkormányzatának megalakulása

(1)

A társadalmi csoport önkormányzatát az Első képviselőválasztás eredménye alapján a
társadalmi csoport megyei vezetője hívja össze, a választást követő tíz napon belüli
időpontra.

(2)

A társadalmi csoport önkormányzatának tagjai megbízatásának (mandátumának)
igazolása és a Szent Koronára tett eskü után a társadalmi csoport megyei
önkormányzata megalakul.

(3)

A társadalmi csoport önkormányzatának azon tagjai, akik nem az Első
képviselőválasztáson kapnak megbízatást, a megválasztásuk utáni első társadalmi
csoport önkormányzati ülésen igazolják megbízatásukat és tesznek esküt a Szent
Koronára.
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A társadalmi csoport önkormányzatának működése
(1)

A társadalmi csoport önkormányzatát a megválasztott megyei (budapesti) elnök vezeti.

(2)

A társadalmi csoportok országos önkormányzatát a megyei megbízottak küldöttei
alkotják, „A településekről és társadalmi csoportokról” szóló főtörvény szerint.

(3)

A társadalmi csoportok országos önkormányzata összehangolja a megyei (budapesti)
önkormányzatok munkáját.

(4)

A képviselő-testület a társadalmi csoportot illető közügyekben önállóan és általános
hatáskörrel jár el.

(5)

A társadalmi csoport önkormányzatának hatáskörébe tartozó közügyet kivételesen és
csak akkor utalhat más állami szerv hatáskörébe, ha ezt a közügy jellege, az
eredményesség vagy a gazdaságosság követelménye indokolja.

(6)

A társadalmi csoport önkormányzatának döntése, működése kizárólag a jogszerűség
szempontjából vizsgálható felül.

(7)

A társadalmi csoport önkormányzata törvényességi ellenőrzéséről a Nemzeti Tanács, a
Kormány, pénzügyi és gazdasági ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék gondoskodik.

(8)

A társadalmi csoport önkormányzata jogsértő döntésének felülvizsgálata - a (6)
bekezdésben meghatározott ellenőrző szerv kezdeményezése alapján - a bíróság
hatáskörébe tartozik.
2. alszakasz
A társadalmi csoport önkormányzatának feladatai
92. §

(1)

A társadalmi csoport önkormányzatának alapjogai és kötelezettségei egyensúlyban
vannak.

(2)

A társadalmi csoport önkormányzata - „A településekről és társadalmi csoportokról”
szóló főtörvény keretei között - a társadalmi csoportot érintő közügyek intézése céljából
a következő önkormányzati alapjogokat gyakorolja:
a) a társadalmi csoport minden tagjáta kötelező érvényű rendeletet alkot,
b) meghatározza szervezeti és működési rendjét,
c) szabadon társulhat más önkormányzatokkal, érdekképviseleti szövetséget hozhat
létre, együttműködhet más országok társadalmi csoport önkormányzataival, és tagja
lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek,
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e) gyakorolja a birtokjogot az Alaptörvényben meghatározott nemzeti vagyon részek
felett,
f) e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel vállalkozást folytathat, amely
nem veszélyeztetheti kötelező feladatainak ellátását,
g) meghatározza éves költségvetését, és annak alapján önállóan gazdálkodik,
h) a hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet,
véleményt nyilváníthat,
i) önkormányzati jelképet alkothat, önkormányzati kitüntetést és elismerő címet
alapíthat.
(3)

A társadalmi csoport önkormányzatainak alapjogai bírósági védelemben részesülnek.

(4)

A kötelező feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a nemzeti vagyon
növelésének társadalmi csoportra eső része képezi, „A településekről és társadalmi
csoportokról” szóló főtörvény szerint.
93. §
A társadalmi csoport önkormányzati rendelete

(1)

Az önkormányzat tagja által indítványozott, vagy népi kezdeményezéssel indított, az
önkormányzat tisztségviselői által készített, és a Polgármester által előterjesztett új
társadalmi csoport önkormányzati rendelet-tervezet, vagy meglévő rendelet módosítástervezet, illetve hatályon kívül helyezési jogszabálytervezet vitáját, elfogadását vagy
elutasításár az önkormányzat ülésén végzi.
A társadalmi csoport önkormányzati rendeletét a társadalmi csoport elnöke lépteti
hatályba.

