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Bárándy Aliz és Bárándy Gergely

A kapcsos füzet első betétlapja
(Gondolatok a 2014-2018-as parlamenti ciklus

első ülésszakának közjogi átalakításairól
és a hatalommegosztás elvét érintő változásokról)

A 2010-2014-es parlamenti ciklus közjogi átalakításait elemző 
„Centralizált Magyarország – megtépázott jogvédelem” című mo-
nográfia bemutatóján egy professzor a hallgatóság köréből azzal 
fejezte be hozzászólását, hogy ha nem változik a kormány közjo-
gi rendszerhez való viszonya, a könyv folytatásaként érdemes lesz 
nyitni egy kapcsos füzetet, s abba rendszeresen belefűzni a további 
átalakítások elemzését, szakmai kritikáját. E tanulmány a kapcsos 
füzet első betétlapja.

A 2010 és 2014 közötti közjogi változtatások egyik legfőbb kri-
tikai eleme volt, hogy a kormány és a kormányzó pártok kéthar-
mados parlamenti többségük birtokában, aktuális politikai elképze-
léseik szerint módosítják az Alkotmányt, később az Alaptörvényt, 
valamint a kétharmados, később sarkalatos törvényeket. Voltak, 
akik e jelenséggel kapcsolatban úgy értékelték, hogyaz Alkotmány 
keretből eszköz lett. A keret, amely a politikai mozgástér határait 
kijelölte, a hatalomtechnika eszközévé vált. E jelenség nem csupán 
abban manifesztálódott, hogy az Országgyűlés alkotmányozó jog-
körében eljárva rendre felülírta az Alkotmánybíróság határozatait, 
hanem abban is, hogy aktuális érdekeknek megfelelően változtatta 
meg az alkotmányos rendelkezéseket. Így módosult a választójogi 
törvénytől kezdve a média világát érintő rendelkezéseken keresztül 
az Alkotmánybíróság jogköreiig sok minden. E módosítások mögé 
a jogalkotó sokszor keresett valamilyen elvi alapot, máskor még erre 
sem fordított figyelmet. A valódi jogalkotói szándék azonban szin-
te kivétel nélkül kiolvasható volt az előterjesztők nyilvánosság előtt 
tett nyilatkozataiból, de általában törvénymódosítás benyújtásakor 
fennálló társadalmi környezet is mindenki számára nyilvánvalóvá 
tette a módosítás okait.1

1 E folyamat részletes, konkrét hivatkozásokkal alátámasztott elemzését lásd: Bárándy 
Gergely: Centralizált Magyarország, megtépázott jogvédelem – A hatalommegosztás 
rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar Kiadó, 2014.

A 2014-ben megtartott országgyűlési választáson a korábbi kor-
mánypártok éppen csak, de megőrizték kétharmados többségüket 
az Országgyűlésben. Tanulmányunkban arra keressük a választ, 
hogy elemezve a 2014-2018-as parlamenti ciklus első ülésszakát, 
vajon változott-e az ismertetett gyakorlat, avagy a régi-új házelnök 
ígéretéhez híven, más stílusban, más ütemben és más megfontolá-
sok mentén kezdte-e meg a munkáját az új házszabály alapján a 199 
fősre redukált új Országgyűlés.

Leszámítva kormányalakítással szükségszerűen együtt járó köz-
jogi tárgyú törvényjavaslatokat, két olyan előterjesztést tárgyalt és 
fogadott el az Országgyűlés, amelyeket tárgya alapján értékelési 
körünkbe kell vonni. Az egyik az új házszabály módosításáról2, a 
másik az önkormányzati választások szabályainak megváltoztatásá-
ról3 szólt. A kormány szerkezetével a tanulmány alapjául szolgáló 
monográfia sem foglalkozott, hiszen, ha a kormányzat ellensúlyairól 
beszélünk, a kormány belső szerkezete irreleváns. Annyit azonban 
mégis érdemes megjegyezni, hogy még a kormányon belül is ha-
tározottan tetten érhető a centralizációs szemlélet. Már a minisz-
tériumok felsorolásáról szóló törvényben is megjelentek erre utaló 
jelek, hiszen a Miniszterelnökséget vezető politikus az új ciklusban 
már nem államtitkár, hanem miniszter lett.4 Mindazonáltal a felté-
telezésből csak később született bizonyosság arról, hogye változás 
nem csak a titulusában ölt testet, hanem a korábban meglévők mellé 
számos fontos új hatáskört kapott.5Az ellenzék éppen ezt bírálta 

2 H/132. számú országgyűlési határozati javaslat. Kihirdetése után: 21/2014. (VI. 3.) szá-
mú országgyűlési határozat az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.24.) 
országgyűlési határozat módosításáról.
3 T/146. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXIII. törvény a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról.
4 T/106. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XX. törvény Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról.
5 Lásd: T/263. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXXV. törvény az egyes 
törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszter feladatkörei a törvényjavaslat szerint következőkkel bővültek: 
felel a kormányzati tevékenység összehangolásáért (korábban: közigazgatási és igazság-
ügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
(korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatás-fejlesz-
tésért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a közigazgatás-
szervezésért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör), a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletéért (korábban: közigazgatásiés igazságügyi 
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leghevesebben, kiemelve, hogy ez a kormányzati szerkezet legfő-
képpen a pártállami modellhez hasonlít, ahol a stratégiai döntések a 
pártközpontban születtek meg, s a szakminisztériumok a szó szoros 
– és nem a hatalmi ágak megosztásának – értelmében vett végrehaj-
tó testületekké váltak.6

De térjünk vissza a két már említett jogszabály-módosításhoz, a 
házszabály és az önkormányzati törvény átírásához.

I. A házszabály módosítása
Az Országgyűlés a 2010-2014-es parlamenti ciklus egyik utolsó 
döntésével fogadta el az Országgyűlés új házszabályát. Az ellenzék 
akkor azt javasolta, hogy akkor csupán az Alaptörvény elfogadása, 
valamint új országgyűlési törvény miatt feltétlenül szükséges vál-
toztatásokat fogadja el az Országgyűlés, ne alkosson új házszabályt, 
hanem azt hagyja az új parlamentre. A kormánypártok egyik leg-
főbb érve az volt e vitában, hogy így sokkal igazságosabb lesz a fo-
lyamat, hiszen a parlamenti választás előtt nem lehet tudni, ki nyeri 
majd meg azt, így azt sem, hogy az új rendelkezések kinek kedvez-
nek majd. Így mindenki elvi alapon tud majd dönteni, amikor leadja 
szavazatát a módosító javaslatokra és zárószavazáskor.7

