
Magyarország Alaptörvénye1 

(kivonat) 

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

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

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

ALAPVETÉS 

B) cikk 

(1) Magyarország független, demokratikus jogállam. 
(2) Magyarország államformája köztársaság. 
(3) A közhatalom forrása a nép. 
(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja. 

 

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG 

VIII. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a békés gyülekezéshez. 
(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni. 
(3) Pártok az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és tevékenykedhetnek. A pártok 

közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában. A pártok közhatalmat 
közvetlenül nem gyakorolhatnak. 

(4) A pártok működésének és gazdálkodásának részletes szabályait sarkalatos törvény 
határozza meg.2 

(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon 
alakulhatnak és tevékenykedhetnek. 

IX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. 
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a 

demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. 
(3)3 A demokratikus közvélemény kialakulásához választási kampányidőszakban szükséges 

megfelelő tájékoztatás érdekében politikai reklám médiaszolgáltatásban kizárólag ellenérték 

 
1 2020. április 23-ai hatályos változat. 
2 Lásd: 1989. évi XXXIII. törvény I-V. Fejezet, 14. §, 15-16. §, 18. §, 1-3. melléklet, 2013. évi LXXXVII. törvény 
13. §, 2. melléklet. 
3 Megállapította: Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása 2. cikk. Hatályos: 2013. X. 1-től. 



nélkül, az esélyegyenlőséget biztosító, sarkalatos törvényben meghatározott feltételek mellett 
közölhető.4 

(4)5 A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi 
méltóságának a megsértésére. 

(5)6 A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a 
nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen 
közösséghez tartozó személyek - törvényben meghatározottak szerint - jogosultak a közösséget 
sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt 
érvényesíteni. 

(6)7 A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac 
felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg. 

XXIII. cikk 

(1) Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési 
képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti 
képviselők választásán választó és választható legyen. 

(2) Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden 
nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható 
legyen. 

(3) Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden 
nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásán választó legyen. 

(4) Sarkalatos törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a 
választhatóságot további feltételekhez kötheti.8 

(5) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár 
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat. A választópolgár a szavazás jogát 
lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

(6) Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai 
Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az 
állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában 
kizárták e jog gyakorlásából. 

(7) Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők 
választásán választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó. 

(8) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és 
szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat a 
közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be. 

 

 
4 Lásd: 2013. évi XXXVI. törvény 147. § (6)-(7), (9), 2013. évi CCXXXVIII. törvény 69. §. 
5 Beiktatta: Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 5. cikk (2). Hatályos: 2013. IV. 1-től. 
6 Beiktatta: Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 5. cikk (2). Hatályos: 2013. IV. 1-től. 
7 Beiktatta: Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 5. cikk (2). Hatályos: 2013. IV. 1-től. 
8 Lásd: 2003. évi CXIII. törvény 2/A. §, 2010. évi L. törvény I-IV/A. Fejezet, 22. §, 24. §, 2011. évi CCIII. törvény. 



XXIX. cikk 

(1) A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely 
nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és 
megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a 
saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az 
anyanyelvű oktatáshoz. 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. 
(3)9 A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a 

nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos 
nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg. 
Sarkalatos törvény a nemzetiségként való elismerést meghatározott idejű honossághoz és 
meghatározott számú, magát az adott nemzetiséghez tartozónak valló személy 
kezdeményezéséhez kötheti.10 

(6) Honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében - sarkalatos törvényben 
meghatározottak szerint - mindenki gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhető.11 

AZ ÁLLAM 

Az Országgyűlés 

1. cikk 

(1) MAGYARORSZÁG legfőbb népképviseleti szerve az Országgyűlés. 
(2) Az Országgyűlés 
a) megalkotja és módosítja Magyarország Alaptörvényét; 
b) törvényeket alkot; 
c) elfogadja a központi költségvetést, és jóváhagyja annak végrehajtását; 
d) felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kötelező 

hatályának elismerésére; 
e)12 megválasztja a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria 

elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, az alapvető jogok biztosát és 
helyetteseit, valamint az Állami Számvevőszék elnökét; 

f) megválasztja a miniszterelnököt, dönt a Kormánnyal kapcsolatos bizalmi kérdésről; 
g) feloszlatja az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testületet; 
h) határoz a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötésről; 
i) különleges jogrendet érintő, valamint katonai műveletekben való részvétellel kapcsolatos 

döntéseket hoz; 
j) közkegyelmet gyakorol; 
k) az Alaptörvényben és törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 

 

 
9 Megállapította: Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása 9. cikk. Hatályos: 2013. IV. 1-től. 
10 Lásd: 2013. évi XXXVI. törvény XV. Fejezet, 2013. évi CCXXXVIII. törvény 99. §. 
11 Lásd: 2011. évi CXXVIII. törvény 67-70. §, 71-72. §. 
12 Megállapította: Magyarország Alaptörvényének nyolcadik módosítása 1. cikk. Hatályos: 2019. XII. 13-tól. 



2. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, 
közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, 
sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.13 

(2) A Magyarországon élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos 
törvény szabályozza.14 

(3) Az országgyűlési képviselők általános választását - az Országgyűlés feloszlása vagy 
feloszlatása miatti választás kivételével - az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik 
év április vagy május hónapjában kell megtartani.15 

3. cikk 

(1) Az Országgyűlés megbízatása az alakuló ülésével kezdődik, és a következő Országgyűlés 
alakuló üléséig tart. Az alakuló ülést - a választást követő harminc napon belüli időpontra - a 
köztársasági elnök hívja össze. 

(2) Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását. 
(3) A köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyűlést, ha 
a) a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek 

javasolt személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat megtételének napjától számított 
negyven napon belül nem választja meg, vagy 

b) az Országgyűlés az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31-ig nem fogadja 
el. 

(4) Az Országgyűlés feloszlatása előtt a köztársasági elnök köteles kikérni a miniszterelnöknek, 
az Országgyűlés elnökének és az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőinek véleményét. 

(5) A köztársasági elnök a (3) bekezdés a) pontja szerinti jogát addig gyakorolhatja, amíg az 
Országgyűlés meg nem választja a miniszterelnököt. A köztársasági elnök a (3) bekezdés b) 
pontja szerinti jogát addig gyakorolhatja, amíg az Országgyűlés a központi költségvetést nem 
fogadja el. 

(6) Az Országgyűlés feloszlásától vagy feloszlatásától számított kilencven napon belül új 
Országgyűlést kell választani. 

4. cikk 

(1) Az országgyűlési képviselők jogai és kötelezettségei egyenlők, tevékenységüket a köz 
érdekében végzik, e tekintetben nem utasíthatók. 

(2) Az országgyűlési képviselőt mentelmi jog és a függetlenségét biztosító javadalmazás illeti 
meg. Sarkalatos törvény meghatározza azokat a közhivatalokat, amelyeket országgyűlési 
képviselő nem tölthet be, valamint más összeférhetetlenségi eseteket is megállapíthat.16 

(3) Az országgyűlési képviselő megbízatása megszűnik 

 
13 Lásd: 1997. évi C. törvény I-III. Fejezet, IV-XI. Fejezet, XII-XII/B. Fejezet, 149. § a)-h), k)-r), 153-154. §, 156. § 
(2), 2-8/A. melléklet, 11. melléklet, 2011. évi CCIII. törvény, 2013. évi XXXVI. törvény 1-243. §, 1-6. melléklet, 
XIII. Fejezet, 7. melléklet, 2013. évi LXXXVII. törvény 1-11. §, 1. melléklet, 2013. évi CCXXXVIII. törvény 102. § 
f). 
14 Lásd: 2011. évi CCIII. törvény, 2012. évi XXXVI. törvény 29. §, 157. §. 
15 Lásd: 16/2014. (I. 20.) KE határozat, 2/2018. (I. 11.) KE határozat 
16 Lásd: 2012. évi XXXVI. törvény 73-103. §, 104-112. §, 145. § (8), 147. § (2)-(3), 149. § (1), 160. § (1) bekezdés 
a)-e), g)-h), 160. § (3), 1. melléklet.  



a) az Országgyűlés megbízatásának megszűnésével; 
b) halálával; 
c) összeférhetetlenség kimondásával; 
d) lemondásával; 
e) ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn; 
f) ha egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. 
(4) Az országgyűlési képviselő megválasztásához szükséges feltételek hiányának 

megállapításáról, az összeférhetetlenség kimondásáról, valamint annak megállapításáról, hogy az 
országgyűlési képviselő egy éven keresztül nem vett részt az Országgyűlés munkájában, az 
Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával határoz. 

(5) Az országgyűlési képviselők jogállására és javadalmazására vonatkozó részletes 
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.17 

 
17 Lásd: 1990. évi LVI. törvény 1-5/A. §, 6. § (1), (4)-(8), 7-10. §, 10/A-10/J. §, 12-13. §, 2012. évi XXXVI. törvény 
73-103. §, 104-112. §, 145. § (8), 147. § (2)-(3), 149. § (1), 160. § (1) bekezdés a)-e), g)-h), 160. § (3), 1. melléklet.  