(2)

A társadalmi csoport önkormányzati rendelete nem lehet ellentétes a magasabb szintű
jogszabállyal.
3. alszakasz
A társadalmi csoport önkormányzatának elnöke
94. §

(1)

A társadalmi csoport országos önkormányzata elnökének az Első képviselőválasztás ad
megbízatást.

(2)

A társadalmi csoport önkormányzatának elnöke és tagja az önkormányzati feladatain
kívül az Országgyűlés felsőházának képviselői feladatait is ellátja, ha az Első vagy az
időszaki képviselőválasztáson erre meghatalmazást kapott.

- 59 4. alszakasz
A társadalmi csoport önkormányzata által alkalmazott felelősségre vonás
95. §
(1)

Az önkormányzati indítványra, vagy népi kezdeményezésre a társadalmi csoport
önkormányzat megbízatás-visszavonó eljárást folytat, és amennyiben az abban
megnevezett elöljáró(ka)t elmarasztaló határozatot hoz, kezdeményezi Magyarország
elnökénél
a./ a határozatban érintett önkormányzati tag(ok) megbízatásának felfüggesztését és
b./ időközi választás kiírását a határozatban elmarasztalt önkormányzati tag helyére.

(2)

Az (1) bekezdés szerint lefolytatott eljárás alapján a társadalmi csoport önkormányzata
büntetőeljárást indít hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt, a „Büntetésről”
szóló főtörvény szerint
a./ az elmarasztalt elöljáró(k) ellen,
b./ a megbízatást-visszavonó eljárás kezdeményezői ellen, ha a lefolytatott eljárás nem
marasztalja el az elöljáró(ka)t.

(3)

A társadalmi csoport önkormányzata határozatképtelensége esetén a társadalmi csoport
elnöke
a./ büntetőeljárást indít az engedély nélkül távol maradó önkormányzati tagok ellen,
hazaárulás bűncselekményének elkövetése miatt;
b./ kezdeményezi Magyarország elnökénél az engedély nélkül távol maradó
önkormányzati tagok
- megbízatásának felfüggesztését és
- időközi választás kiírását az önkormányzati tagok helyére.
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Záró intézkedések
96. §
Hatálybalépés
Az Alaptörvényt az Első (Alkotmányozó) Nemzetgyűlés hirdeti ki és lépteti hatályba, és a
kihirdetést követő napon lép hatályba.
97. §
Átmeneti rendelkezések
(1)

„Az államhatalom gyakorlásáról” szóló, 1. főtörvény rendelkezéseit a hatálybalépésekor
folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Az Alkotmánybíróság kezelésében lévő ügyeket a Nemzeti Tanács veszi át és a
Szabadság Alkotmánya, valamint az Alaptörvény és az alaptörvény szintű főtörvények
kihirdetését követő hat hónapon belül felülvizsgálja, és az azzal összhangban nem álló
határozatait hatályon kívül helyezi. A Nemzeti Tanács a hatályon kívül helyezett
határozatok jegyzékét az említett határidőn belül közzéteszi.

(3)

A Szabadság Alkotmánya, valamint az Alaptörvény és az alaptörvény szintű
főtörvények hatálybalépésének időpontjáig alkotott jogszabályok szerint megválasztott
vagy kinevezett tisztségviselők megbízatása ezen törvények hatályon kívül
helyezésekor szűnik meg.