minisztériumi hatáskör), az európai uniós források felhasználásáért (korábban: nemzeti 
fejlesztési minisztériumi hatáskör), az agrár-vidékfejlesztésért (korábban: vidékfejlesztési 
minisztériumi hatáskör), a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért (korábban: 
nemzetgazdasági minisztériumi hatáskör), a közbeszerzésekért (korábban: nemzeti fej-
lesztési minisztériumi hatáskör), az építésügyért (korábban: belügyminisztériumi hatás-
kör), a kulturális örökség védelméért (korábban: belügyminisztériumi majd az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának hatásköre), a településfejlesztésértés településrendezésért 
(korábban: belügyminisztériumi hatáskör), a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért 
(korábban: belügyminisztériumi, majd közvetlenül miniszterelnöki hatáskör), a társada-
lompolitika összehangolásáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi 
hatáskör), a tudománypolitika koordinációjáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi 
minisztériumi hatáskör), valamint a kormányzati és társadalmi kapcsolatok összehango-
lásáért (korábban: közigazgatási és igazságügyi minisztériumi hatáskör). Emellett gyako-
rolja a tulajdonosi jogokat a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Posta felett. Módosító 
javaslatokkal e hatáskörök néhány eleme végül nem került a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter hatáskörébe, de a felsorolt jogkörök több mit 90 százaléka igen.
6 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 19. (10. ülésnap), 180-
225. felszólalás.
7 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyvei: 2013. december 10. (335. ülésnap), 
27-57. felszólalás, 2013. december 11. (336. ülésnap), 3-47. felszólalás, 2013. december 
17. (338. ülésnap), 42-117. felszólalás. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és 
ügyrendi bizottságának jegyzőkönyvei: 2013. december 9. és 2013. december 16.

Az új Országgyűlés, lehet mondani, hogy az új házszabály mó-
dosításával kezdett. Az előterjesztés egy része technikai módosítá-
sokat tartalmazott. Ez helyénvaló is lett volna, hiszen az új házsza-
bály egy merőben új jogalkotási rendet vezetett be. Létrejött a Tör-
vényalkotási bizottság, amelyik a jogalkotási folyamatban mintegy 
a híd szerepét tölti be a szakbizottságok és a plenáris ülés között, a 
részletes vita kiszorult a plenáris ülésről, megváltozott a felszóla-
lások rendje, felére csökkent a képviselők létszáma, megvalósult a 
nemzetiségek képviselete… Szóval egy ilyen volumenű átalakítást 
okszerűen követnie kell a gyakorlatban tapasztalt problémák, jog-
alkotási hiányosságok, pontatlanságok kijavítására szolgáló előter-
jesztésnek/előterjesztéseknek. A határozati javaslat módosításának 
azonban volt két érdemi rendelkezése is: az ülésvezető elnök szava-
zati jogának, valamint a házszabálytól eltérés elrendelésére vonatko-
zó szavazati arány megváltoztatása.

1. A plenáris ülés ülésvezető elnöke szavazati jogának biztosítása
Az 1990-ben, a rendszerváltozás után először szabadon megválasz-
tott Országgyűlés által elfogadott Házszabály megalkotása óta, több 
mint két évtizeden keresztül azonos módon rendelkezett a Házsza-
bály az ülésvezető elnök szavazati jogáról. A levezető elnök nem 
szavazott, kivéve szavazategyenlőség esetén, amikor is az ő voksa 
döntött. 2014-ben a kormánypártok ugyanezt a rendelkezést emel-
ték az új házszabályba is, a parlamenti vita során senki részéről még 
csak fel sem merült e rendelkezés megváltoztatásának igénye. Az 
országgyűlési választások eredményének jogerős megállapítása után 
biztossá vált, hogy a korábbi, és egyben jelenlegi kormánypártok-
nak megvan a kétharmados többsége az Országgyűlésben. Azonban 
csak egyetlen szavazattal. Azaz, ha kormánypárti képviselő vezeti 
a plenáris ülést, a régi szabályok szerint a képviselők kétharmadá-
nak szavazatát igénylő határozatot csupán legalább egy ellenzéki, 
vagy független képviselő támogatásával tudott megszavazni. Ilyen 
tárgykör például az Alaptörvény módosítása, avagy a legfontosabb 
független állami szervek vezetőinek és tagjainak megválasztása, va-
lamint tisztségétől történő megfosztása. Kardinális kérdésnek nem 
tekinthető, de sokszor jelentéktelennek sem, hogy ilyenkor ki vezeti 
az ülést. A módosítás elfogadása előtt azonban a kormánypártok 
vagy nem tudták egyedül, az ellenzék támogatása nélkül megsza-
vazni az ilyen indítványokat, vagy az ülés vezetését kellett volna e 
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legfontosabbnak tekinthető ügyekben ellenzéki alelnökre bízniuk. 
Ezért változtattak.

A változáshoz ezúttal kerestek elvi alapot. A törvényjavaslat in-
dokolásában felsoroltak egy sor olyan európai országot, ahol az ülés-
vezető elnök is szavaz. Emellett az előterjesztők kifejtették, hogy 
sem az általános, sem az európai, sem pedig a magyar jogelvek nem 
indokolják az ülésvezető elnök szavazati jogának korlátozását. „Az 
ülést vezető elnök képviselői jogosultságainak gyakorlása teljes körűen 
csak akkor biztosított, ha az elnök a többi képviselővel megegyező módon 
szavazati joggal rendelkezik. Emellett pedig nincsen olyan alkotmányos 
indok, ami alapján meg kellene vonni a szavazati jogot az ülést vezető 
elnöktől. Ezt támasztja alá az is, hogy a szavazati jogosultság gyakor-
lása semmilyen formában nem befolyásolja az ülést levezető elnököt ab-
ban, hogy részrehajlásmentesen vezesse az Országgyűlés üléseit” – írja 
az indokolás.8

A javaslatcsomag kapcsán kormánypárti felszólalók is az álta-
lunk kiemelt két érdemi javaslatról beszéltek a parlamenti vitában. 
Az elnöki szavazati jog megváltoztatásával összefüggésben az elő-
terjesztő képviselője a javaslat írásbeli indokolását foglalta össze.9 A 
nagyobbik kormánypárt vezérszónoka, amellett, hogy az előterjesz-
tőnél kicsit bővebben érvelt az előterjesztés szakmai indokoltsága 
mellett, egyértelműen elismerte a határozati javaslat elnöki szava-
zati jog megváltoztatására vonatkozó részének legfontosabb politi-
kai indokát: „Először is, természetesen nem szeretnék álszentnek lenni, 
nyilván a választói akaratnak megfelelően létrejött Országgyűlésen be-
lüli politikai erőviszonyok érvényesíthetőségét is szolgálja ez a javaslat, 
a megelőző 24 év szokásjogával pedig szemben áll.”10

Az ellenzéki pártok képviselői kiemelték, hogy a módosításnak 
csak aktuálpolitikai indokai vannak, az elvi szempontokat később 
illesztették a javaslathoz. A kormánypártok ismét szemezgetnek az 
európai példák közül, kiválasztják azokat az elemeket, amelyek ne-
kik aktuálisan kedvezőek, és akár rendszeridegen módon beépítik 
a magyar jogrendbe. Az az érv pedig, hogy a képviselők nem azo-
nos jogállásúak, ha az ülésvezető elnök nem szavazhat, főleg annak 

