1949. évi XX. törvény

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA
(kivonatos közlés)

II. fejezet
Az Országgyőlés
19. § (1) A Magyar Köztársaság legfelsıbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyőlés.
20. § (1) Az országgyőlési képviselık általános választását - az Országgyőlés feloszlása vagy feloszlatása miatti
választás kivételével - az elızı Országgyőlés megválasztását követı negyedik év április vagy május hónapjában
kell megtartani.
22. §
(2) Az Országgyőlés alakuló ülését - a választást követı egy hónapon belüli idıpontra - a köztársasági elnök
hívja össze; egyébként az Országgyőlés ülésszakának és ezen belül az egyes üléseknek az összehívásáról az
Országgyőlés elnöke gondoskodik.
III. fejezet
A köztársasági elnök
30/A. § (1) A köztársasági elnök
d) kitőzi az országgyőlési és a helyi önkormányzati általános választásokat, valamint az országos népszavazás
idıpontját;
33. §
(3) A miniszterelnököt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyőlés tagjai többségének szavazatával
választja. A miniszterelnök megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyőlés
egyszerre határoz.
XII. fejezet
Alapvetı jogok és kötelességek
70. § (1) A Magyar Köztársaság területén élı minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyőlési és a helyi önkormányzati, továbbá a kisebbségi önkormányzati választásokon választható és - ha a
választás, illetıleg népszavazás napján az ország területén tartózkodik - választó legyen, valamint országos vagy
helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.
(3) Nincs választójoga annak, aki a cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetıleg aki a
közügyek gyakorlásától eltiltó jogerıs ítélet hatálya alatt áll, továbbá aki jogerıs szabadságvesztés büntetését,
vagy aki büntetıeljárásban jogerısen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
(4) Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy részt vegyen a közügyek vitelében, továbbá hogy
rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelıen közhivatalt viseljen.
XIII. fejezet
A választások alapelvei
71. § (1) Az országgyőlési képviselıket, valamint a helyi önkormányzati képviselı-testület tagjait, továbbá a
polgármestert és a fıvárosi fıpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlı választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják.
(3) Az országgyőlési képviselıknek, illetıleg a helyi képviselıtestületek tagjainak és a polgármestereknek a
választásáról külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelenlevı országgyőlési képviselık
kétharmadának szavazata szükséges.