(4)

A Szabadság Alkotmánya, valamint az Alaptörvény és az alaptörvény szintű
főtörvények hatálybalépésének időpontjában a hivatalban lévő alkotmánybírák
megbízatása megszűnik.
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Az államhatalom választása és működése
Népakarat nyilvánítás
Választás

Jogkörök

Alapválasztás
1. Nemzetgyűlési
képviselőválasztás:
- Nemzetgyűlési
tag,
- Nemzeti
Tanács tag,
- Magyarország
elnöke,
- Magyarország
miniszterelnöke
2. Területi
(települési)
képviselőválasztás:
- települési
önkormányzati
képviselő
- Polgármester,
- alsóházi
képviselő
3. Társadalmi
csoport
képviselőválasztás:
- társadalmi
csoport
képviselő
- Elnök,
- felsőházi
képviselő
- nemzetközi
szervezet
képviselője

Időközi választás
A képviselő
megbízatása
megszűnik, ha:
- meghalt,
- egészségi állapota
miatt lemondott,
- önként lemondott,
vagy
- a képviseltek
érdekeivel
ellentétes döntése
miatt visszahívták.
A fenti okból
betöltetlen
képviselői
megbízatás
elnyerésére időszaki
1. Nemzetgyűlési
képviselőválasztást,
2. Területi
(települési)
képviselőválasztást, vagy
3. Társadalmi
csoport
képviselőválasztást
kell tartami a
képviselői hely
szerinti körben

Népszavazás
1. Alaptörvény módosítás
kezdeményezése
2. Alaptörvény szintű főtörvény módosítás
kezdeményezése
3. Főtörvény módosítás kezdeményezése
4. Résztörvényalkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés
kezdeményezése
5. Nemzetközi szerződés megkötésének,
módosításának és hatályon kívül
helyezésének kezdeményezése
6. Kormányrendelet alkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés
kezdeményezése
7. Települési önkormányzati
rendeletalkotás, módosítás és hatályon
kívül helyezés kezdeményezése
8. Társadalmi csoport önkormányzati
rendeletalkotás, módosítás és hatályon
kívül helyezés kezdeményezése

Nemzetgyűlés
Első (Alkotmányozó)
Évenkénti rendszerességű

Jogkörök

1. Alkotmány jogfolytonosságának
helyreállítása
2. Alaptörvény hatályba léptetése
3. Alaptörvény szintű főtörvények
hatályba léptetése
4. Nemzeti Tanács választása
5. Magyarország elnökének választása
6. Magyarország miniszterelnökének
választása

1. Alaptörvény és alaptörvény szintű
főtörvénnyel módosítása
2. Nemzeti Tanács tagjának felmentése, új
választása
3. Magyarország elnökének felmentése, új
elnök választása
4. Magyarország miniszterelnökének
felmentése, új elnök választása
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Jogkörök

Jogkörök

Magyarország elnöke

Magyarország miniszterelnöke

1. Alaptörvény módosítás előkészítés és
hatályba léptetése
2. Alaptörvény szintű főtörvény módosítás
előkészítés és hatályba léptetése
3. Nemzetközi szerződés megkötés,
módosítás előkészítés és hatályba
léptetése
4. Részt vesz a Honvédelmi Tanács
munkájában

1. Főtörvény módosítás hatályba léptetése
2. Új és módosított résztörvény hatályba
léptetése
3. Kormányrendelet alkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés előkészítése,
hatályba léptetése
4. Részt vesz a Honvédelmi Tanács
munkájában

Nemzeti Tanács

Kormány
Egységesen
Miniszterek

1. Ellenőrzi a jogszabályok
törvényességét.
2. Kezdeményezi és lefolytatja a
jogszabályok törvényességébe ütköző
eljárásokat
3. Ellenőrzi a népi kezdeményezések
jogalapját.
4. Kezdeményezi és lefolytatja a
megalapozott népi kezdeményezések
alapján a szükséges eljárásokat
5. Kezdeményezi és lefolytatja a
megalapozatlan népi kezdeményezések
alapján a szükséges eljárásokat
6. Létrehozza a Honvédelmi Tanácsot a
rendkívüli állapottal összefüggő
feladatok végrehajtására
7. Ellenőrzi az országvédelmi terv, és a
rendkívüli intézkedéseket bevezető
rendelet, valamint annak végrehajtási
utasítása jogszerűségét és betartását
8. Kezdeményezi és lefolytatja az előző
pont jogszerűtlenségi és végrehajtási
okai alapján a szükséges eljárásokat