8 A H/132. számú országgyűlési határozati javaslat 14. §-hoz fűzött részletes indokolás.
9 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 56. felszólalás
10 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 58. felszólalás

tükrében álszent felvetés, hogy az új házszabály által létrehozott 
Törvényalkotási bizottság tömegesen hozott létre nem azonos jog-
állású képviselőket. Aki ugyanis nem tagja annak, nem tud minden 
módosító javaslatról szavazni, illetve ahhoz hozzászólni, aki pedig 
tagja e bizottságnak, az igen. Felelevenítették, hogy a kormánypárt-
ok az előző ciklus egyik utolsó jogszabályaként, tiltakozásuk elle-
nére, éppen azért fogadták el az új házszabályt, hogy ne lehessen 
tudni, kinek kedvez. Most pedig, ami nem kedvez nekik, átalakítják. 
Felvetették, hogy sajnálják, hogy minden az előző négy évben meg-
szokott módon megy tovább, és a házelnök nem tartotta be ígéretét, 
ami egy kiszámíthatóbb, más stílusú törvényalkotásról szólt. Ismét 
azzal szembesülhettünk, hogy ebben a közjogi kérdésben is – ahogy 
az előző ciklusban általában volt – az összes, amúgy egymással an-
tagonisztikus ellentétben álló ideológiai alapon szerveződött ellen-
zéki párt ugyanazt az álláspontot képviselte.11

Az előterjesztői zárszó jórészt személyeskedő megjegyzésekből 
álló szövetébe nem furakodott be semmiféle új tartalmi érv.12

A részletes vitaszakaszban említést érdemel, hogy egy kormány-
párti módosító indítványról folyt még vita. Azonban nem annak 
a tartalma volt fontos, hanem az eljárási mód. Az Igazságügyi bi-
zottság – az új házszabály rendelkezései alapján – saját javaslatként 
terjesztette elő a nyíltan házszabálysértő javaslatot. Ami azonban 
biztató újdonság volt a korábbi évek gyakorlatához képest: a Tör-
vényalkotási bizottság éppen a házszabálysértés miatt nem támo-
gatta a módosító javaslatot. Ez pedig, még ha mégoly kedvezőtlen 
véleményünk is van az első ülésszak törvényalkotási módszereiről, 
pozitív értelemben kiemelést igényel.13

De visszatérve az érdemi érvekre; az előterjesztőknek igazuk vol-
tabban, hogy semmilyen jogelv vagy más felsőbb rangú hazai vagy 
nemzetközi jogszabály nem tiltja, hogy az ülésvezető elnökszavaz-
zon. Lehet így is, és úgy is. A gyakorlat azonban – ahogy az ellen-
zéki képviselők is rávilágítottak – megegyezett azzal a 2010 és 2014 

11 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalása (60. felszólalás), Apáti István ( Jobbik) felszóla-
lása (62. felszólalás), Schiffer András (LMP) felszólalása (64. felszólalás): az Országgyű-
lés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. május 26. (5. ülésnap)
12 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 66. felszólalás
13 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 23-35. 
felszólalások. Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának jegyzőkönyve: 2014. május 26. 
Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. május 28.
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között jól bevált gyakorlattal, mely szerint a kormánypártok, ha kell, 
felhasználva az egyetlen pártszövetség által birtokolt kétharmados 
többséget az Országgyűlésben, a politikai működés kereteit megha-
tározó normákat megváltoztatják az aktuális politikai helyzetüknek 
kedvező módon. S ehhez még az érvrendszer is a régi maradt. A 
hatalomgyakorlás egyetlen alapjaként vallott többségi elvet követve, 
hivatkozva a választópolgároktól kapott felhatalmazásra, valamint 
arra, hogy a választott modell Európa több országában is műkö-
dik, így annak jogszerűségéhez, demokratikus voltához kétség sem 
férhet, hazánkban is be kell vezetni azt a hatékonyabb és gyorsabb 
működés érdekében.

2. A házszabálytól eltérés elrendelésére vonatkozó szavazati arány 
megváltoztatása
Az országgyűlési határozat másik érdemi változtatása házszabálytól 
eltérés elrendelésére vonatkozó szavazati arány megváltoztatása volt. 
Az alig néhány héttel korábban hatályba lépett házszabály a kép-
viselők négyötödének hozzájárulásához kötötte, hogy egy előter-
jesztést a házszabályi rendelkezésektől eltérő módon tárgyalhasson 
meg és fogadhasson el az Országgyűlés. Ez módosult olyan módon, 
hogy az új szabály szerint már csak az ülésen jelenlévő képviselők 
négyötödének egyetértése szükséges a házszabálytól eltéréshez.

Az előterjesztő képviselője kifejtette, hogy azért fontos ez a ja-
vaslat, mert amellett, hogy a húszéves parlamenti hagyományt hoz-
za vissza, „…lehetnek a parlament életében olyan pillanatok, amikor jó 
néhány képviselő indokoltan van távol, és mégis fontos, mindannyiunk 
által támogatott döntést kellene meghozni, amit azért nem fogunk meg-
tenni, mert nem a jelen lévő képviselők négyötödéhez, hanem az összes 
képviselő négyötödéhez kötjük a házszabálytól eltérést – gondoljanak 
például egy árvíz esetére.”14 A képviselő gondolatsorából két dolog 
következik. Az egyik, hogy érvnek meglehetősen gyenge, ugyanis, 
ha mindenki meg akar hozni egy döntést, a szavazás eredménye 
nem négyötödös, hanem várhatóan egyhangú lesz. Például árvíz 
esetén. A szavazási napokon pedig az összes képviselő négyötöd ré-
sze szinte kivétel nélkül jelen szokott lenni. A másik következtetés, 
ami levonható, hogy az ellenzéki pártokkal való egység kialakításá-

14 Balla György (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 56. felszólalás

nak lehetősége, mint lehetséges alternatíva is hiányzik gondolatai 
kelléktárából.

Adekváltabban érvelt a kormánypárt vezérszónoka, aki 
kodifikációs hibának minősítette az új házszabály módosítandó 
rendelkezését, s ezért tartotta fontosnak módosítani.15 Tény, hogy az 
ellenzék egyik legnagyobb sikere az új házszabály elfogadása előtt 
az volt, hogy a házszabálytól eltéréshez szükséges többséget az ere-
deti javaslatban szereplő kétharmadhoz képest fel tudta emeltetni 
négyötödös többségre. A parlamenti vitában nem esett szó arról, 
hogy ez melyik négyötöd legyen. Arról azonban igen, hogy az akkor 
hatályos ne változzon, az pedig a jelenlévő képviselők négyötödét 
írta elő. Az érvelést azonban könnyebben lehetett volna megvédeni, 
ha az előterjesztő, illetve a határozati javaslat indokolása nem mással 
érvel, valamint, ha – ahogy arra az ellenzéki képviselők rámutattak 
– az aktuális politikai helyzet nem hozta volna e módosítással lé-
nyegesen könnyebb helyzetbe a kormányoldalt. Az ellenzék érvei a 
határozati javaslat házszabálytól eltérésre vonatkozó szavazati arány 
megváltoztatásáról egybe estek az ülésvezető elnökkel kapcsolatban 
elmondottakkal.16

A javaslat kapcsán érdemes a parlamenti mandátumarányokat 
összevetni a házszabálytól eltérésre vonatkozó régi és új szabályok-
kal. A 2014-ben hatályba lépett házszabály alapján – amikor a kép-
viselők négyötödének egyetértésére volt szükség a házszabálytól el-
téréshez – a kormánypártok (133 mandátum) és a Jobbik (23 man-
dátum) együtt semmilyen körülmények között nem tudtak volna 
eltérni a házszabálytól (ehhez 160 szavazatra volt szükség, kettőjük-
nek pedig teljes jelenlét esetében is csak 156 szavazatuk volt). Azaz 
valamelyik baloldali ellenzéki párt vagy 4 független képviselő támo-
gatását is meg kellett volna szerezniük. A megváltozott rendelke-
zés szerint viszont – tekintettel arra, hogy hosszú évek tapasztalata 
alapján néhány képviselő minden esetben hiányzik az Országgyűlés 
üléséről – a jelenlévők négyötödét a kormánypártok és a radikális 
jobboldali párt egyedül is biztosítani tudja. A Erre az összefüggésre 
az ellenzék is rámutatott, ha nem is ennyire pontos számokkal.

