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Schmitt Pál magyar államfő a Sándor-palotában látta el kézjegyével az új alkotmányt. Földbe vetett magnak nevezte az alaptörvényt

2011. április 27., szerda  | 7. oldal Ország – világ
hirdetések

Aláírta Magyarország új, 2012. 
január 1-jén hatályba lépő alap-
törvényét a magyar köztársasági 
elnök hétfőn. Schmitt Pál szerint 
egy mindenki számára érthető, 
egyszerre magyar, nemzeti, kor-
szerű és európai alaptörvény szü-
letett, amelyre a magyarok nem-
zedékek múlva is büszkék lesz-
nek. Az új alkotmány tiszteletére 
ünnepi bélyegblokkot bocsátott 
ki a posta. Az MSZP azt közölte: 
alapvető politikai célkitűzésüknek 
tekintik az új alaptörvény megvál-
toztatását, a Jobbik szerint pedig 
a „rákosista” alaptörvény helyére 
egy újabb egypárti, párturalmi al-
kotmány kerül.

Hírösszefoglaló

Az államfő a Sándor-palotá-
ban látta el kézjegyével az új 
alkotmányt húsvéthétfőn, 

a déli harangszó után. Az aláírást 
a közszolgálati médiumok és több 
kereskedelmi tévécsatorna is élőben 
közvetítette. A Magyar Közlöny 43. 
száma, benne a Magyarország Alap-
törvénye címet viselő dokumentum-
mal hétfő délután jelent meg. A köz-
társasági elnök az aláírás után mon-
dott beszédében úgy fogalmazott: 
az új alaptörvény „mostantól, mint 

a földbe vetett mag, várja, hogy ren-
delt idejében szárba szökkenhessen, 
egyben régi önmagát, a benne lako-
zó letűnt korok szellemével, átadhas-
sa a múltnak”. „A nagy ünnepek az 
élet körforgásaihoz kapcsolódnak, 
különösen igaz ez a tavaszi újjászü-
letésben ünnepelt húsvétra, a feltá-

madásra. Akár Istenben hiszünk, 
akár a sorsban, ilyenkor körülöttünk 
minden az új életről, a megújulásról 
szól” – mondta, hangsúlyozva, hogy 
2011 tavasza az egész nemzet számá-
ra fontos eseménnyel lett teljesebbé: 
idén nemcsak a természet újult meg, 
hanem legfontosabb törvényünk is.

Megadják a határon túli magya-
roknak a szavazati jogot – jelen-
tette ki a Fidesz frakcióvezetője. 
Hogy milyen formában történik 
meg ez, még egyelőre nem lehet 
tudni.

Hírösszefoglaló

Két dolgot tudunk már az 
új választási szisztémáról, 
az egyik, hogy 200 fős 

lesz a parlament, a másik, hogy a 
határon túli magyaroknak meg-
adjuk a szavazati jogot – jelen-
tette ki a sarkalatos törvények el-
fogadásával kapcsolatban Lázár 
János, a Fidesz frakcióvezetője. 

A politikus az előrehozott 
választások lehetőségét kizárja. 
Szerinte a többség ma a Fidesz–
KDNP frakcióban a vegyes vá-
lasztási rendszer mellett teszi le 

a voksát, az pedig , hogy a hatá-
ron túli magyarok milyen for-
mában kapnak szavazati jogot, 
még nyitott kérdés. – Azt nem 
gondolom, hogy mondjuk az én 
választókörzetem vagy városom 
életébe közvetlenül a határon 
túli magyaroknak egy választás 
alkalmával bele kellene szólniuk 
– fogalmazott a vezető kormány-
párt frakcióvezetője.

A Hydroenergy Zrt. 
csíkszeredai munkapontjára alkalmaz

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT. 
Munkakör részletezése, feladatok
 Feladata lesz az ipari létesítmények kivitelezési tevékenységeinek 
irányítása, mely során szervezi, szakmailag felügyeli az építők napi 
munkáját. 
 Aktív szerepet végez az építkezési kivitelezési munkák műszaki 
előkészítésében, műszaki ellenőrzésében.

Elvárások
 építészmérnöki diploma;
 munkairányítói tapasztalat;
 kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalat;
 AutoCAD, Word, Excel ismerete.

Jelentkezés önéletrajzzal:
e-mail: hivatalos1@yahoo.com és telefon: 0727–887878.
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VILLAMOSMÉRNÖK MŰVEZETŐT. 
Munkakör részletezése, feladatok
 A művezető feladata lesz a villamos kivitelezési tevékenységek irányítása, 
mely során szervezi, szakmailag felügyeli a villanyszerelők napi munkáját. 
Aktív szerepet végez a villamos kivitelezési munkák műszaki előkészítésé-
ben, műszaki ellenőrzésében. Naprakészen tartja a műszaki dokumentáci-
ókat és terveket.

Elvárások
 A pozíció betöltéséhez erősáramú villamosmérnöki diploma elengedhe-
tetlen. 
 A megfelelő szakembernek rendelkeznie kell villamos kivitelezés szakte-
rületen szerzett tapasztalattal.
 ANRE-s engedély
 AutoCAD, Word, Excel, ismerete.

Jelentkezés önéletrajzzal:
e-mail: hivatalos1@yahoo.com és telefon: 0727–887878.

AZ ellenZék „PárturAlMinAk” tArtjA

Kihirdették az új magyar alkotmányt

Lázár: a határon túli magyaroknak 
megadjuk a szavazati jogot

Máris kell módosítani az új alaptörvényt?

Kolláth György magyarországi alkotmányjogász szerint kifelejtették az 
új alaptörvény szövegéből a jelenlegi alkotmány hatályon kívül helyezését 
január 1-jével. Az alkotmányjogász arra mutatott rá, hogy a szövegben 
mindössze az szerepel, hogy az új alaptörvény 2012. január elsejével lép 
hatályba, ám az nem, hogy a jelenlegit ugyanezen aktussal egy időben 
hatályon kívül helyezik. Kolláth György szerint így formailag két hatá-
lyos alkotmány lenne januártól. Álláspontja szerint a „botrányos szakmai 
bakit” mindenképpen orvosolni kell, így máris alkotmánymódosításhoz 
kell folyamodnia az Országgyűlésnek. Gulyás Gergely, a Fidesz–KDNP 
alkotmányszövegező bizottságának tagja erre reagálva közölte: zavarkel-
tőnek és három okból is szakmailag megalapozatlannak tartja Kolláth 
György nyilatkozatát. Egyrészt – fejtette ki – a már kihirdetett és 2012. 
január 1-jétől hatályos, új alaptörvény világosan rögzíti a záró rendelkezé-
sei között, hogy valamennyi átmeneti szabályról, hatályba lépésről külön 
törvény rendelkezik. Ez legkésőbb ősszel megszületik – tette hozzá. Más-
részt – folytatta a fideszes politikus – a jelenlegi alkotmány is kimondja, 
hogy hatálya a végleges alaptörvény elfogadásáig tart, azaz meghatározta 
saját ideiglenességét. Mindezeken felül pedig az ugyanolyan témakörben 
hozott későbbi törvény automatikusan a korábbi helyébe lép már a római 
jog óta – mondta Gulyás Gergely.