1. Alaptörvény
módosítás
kezdeményezése
2. Alaptörvény
szintű főtörvény
módosítás
kezdeményezése
3. Főtörvény
módosítás
kezdeményezése
4. Résztörvényalkotás,
módosítás és
hatályon kívül
helyezés
kezdeményezése
5. Jogszabály
végrehajtási
utasítás alkotás,
módosítás és
hatályon kívül
helyezés
kezdeményezése
6. Nemzetközi
szerződés
megkötésének,
módosításának
és hatályon kívül
helyezésének
kezdeményezése
7. Kormányrendelet
alkotása,
módosítása és
hatályon kívül
helyezés
kezdeményezése
és előterjesztése

1. A szakterület
irányítása
2. Jogszabály
végrehajtási
utasítás alkotás,
módosítás és
hatályon kívül
helyezés
kezdeményezése
és hatályba
helyezése
3. Miniszteri
rendeletalkotás,
módosítás és
hatályon kívül
helyezés
kezdeményezése
és hatályba
helyezése
4. A
nemzetvédelmi
miniszter részt
vesz a
Honvédelmi
Tanács
munkájában
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Honvédelmi Tanács

Jogkörök

Jogkörök

Országgyűlés
1. Alaptörvény szintű főtörvény módosítás
kezdeményezése
2. Főtörvény módosítás kezdeményezése
3. Résztörvény-alkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés
kezdeményezése
4. Nemzetközi szerződés megkötésének,
módosításának és hatályon kívül
helyezésének kezdeményezése
5. Kormányrendelet alkotás, módosítás és
hatályon kívül helyezés
kezdeményezése

Bíróság

Ügyészség

(1) Magyarországon
az
igazságszolgáltatást
kizárólag a
bíróságok
gyakorolják.
(2) A bíróság dönt
a./ a büntető
ügyekben,
b./ a személyiségi és
gazdasági (polgári)
jogvitákban és
c./ „Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvénnyel
hatáskörébe utalt
egyéb ügyekben,
továbbá
d./ - ha az
Alaptörvény nem
utalja a Nemzeti
Tanács hatáskörébe
- felülvizsgálja a
közigazgatási
határozatokat.
(3) Magyarországon
az
igazságszolgáltatást
Magyarország
Legfelsőbb
Bírósága, az
ítélőtáblák, a
Fővárosi Bíróság és
a megyei bíróságok,
valamint a helyi és a
munkaügyi
bíróságok
gyakorolják.
(4) A törvény az
ügyek
meghatározott
csoportjaira külön
bíróságok létesítését
is elrendelheti.
(5) A bíróságra

(1) Magyarország
Legfőbb Ügyésze és
az ügyészség
a./ gondoskodik a
Szent Korona
értékrendjének
védelméről,
b./ az ország
biztonságát és
függetlenségét sértő
vagy veszélyeztető
minden cselekmény
következetes
üldözéséről,
c./ védi
- a természetes
személyek,
- a jogi személyek
és a jogi
személyiséggel nem
rendelkező
szervezetek
jogait.
(2) Az ügyészség
„Az állam
vezetéséről” és a
„Büntetésről” szóló
főtörvényekben
meghatározott
a./ jogokat gyakorol
a nyomozással
összefüggésben,
b./ képviseli a vádat
a bírósági
eljárásban, továbbá
c./ felügyeletet
gyakorol a büntetésvégrehajtás
törvényessége felett.
(3) Az ügyészség
közreműködik
annak
biztosításában, hogy
mindenki megtartsa
a törvényeket.
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szabályokat „Az
állam vezetéséről”
szóló főtörvény
állapítja meg.
(6) Bíróság
szervezése,
összevonása,
megszüntetése és a
bíróságok
működésének
részletes
szabályozása „Az
állam vezetéséről”
szóló főtörvény
módosítására
hívatott
elöljáróságok
hatáskörébe
tartozik.