15 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. május 26. (5. ülésnap) 58. felszólalás
16 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalása (60.) felszólalás, Apáti István ( Jobbik) felszóla-
lása (62.) felszólalás, Schiffer András (LMP) felszólalása (64.) felszólalás: az Országgyű-
lés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. május 26. (5. ülésnap)
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Végezetül, érdekes disszonanciája a javaslatnak, hogy míg az 
ülésvezető elnök szavazati jogára vonatkozó rendelkezés megvál-
toztatásakor a kétévtizedes parlamenti gyakorlaton módosít, addig 
a négyötödös többségre vonatkozóan egyetlen érv szerepel a hatá-
rozati javaslat indokolásában, nevezetesen, hogy az „igazodik a par-
lamenti hagyományainkhoz, hiszen a 46/1994. (IX. 30.) OGY határo-
zattal megállapított korábbi házszabályi rendelkezések szintén a jelen-
lévő képviselők négyötödének szavazatához kötötték a házszabálytól el-
térés lehetőségét.”17 Az indokolásoknak pedig e rövid javaslaton belüli 
disszonanciája is egyetlen következtetésre adhat alapot, arra, hogy a 
politikai szándékhoz kerestek elvi alapot. Egyszer a hagyományok 
feladását szorgalmazzák, hogy európai mintákhoz igazodjunk, né-
hány bekezdéssel korábban pedig a hagyományok követését.

A határozati javaslatot 2014. május 23-án nyújtották be a kor-
mánypárti képviselők, és 2014. június 3-án már ki is hirdették. Azaz 
a benyújtás és a kihirdetés között összesen 10 nap telt el.

II. A fővárosi önkormányzati választás szabályainak átírása
1. A törvényjavaslat általános vitája
2014. május 30-án, bő négy hónappal az önkormányzati választás 
előtt és öt nappal az európai parlamenti választások után, budapesti 
kormánypárti képviselők benyújtották az önkormányzati törvény 
fővárost érintő módosítását. A Fővárosi Közgyűlés tagjait, a mó-
dosító javaslat elfogadása előtt tisztán listás rendszerben válasz-
tották meg. Azaz a budapesti szavazásra jogosult választópolgárok 
kizárólag pártlistákra adhatták le szavazataikat, amelyekről az elért 
szavazatok arányában kerültek képviselők a Fővárosi Közgyűlésbe. 
2014. áprilisában és májusában általános országgyűlési választást és 
európai parlamenti választást tartottak Magyarországon. Az össze-
sített szavazatok alapján,Budapesten a kormánypártok támogatott-
sága mindkét alkalommal40 százalék körül volt, a baloldali ellen-
zéki pártoké 1-2 százalékkal maradt el ettől, az LMP és a Jobbik 
pedig – leszámítva néhány alig mérhető kis pártot – elhozta a többi 
voksot.18 Ebből pedig logikusan következett, hogy az októberi ön-
kormányzati választásig, amennyiben a kormánypártok nem tudnak 
több mint 10 százalékot javítani a választási eredményükön, nem 

17 A H/132. számú országgyűlési határozati javaslat 9. §-hoz fűzött részletes indokolás.
18 A pontos és hivatalos választási eredményeket lásd: www.nvi.hu/hu/
ogyv2014/861/861_0_index.html és www.nvi.hu/hu/ep2014/877/877_0_index.html A 
letöltés ideje: 2014. június 24.

tudják megtartani a fővárost. Vagy annak kiemelkedően jó szerep-
lése esetén, koalícióra kényszerülnek a radikális jobboldali párttal. 
Ellenkező esetben nincs többségük akkor sem, ha a közvetlenül vá-
lasztott kormánypárti főpolgármester megőrzi székét. A baloldali 
ellenzéki pártoknak azonban, az LMP jó szereplése esetén, esélyük 
lett volna a többség megszerzésére, amennyiben sikerül koalíciós 
megállapodást kötniük egymással és az utóbb említett párttal. A 
benyújtott kormánypárti törvénymódosító javaslat azonban átírta 
a rendszert, és a tisztán listás szavazás helyett olyan modellt ala-
kított ki, amelyben a kormánypártok az országgyűlési választáson 
elért támogatottságukkal is egyedül megnyerhetik a fővárosi kép-
viselői helyek többségét. A modell alapja nem volt más, mint ami 
4 évvel azelőtt szintén az önkormányzati törvény pillanatokkal a 
választást megelőzően elfogadott módosításakor már jól bevált: a 
testületben megteremtették, s egyben többségbe hozták az egyéni 
választókörzetmegnyerése útján kiosztható mandátumokat. A tisz-
tán listás 33 mandátum helyett az új rendszerben 24 egyéni és 9 
kompenzációs listán elnyerhető mandátumot osztanak ki. Az pedig 
bizonyítást nem igénylő evidencia, hogy az egyéni rendszer mindig 
a nagyobb pártoknak kedvez, a listás pedig a kisebbeknek, ahogyan 
az sem, hogy az egyéni mandátumokra épülő rendszer mindig a leg-
erősebb párt számára torzít kedvező módon, a tisztán listás rendszer 
pedig a legarányosabb.De érdemes a törvényjavaslat rendelkezéseit 
és a változtatáshoz fűzött kormánypárti indokolásokat is kicsit rész-
letesebben megnézni. A 3 legfontosabb változás:

A Fővárosi Közgyűlés 2014-től úgy áll össze, hogy Budapest 23 •	
kerületének polgármesterei megválasztásukkal a törvény erejé-
nél fogva a közgyűlés tagjaivá válnak, további 9 képviselő pedig 
kompenzációs pártlistákról kerül be azok közül, akik polgármes-
teri vagy főpolgármesteri székért indultak, de nem választották 
meg őket. A 33. képviselő pedig a közvetlenül megválasztott fő-
polgármester.
Kompenzációs listát azok a jelölő szervezetek állíthatnak, akik a •	
fővárosi kerületek több mint felében közös polgármester jelöltet 
állítottak.
A fővárosi kerület esetében a polgármesterjelöltté válás feltétel-•	
rendszere megváltozott, az új szabályozás a szükséges ajánlások 
számát leszállította 500-ra.19