Jogkörök

Törvénysértés
esetén - „Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvényben
meghatározott
esetekben és módon
- fellép a
törvényesség
védelmében.
(4) Az ügyészségre
vonatkozó
szabályokat „Az
állam vezetéséről”
és a „Büntetésről”
szóló főtörvények
állapítják meg.
(5) Az ügyészség
szervezése,
összevonása,
megszüntetése és az
ügyészségek
működésének
részletes
szabályozása „Az
állam vezetéséről”
és a
„Büntetésről”szóló
főtörvények
módosítására
hívatott
elöljáróságok
hatáskörébe
tartozik.

Állami
Számvevőszék
elnöke

Magyar Nemzeti
Bank elnöke

Alsóház elnöke

(1) Az Állami
Számvevőszék
elnökét és
elnökhelyetteseit
Magyarország
elnöke javaslatára a
Nemzeti Tanács
nyílt szavazáson,
egyszerű többséggel
választja, és
Magyarország
elnöke nevezi ki.
(2) Az Állami
Számvevőszék
elnöke és
elnökhelyettesei
hivatalba lépésük
előtt esküt tesznek a
Szent Koronára.
(3) „Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvény határozza
meg, hogy az
Állami

(1) A Magyar
Nemzeti Bank
elnökét és
elnökhelyetteseit
Magyarország
elnöke javaslatára a
Nemzeti Tanács
nyílt szavazáson,
egyszerű többséggel
választja, és
Magyarország
elnöke nevezi ki.
(2) A Magyar
Nemzeti Bank
elnöke és
elnökhelyettesei
hivatalba lépésük
előtt esküt tesznek a
Szent Koronára.
(3) „Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvény határozza
meg, hogy a Magyar
Nemzeti Bank

1. Az alsóház
főtörvény
módosításával
kapcsolatos
elfogadását vagy
elutasítását
átadja
Magyarország
miniszterelnökének
2. Az alsóház új
vagy módosított
résztörvénnyel
kapcsolatos
elfogadását vagy
elutasítását
átadja
Magyarország
miniszterelnökének
3. Az alsóház
jogszabály
végrehajtási
utasítással

Felsőház elnöke
1. Főtörvény
módosítás
átadása az
alsóház
elnökének.
2. Új vagy
módosított
résztörvény
átadása az
alsóház
elnökének.
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elöljáróinak
megbízatása milyen
esetekben szűnik
meg.

Jogkörök

elöljáróinak
megbízatása milyen
esetekben szűnik
meg.

Állami
Számvevőszék

Magyar Nemzeti
Bank

(1) Az Állami
Számvevőszék
a./ ellenőrzi az
államháztartás
gazdálkodását, ennek
keretében
- az államháztartási
javaslat
megalapozottságát, a
felhasználások
szükségességét és
célszerűségét,
- ellenjegyzi az
államháztartást érintő
jogszabálytervezeteket
(beleértve a
nemzetközi
szerződéseket);
- előzetesen
felülvizsgálja az
államháztartás
felhasználásának a
törvényességét;
b./ ellenőrzi
- az államháztartásról
készített
zárszámadást;
- az állami vagyon
kezelését, az állami
tulajdonban lévő
vállalatok,
vagyonérték-megőrző
és vagyongyarapító
tevékenységét;
c./ ellátja „Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvénnyel
hatáskörébe utalt
egyéb feladatokat.
(2) Az Állami
Számvevőszék
ellenőrzéseit
törvényességi,
célszerűségi és
eredményességi
szempontok szerint
végzi.