19  T/146. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: 2014. évi XXIII. törvény a Magyaror-
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Az egyéni képviselői indítványként benyújtott törvényjavaslat 
írásbeli indokolása szerint „jelenleg a fővárosi önkormányzati rend-
szer két szintje élesen szétválik egymástól, ami indokolatlan és működési 
problémákat eredményez.” Az átalakítás „…olcsóbbá, hatékonyabbá, 
egyszerűbbé és mindenek előtt demokratikusabbá teszi a főváros irányí-
tását.” Azért demokratikusabb, mert a pártlistákat a pártok állítják 
össze, abba a választópolgároknak nincs beleszólásuk, a polgármes-
terekre viszont a választópolgárok név szerint, közvetlenül szavaz-
nak. Megjegyezzük, arról is a pártok döntenek, hogy kit indítanak 
polgármesterjelöltnek, s abba sincs beleszólása a választópolgárok-
nak. Az indokolás szerint azért is jó az új rendszer, mert így csak 
olyan jelöltek kerülnek a közgyűlésbe, akik kiválóan ismernek egy-
egy kerületet. Hozzátesszük, a többi huszonkettőt viszont nem. Ol-
csóbb is lesz a rendszer, ugyanis a 23 polgármester-közgyűlési tag a 
közgyűlési tagságából eredő feladatait társadalmi munkában látja el, 
azért külön tiszteletdíjat, költségtérítést és egyéb juttatást nem kap. 
„Azzal, hogy a fővárosi közgyűlésbe integrálódnak a kerületi polgármes-
terek, egy olyan demokratikusan megválasztott fórum jöhet létre, amely-
ben szabályozott módon tudnak egymással ütközni a főváros egészének, 
illetve az egyes kerületek érdekei…”20

Az előterjesztők nevében felszólaló képviselő a plenáris ülésen, a 
szokásos politikai stíluselemekkel tarkítottan, de az írásbeli indoko-
lásban foglaltakat ismételte meg.21 A kormány képviselője – annak 
hiányában – nem tudott kormányálláspontot közölni.22 A nagyob-
bik kormánypárt vezérszónoka egy szót sem beszélt a törvényjavas-
latról, csupán egy általa éppen aznap benyújtott módosító javaslat 
tartalmát ismertette, amely az addigi kritikák hatására a kerületek 
lakosságszámának figyelembevételével arányosabbá tette a kom-
penzációs listán elnyerhető mandátumok számítási módját.23A ki-
sebbik kormánypárt vezérszónokának felszólalása nem állt másból, 

szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a válasz-
tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról.
20 T/146. számú törvényjavaslat általános indokolása.
21 Németh Szilárd István (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyző-
könyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 57. felszólalás.
22 Répássy Róbert (államtitkár) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyző-
könyve: 2014. június 2. (6. ülésnap) 59. felszólalás.
23 Gulyás Gergely (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. június 2. (6. ülésnap) 61. felszólalás.

mint hogy a korábbi baloldali városvezetést kárhoztatta, s példákat 
hozott arra, hogy miért rossz a kétszintű önkormányzat, s kifejtette, 
az ellenzék csak azért bírálja a tervezett módosítást, hogy majd ez-
zel magyarázhassa a választási vereségét.24 A több mint háromórás 
vitában más kormánypárti képviselő nem szólalt föl. Végül az elő-
terjesztők képviseletében a vita összegzéseként egyikük felolvasott 
egy előre legépelt rövid szöveget, melynek lényege az volt, hogy az 
ellenzék már most nem bízik a győzelmében, s hogy az előterjesz-
tésnek volt szakmai előkészítése, azt támogatta a 23 budapesti pol-
gármester közül 20.25 Megjegyezzük, hogy éppen ennyi volt közü-
lük a kormánypárti.

Az ellenzéki képviselőknek ezúttal is hasonló érvrendszerük 
volt, pártállástól függetlenül. Egyetértettek abban, hogy a kormány-
pártok ismét aktuális politikai érdekeiknek megfelelően írják át a 
közjogi rendszer egyik elemét, úgy, hogy az ismét a kormánypártok 
javát szolgálja, feléjük torzítson. Elmondták, hogy a törvényjavas-
lat több okból is alaptörvény-ellenes. Egyrészt sérti az egyenlő vá-
lasztójog Alaptörvényben meghatározott alkotmányos elvét, mert 
aránytalan, hiszen lesz közgyűlési képviselő, akit ötödannyi válasz-
tópolgár választ meg majd, mint egy másikat. A legkisebb lakosság-
számú kerületben megválasztott polgármesternek ugyanannyit ér 
majd a szavazata a közgyűlésben, mint mondjuk egy ötször akkora 
lélekszámú kerület polgármesteréé. Másrészt, az sem alkotmányos, 
hogy a választópolgárok, anélkül, hogy ennek tudatában lennének, 
egy szavazattal két különböző tisztségre választanak meg valakit. 
Az tehát, hogy a polgármester egyben közgyűlési tag is lesz, sérti a 
közvetlen választás Alaptörvényben támasztott elvét.Harmadrészt, 
a választásokhoz mérten időben olyan közel változik a törvény, ami 
hazai alkotmányos normákkal és a nemzetközi sztenderdekkel egy-
aránt ellentétes. Erre a Velencei Bizottság is rámutatott, amikor 
véleményében egyértelműen jelezte, hogy nem módosíthatóak a vá-
lasztási szabályok a választás napjától számított egy éven belül.26

24 Rétvári Bence (KDNP) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 
2014. június 2. (6. ülésnap) 67. felszólalás.
25 Vas Imre (Fidesz) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. 
június 2. (6. ülésnap) 123. felszólalás.
26 JointOpinionont he ActontheElections of Members of Parliament of Hungary ado
ptedbytheCouncilforDemocraticElectionsatits 41st meeting (Venice, 14 June 2012) 
and theVeniceCommissionatits 91st Plenary Session (Venice, 15-16 June 2012). CDL-
AD(2012)012.
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Mindegyik ellenzéki párt szónoka kiemelte, hogy silány érv az, 
hogy a listás választási rendszer megszüntetésével majd nem párt-
politikusok kerülnek a közgyűlésbe, hiszen a polgármesterek épp-
úgy pártok színeiben indulnak Budapesten, ráadásul ilyen érvrend-
szer mellett a kormánypártok tele vannak „fizetett pártkáderekkel”, 
akik listán kerültek az Országgyűlésbe, élükön a miniszterelnökkel. 
Nehezményezték, hogy e fontos javaslatot ismét nem normál me-
netben, hanem sürgősséggel tárgyal a Ház.Kárhoztatták a törvény-
javaslatot azért is, mert szerintük Budapest érdekeivel ellentétes. 
A közgyűlés a kerületi polgármesterek lobbitestületévé silányul, 
„részérdekek csataterévé” válik, s a partikuláris érdekek érvényesí-
tése miatt képviselet nélkül maradnak az „összbudapesti érdekek.” 
Felvetették, hogy legitim vita lehet, hogy kétszintű maradjon-e a 
fővárosi önkormányzat, vagy szűnjenek meg a kerületi önkormány-
zatok, de ez a javaslat a sokat bírált kétszintű rendszeren semmit 
sem változtat.Ráadásul, ha már hozzányúlnak a rendszerhez, meg 
kellett volna oldani itt is a kisebbségek képviseletét. Többen kiemel-
ték, hogy a kormányoldalról gyakorlatilag senki nem vesz részt a 
vitában, az előterjesztők nevében felszólaló képviselő, csakúgy, mint 
a nagyobbik kormánypárt vezérszónoka, távozott az ülésteremből, 
mialatt az ellenzéki képviselők beszéltek. Hiányolták azt is, hogy a 
törvényjavaslattal kapcsolatban Budapest főpolgármestere egyetlen 
mondatot sem mondott.A törvényjavaslatot törvényalkotással elkö-
vetett választási csalásnak minősítették.27

Az igazságügyi bizottság ülésén, a tárgysorozatba vétellel össze-
függésben kialakult érdemi vita, de a már ismertetetteken kívül új 
érv nem hangzott el sem ellenzéki, sem kormánypárti oldalon.28

27 Bárándy Gergely (MSZP) felszólalásai (63., 99., 109., 115. felszólalás), Kunhalmi Ág-
nes (MSZP) felszólalása (65. felszólalás), Szilágyi György ( Jobbik) felszólalásai (69., 77., 
81., 107., 117. felszólalás), Schiffer András (LMP) felszólalásai (71., 75., 83., 91. felszó-
lalás), Fodor Gábor (független) felszólalása (73. felszólalás), Dúró Dóra ( Jobbik) fel-
szólalása (79. felszólalás), Hiszékeny Dezső (MSZP) felszólalása (85. felszólalás), Apáti 
István ( Jobbik) felszólalása (87. felszólalás), Kiss László (MSZP) felszólalásai (89., 95., 
101., 105., 113. felszólalás), Burány Sándor felszólalása (93.felszólalás), Z. Kárpát Dániel 
( Jobbik) felszólalása (97. felszólalás), Teleki László (MSZP) felszólalásai (103., 111. fel-
szólalás), Sallai R. Benedek (LMP) felszólalása (119-121. felszólalás): az Országgyűlés 
plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 2. (6. ülésnap).
28 Az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 2.

2. Módosító javaslatok és a törvényjavaslat részletes vitája
A törvényjavaslatot jelentős tartalmi módosításokkal fogadta el az 
Országgyűlés. Így tehát érdemes ismertetni a törvényjavaslathoz 
benyújtott és elfogadott fontosabb módosító javaslatokat.A tör-
vényjavaslathoz három, a témánk szempontjából releváns módosító 
javaslatot fogadott el az Országgyűlés. Az új, rendkívül bonyolult 
házszabályi rendelkezések alapján a plenáris ülésen formálisan 
mind a három a Törvényalkotási bizottság javaslataként jelent meg, 
a Törvényalkotási bizottság ülésén pedig ebből kettő az Igazságügyi 
bizottság javaslataként, de ha visszafejtjük a folyamatot, a módo-
sító javaslatok „gazdái” valójában egy kormánypárti valamint egy 
független képviselő, a harmadiké pedig valóban a Törvényalkotási 
bizottság.

a) Az egyik módosító javaslatról már esett szó a parlamenti vita 
ismertetésekor. Ez valójában a kompenzációs listára kerülő töredék-
szavazatokat az adott kerület lakosságszámának arányában súlyozza. 
Azaz a javaslat elfogadása nyomán – egy törvényben meghatározott 
számítási mód alapján – a nagyobb lakosságszámú kerületekben 
leadott szavazatok nagyobb súllyal számítanak a kompenzációs 
mandátumok kiosztásakor.29 A legtalálóbb véleményt a javaslatról 
egy internetes hírportálon olvashatjuk: „Közelebb, de még mindig 
messze.”30 És valóban. A kompenzációs 9 mandátum esetében meg-
jelennek az arányosság szempontjai, de a maradék 23 mandátum 
esetében továbbra sem. Ahogy a cikkben helyesen megfogalmazták: 
„Az egyenlő választójog sérelmét nem a kompenzációs ágra kerülő sza-
vazatok okozzák, hanem az, hogy hogy az egyes kerületekben jelentősen 
eltér a választópolgárok száma.”31

b) A független képviselőtől származó módosító javaslat az ön-
kormányzati választáson is bevezeti a többes ajánlás rendszerét.32 
Azaz, hogy egy választópolgár azonos posztra nem csupán egy sze-

29 T/146/9. számú módosító javaslat. T/146/13. számú iromány – az Igazságügyi bizott-
ság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. T/146/14. számú iromány – az 
Igazságügyi bizottság jelentése. T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság 
összegző módosító javaslata, 8. pont.
30 www.valasztasirendszer.hu/?p=1942850 A letöltés ideje: 2014. június 2.
31 Uo.
32 T/146/4. számú módosító javaslat. T/146/13. számú iromány – az Igazságügyi bizott-
ság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. T/146/14. számú iromány – az 
Igazságügyi bizottság jelentése. T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság 
összegző módosító javaslata, 3. pont.
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mélyt jelölhet, hanem akárhányat. A javaslat benyújtójának kétség-
kívül igaza volt abban, hogy az ajánlószelvények megszűnésével a 
többes ajánlás hiánya kedvezőtlen helyzetbe hozhatta volna a ki-
sebb pártokat, hiszen a nagyobbak, akik könnyebben gyűjtik ösz-
sze az aláírásokat, s ezért hamarabb is tudják leadni azokat, előnyt 
élveznének. A választási bizottságok, ha több jelöltet ajánl ugyanaz 
a személy, azt az ajánlást fogadják majd el érvényesnek, amelyik ha-
marabb érkezik a bizottsághoz. Másrészről viszont, az országgyűlési 
választáson és az európai parlamenti választáson ez az új rendszer 
egyértelműen rosszul vizsgázott. A Nemzeti Választási Bizottság 
elnöke az Országgyűlésnek, az országgyűlési képviselők 2014. évi 
választásán végzett tevékenységéről szóló beszámolójában javasolta 
a többes ajánlás lehetőségének a megszüntetését. Kifejtette, hogy 
„a többes ajánlás rendszere alapvetően magában hordozza a választó-
polgárok adataival való visszaélés fokozott lehetőségét. […] A Nemze-
ti Választási Bizottság a választópolgároknak az ajánlás során közölt 
személyes adatai, valamint a választópolgár valós választói akarata 
védelme érdekében indokoltnak tartja a jogalkotó részéről a többes aján-
lás rendszere újragondolását és a szabályok olyan irányú módosítását, 
mely alapján a választópolgár jelölési fajtánként egy érvényes ajánlással 
élhet.”33A Nemzeti Választási Bizottság az európai parlamenti vá-
lasztások során végzett tevékenységről szóló beszámolójában a tes-
tület elnöke ismét felkéri a jogalkotót, hogy gondolja újra, a többes 
ajánlás, mint jogintézmény fenntartását. Érveit kiegészíti egy to-
vábbival: a választáson induló, de a mandátumszerzéshez szükséges 
5 százalékos határt el nem érő két jelölőszervezetre leadott érvényes 
szavazatok száma, a listaállítás során gyűjtött ajánlásaik számát is 
jelentősen alulmúlta.34

Az országgyűlési választás eredménye alapján senki nem vitatta 
azt a tényt, hogy a jelentős számú, valóságos társadalmi támoga-
tottsággal nem rendelkező pártok alapvetően a baloldal kárára in-
dultak, s nem egy helyen vittek el annyi szavazatot, amin a baloldali 