(1) A Magyar
Nemzeti Bank
Magyarország
jegybankja, a
nemzetgazdaság
központi bankja,
amely az állam
tulajdonában van.
(2) A Magyar
Nemzeti Bank
elnöke a bank
tevékenységéről
évente beszámol a
Nemzeti Tanácsnak;
jelentései részeinek
és egészének
titkosításáról - „Az
állam vezetéséről”
szóló főtörvényben
szereplő
titokvédelmi és
adatvédelmi
szabályok
figyelembevételével
– Magyarország
elnöke dönt.
(3) A (2)
bekezdés szerinti
beszámoló
elfogadásáról
Nemzeti Tanács
nyilt, azonos idejű
szavazáson
egyszerű többséggel
dönt.
(4) A (2)
bekezdés szerinti
beszámoló
elutasítása esetén
Magyarország
elnöke
haladéktalanul
köteles felmenteni a
Magyar Nemzeti
Bank elnökét, és a
Nemzeti Tanács a
30. § (1) bekezdése
szerinti eljárással

kapcsolatos
elfogadását vagy
elutasítását
átadja
Magyarország
miniszterelnökének

Alsóház
1. Főtörvény
módosítást
előkészítését
elfogadja vagy
elutasítja
2. Új vagy
módosított
résztörvény
előkészítést
elfogadja vagy
elutasítja
3. Jogszabály
végrehajtási
utasítás
előkészítését
elfogadja vagy
elutasítja

Felsőház
(1) Kezdeményezi
Magyarország
miniszterelnökénél
a Kormány
munkatervének
elkészítését vagy
módosítását.
(2) Jogalkotási
tervet készít és
módosít
a./ Magyarország
miniszterelnöke,
b./ az alsó- vagy
felsőházi
országgyűlési
képviselők
kezdeményezése
és/vagy
c./ népi
kezdeményezés
alapján.
(3) A Kormány
által elfogadott
jogalkotási tervet
Magyarország
miniszterelnöke
hagyja jóvá.
(4) A jogalkotási
terv szerint
jogszabály tervet
terjeszt elő az
Országgyűlés
alsóházának,
amelyet
a./ a tárgykör
szerinti társadalmi
csoportok felsőházi
képviselőinek
szakmai ismerete és
tapasztalata,
valamint
b./ az összes
felsőházi képviselő
megyéjében
(kerületében)
szerzett, tárgykörrel
kapcsolatos,
népakaratot
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vélemények
alapján készít.
(5) Az
Országgyűlés
felsőházi tagjának
a./ halála,
b./ egészségi
állapota miatti,
vagy
c./ önkéntes
lemondása
esetén Időszaki
választás tartását
kezdeményezi, a
megszűnt
megbízatás által
érintett területen.
(6) Az
Országgyűlés
alsóházi tagjának
vagy elöljárónak a
képviseltek
érdekeivel
ellentétes döntése
miatt, népi
kezdeményezés
alapján indított
megbízatásvisszavonó eljárás
lefolytatása.

harminc napon belül
új elnököt nevez ki
a bank élére.
(5) A Magyar
Nemzeti Bank
feladatáról,
működéséről, a
számvevők
jogállásáról és
javadalmazásáról
„Az állam
vezetéséről” szóló
főtörvény
rendelkezik.

Jogkörök

Települési
önkormányzatok

Társadalmi
csoportok
önkormányzatai

1. A Települési
önkormányzati
rendeletet
előterjeszti, a
döntéselőkészítést a
Polgármester
végzi
2. A Települési
önkormányzati
rendeletet az
Önkormányzat
elfogadja vagy
elutasítja, a
Polgármester
ennek
megfelelően
vagy hatályba
lépteti, vagy
nem

1. A Társadalmi
csoport
önkormányzati
rendeletét
előterjeszti, a
döntéselőkészítést az
Elnök végzi
2. A Társadalmi
csoport
önkormányzati
rendeletet az
Önkormányzat
elfogadja vagy
elutasítja, az
Elnök ennek
megfelelően
vagy hatályba
lépteti, vagy
nem