33 B/1. számú beszámoló – a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a 
Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2014. évi választásán vég-
zett tevékenységéről, V.2. pont. Az iromány iktatószáma a Nemzeti Választási Bizottság-
nál: NVB/1282/2014.
34 B/178. számú beszámoló – a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója 
a Nemzeti Választási Bizottságnak Európai Parlament tagjainak 2014. évi választásán 
végzett tevékenységéről, IV.-V. pontok. Az iromány iktatószáma a Nemzeti Választási 
Bizottságnál: NVB/1364-1/2014.

képviselőjelölt mandátumának sorsa múlt. Így amikor feltesszük a 
kérdést, hogy a kormánypártok vajon miért támogatták ezt a füg-
getlen képviselőtől származó javaslatot, a válaszon nem kell sokáig 
gondolkodnunk.

c) A harmadik módosító javaslatot a Törvényalkotási bizottság 
maga nyújtotta be a törvényjavaslat zárószavazásának napján.35 
A kormánypártok is érezték, hogy a törvényjavaslat leggyengébb 
pontja a szavazati jog kirívó aránytalansága. Ez a módosítás is ezen 
próbált változtatni. Előírta ugyanis, hogy egy javaslat elfogadásához 
nem elegendő a közgyűlési képviselők több mint felének egyetérté-
se, hanem emellett az is szükséges, hogy a főváros lakosságszámának 
együttesen több mint a felét kitevő lakosságszámú fővárosi kerüle-
tek polgármesterei megszavazzák azt. Azaz bevezették az Európai 
Unió Tanácsában ismert – a módosító javaslat indokolása is erre 
hivatkozott – kettős többségi rendszert. Az kétségtelen, hogy a sza-
bályozás így arányosabbá teszi a szavazásokat, hiszen csak akkor fo-
gadhatnak el egy javaslatot, ha azt a főváros összlakosságának több 
mint felét képviselő fővárosi kerületi polgármesterek támogatják. 
De a dolog fordítva is igaz. Hiába támogatják ezek a polgármeste-
rek a javaslatot, ha a közgyűlési tagok fele nem ért egyet vele, sosem 
léphet hatályba. Az indokolás a javaslat erényei között említi, hogy 
a polgármesterek jelenléte a közgyűlésben biztosítja a történelmileg 
kialakult kerületek mindegyikének képviseletét, a kettős többség 
pedig garantálja az arányosságot.

Mindazonáltal a szabályozás több problémát is felvet. Egyrészt, 
hogy kétféle jogállású képviselője lesz a közgyűlésnek. 23-an kettős 
szavazati joggal rendelkeznek, 10-en (a 9 kompenzációs listáról be-
került képviselő, és a főpolgármester) pedig csak eggyel. A főpolgár-
mester esetében ez különösen aggályos, ugyanis egyedül őrá szavaz 
Budapest összes választópolgára. Azaz a legnagyobb legitimitással a 
testületbe került képviselőnek ér majd szavazáskor a legkevesebbet 
a voksa.

A kompenzációs listáról csak olyan képviselő kerülhet a fővá-
rosi közgyűlésbe, aki elindult polgármester-jelöltként. A hatályos 
szabályozás alapján a közgyűlés polgármester tagja nem lehet fő-
polgármester-helyettes.Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a ke-
rületi polgármester-választáson alulmaradt képviselőkből, avagy a 

35 T/146/16. számú iromány – a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata, 
14. pont.

Bárándy Aliz és Bárándy Gergely: A kapcsos füzet első betétlapja.



248 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 249

közgyűlésbe be sem került külsősökből lesznek majd a jövőben a 
főváros legfontosabb vezetői, a főpolgármester helyettesei.

A módosító javaslatokról a Törvényalkotási bizottságban és a 
plenáris ülésen is folyt vita. A kétórás bizottsági vitában a többes 
ajánlásról valójában az ellenzéki pártok között alakult ki vita, ar-
ról, hogy annak léte, vagy nemléte segíti-e elő inkább a választási 
csalást. A többi módosító javaslatról azonban az ellenzék egységes 
álláspontot képviselt. Eszerint a kompenzációs lista nem küszöböli 
ki az aránytalanság okozta problémákat – ugyanis nem a működés 
arányossága a követelmény, hanem a választásé – és a közvetlenség 
sérelmét sem, sa törvényjavaslat a módosításokkal együtt is alkot-
mányellenes. A kettős szavazással az a baj, hogy nem jó, ha kétféle 
jogállású képviselő lesz a közgyűlésben.Érvként hangzott el, hogy 
a kerületi polgármester-képviselő szembe kerül majd önmagával, 
amikor a főváros érdekei ellentétesek lesznek az általa képviselt ke-
rületével. Az ellenzéki képviselők kiemelték, hogy a választók szá-
mára átláthatatlan lesz az új rendszer, az előterjesztés átgondolatlan, 
ilyen módon, kapkodva nem szabadna törvényt alkotni.36

Kormánypárti oldal képviselői szerint nem lehetséges az, hogy 
egy kerületnek ellentétes az érdeke a fővároséval, de ha van is ilyen 
érdekellentét, ennek éppen feloldási fóruma lesz az új szabályok alap-
ján felálló közgyűlés. Azok az emberek irányítják majd a fővárost, 
akiket közvetlenül választanak meg. A választójog arányosságával 
kapcsolatos felvetésekre válaszul sommásan annyit reagáltak, hogya 
rendszer az un. kettős szavazattal arányos lett. A javaslatot alkotmá-
nyosnak minősítették, s hangsúlyozták, hogyaz egyenlő mandátum 
elve az önkormányzati képviselők esetében nem követelmény – a 
kerületekben sem arányos a képviselők megválasztása.37

A plenáris ülésen, a bizottsági jelentések és az összegző módosí-
tó javaslat vitáján említésre érdemes új érv nem hangzott el.38

Most térjünk vissza röviden a legfontosabb alkotmányossági kér-
déshez, az egyenlő választójog elvéhez. A választójog egyenlőségének 

36 Gyüre Csaba ( Jobbik), Szilágyi György ( Jobbik), Schiffer András (LMP), Staudt Gá-
bor ( Jobbik), Balczó Zoltán ( Jobbik), Bárándy Gergely (MSZP), Fodor Gábor (függet-
len), Tóth Bertalan (MSZP), Szilágyi György ( Jobbik) felszólalásai: az Országgyűlés 
Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 5.
37 Gulyás Gergely (Fidesz), Balla György (Fidesz), Vas Imre (Fidesz) felszólalásai: az 
Országgyűlés Törvényalkotási bizottságának jegyzőkönyve: 2014. június 5.
38 Az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 10. 167-196. felszóla-
lások

elve nem csak abban merül ki, hogy a megválasztott testület dön-
téseire legyen ugyanolyan befolyása a választópolgároknak, hanem 
azt is feltételezi, hogy hasonló számú választópolgár szavazhasson 
egy-egy képviselői mandátumról.39 Ahogy több ellenzéki képviselő 
is rámutatott, a Fővárosi Közgyűlésben megvalósítani szándékozott 
arányosabb döntéshozatali eljárásra tekintet nélkül, akkor sérül a 
választójog egyenlőségének elve, amikor az új szabályozás alapján 
a fővárosi kerületekben, egyben, mint fővárosi választókerületekben 
jelentősen eltérő számú szavazópolgár választja meg a képviselőket. 
Ezt pedig három okból sem kompenzálja az ismertetett „százalékos” 
szavazás. Egyrészt,mert nem arányos, csak arányosabb. Másodszor, a 
tanulmányunkban már korábban említett „blokkoló többség” miatt, 
mely szerint éppen a „kettős többség” elve miatt 17 képviselő ak-
kor is meg tudja akadályozni egy javaslat elfogadását, ha a fővárosi 
lakosság több mint felét képviselő polgármester megszavazza azt. 
Harmadrészt pedig, a képviselői jogok messze nem merülnek ki a 
szavazati joggal. Az Alkotmánybíróság szerint a képviselői beszéd-
jog például annyira fontos, hogy annak nem megfelelő biztosítása a 
törvény alkotmányellenességét eredményezheti.40

Ejtsünk szót a közjogi rendelkezések átalakításának választásra 
gyakorolt akkori várható és a valóban bekövetkezett hatásairól. A 
baloldal számára esélyesebb kerületek általában a nagyobb lélekszá-
mú kerületek. Így például a IV., a X., a XI., a XIII., a XIV., a XV., a 
XIX. vagy a XX. kerület. A jobboldal számára pedig számos kisebb 
lélekszámú kerület – pl. az I. avagy az V. – a stabil. Természete-
sen van ellenpélda is, hiszen a jobboldal számára hagyományosan 
és egyértelműen győzelemre esélyes II. vagy XII. kerület nagy lé-
lekszámú. De összességében az biztosan igaz, hogy a legnépesebb 
kerületek polgármesteri székeinek elnyerésére a baloldal, míg a leg-
kisebb kerületekének elnyerésére a jobboldal volt esélyes. Így már a 
törvényjavaslat benyújtásakor sem volt kétséges, hogy kinek kedvez 
az új rendszer.  Az igazi veszteséget azonban mégsem a baloldali 
pártok várták. Hanem az a Budapesten két kisebb párt ( Jobbik és 
LMP), akiknek a fővárosban 8-10 százalékos támogatottsága volt. 
Ők ugyanis már akkor is tudottan esélytelenek voltak polgármesteri 
tisztség elnyerésére, így eleve csak a 9 kompenzációs mandátumra 

39 Lásd például: 22/2005. (VI. 17.) ABH.
40 Lásd például: 164/2011. (XII. 20.) ABH.
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számíthattak a 33 fős közgyűlésben. Azaz legfeljebb 1-2 mandá-
tumra. Ha megmaradt volna a listás rendszer, ennek nagyjából a 
duplájára lettek volna esélyesek. Amelyik párt pedig a legnagyobbat 
nyerte az új rendszeren az, amelyik szám szerint a legtöbb polgár-
mesteri szék elnyerésére volt esélyes, azaz a korábbi választási ered-
mények alapján a kormánypártok.

Mindezt erősítette még, hogy csak az a jelölőszervezet indít-
hatott kompenzációs listát, amelyik legalább 12 kerületben polgár-
mester-jelöltet állított. Ez természetesen – akárcsak az egyfordulós 
választási rendszer bevezetése az országgyűlési képviselők választá-
sán – annak a politikai oldalnak kedvezett, amelyik egységes, ame-
lyiken az adott oldalt egyetlen valódi társadalmi támogatottsággal 
bíró párt képviseli. A jobboldalon köztudottan így volt ez akkor, a 
baloldal pedig köztudottan széttagolt volt. Így, míg a régi rendszer-
ben ugyanolyan eséllyel indulhattak volna külön-külön a baloldal 
pártjai, mint együtt, az új rendszerben ismét együttműködésre let-
tek kárhoztatva, egy értékelhető eredmény érdekében.

A választási eredmények pedig igazolták az előzetes értékelé-
seket. A Political Capital nevű kutatóintézet választási szakértőjé-
nek számításai szerint a 2014-es önkormányzati választás után a 
Fidesz-KDNP frakciószövetség nem tudta volna megtartani több-
ségét a Fővárosi Közgyűlésben. Mivel az új rendszerben nem le-
hetett pártlistákra szavazni, a számítás csak hozzávetőleges lehet. 
Alapja az volt, hogy az egyéni önkormányzati képviselőjelöltekre 
leadott szavazatokat vették alapul, s azokat összesítették. Eszerint 
a számítás szerint a jobboldali pártszövetség az új rendszerben el-
nyert 20 mandátum helyett csupán 16-ot hozott volna, a baloldali 
pártok 10 helyett 13-at, a Jobbik 1 helyett 3-at, az LMP pedig az 1 
helyett 2-őt, az egy független képviselő pedig nem került volna be a 
közgyűlésbe.41 Megjegyezzük, pontosan ezekre a következtetésekre 
jutott egy másik elemző is.42A számokból két következtetés bizto-
san levonható. Az egyik, hogy a főpolgármesternek nem lett volna 
többsége. A másik, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően a 

41 Nem lett volna meg Tarlós többsége. (http://index.hu/belfold/budapest/2014/10/28/4_
mandatumot_es_tobbseget_adott_tarlosnak_a_valasztasi_torveny_modositasa/) A letöl-
tés ideje: 2014. október 28.
42 Budapestenmégtöbbségesemlenne a Fidesznek a régiválasztásirendszerben. (http://
tenytar.blog.hu/2014/10/20/budapesten_meg_tobbsege_sem_lenne_a_fidesznek_a_
regi_valasztasi_rendszerben) A letöltés ideje: 2014. október 20.

Jobbik és az LMP veszítette arányaiban a legtöbbet az új választási 
rendszerrel.

3. Az Alkotmánybíróság határozata
A legnagyobb ellenzéki párt hivatalosan kérte, először a házelnököt, 
azután a köztársasági elnököt, hogy kérje a törvény előzetes nor-
makontrollját az Alkotmánybíróságtól. Minthogy e kérések süket 
fülekre találtak, a pártok történetében első alkalommal az MSZP, a 
baloldali független képviselők, az LMP, és a Jobbik képviselői közös 
kérelemben kérték az Alkotmánybíróság normakontrollját. Mint-
hogy az aláírók a parlamenti képviselők több mint egynegyedét 
képviselték, az Alkotmánybíróság köteles volt eljárni.

Az Alkotmánybíróság egy rendkívül szűk többséggel elfogadott 
határozatban az indítvány lényegi részeit elutasította. Egyetlen ren-
delkezést semmisített meg, a töredékszavazatok súlyozási szabálya-
it. Az indokolást azonban érdemes vizsgálatunk tárgyává tenni.

Az indítványozók egyik érve az volt, hogy mivel a választó-
polgárok a kerületi polgármesterekre, nem pedig a fővárosi ön-
kormányzati képviselőkre szavaznak, a törvény sérti a választójog 
közvetlenségének alkotmányos elvét. A testület szerint azonban vá-
lasztójog közvetlenségét azért nem sérti a törvény, mert a választók 
nem elektorok útján választják meg a fővárosi képviselőket, hanem 
közvetlen szavazással. Azt pedig e körben nem tiltja az Alaptörvény, 
hogy a jogalkotó olyan törvényt alkosson, amelynek következtében 
a választópolgár egy közvetlen szavazatával ugyanazt a személyt két 
különböző önkormányzati tisztségre választja meg.43

Az indítványozók másik érve az volt, hogy mivel a fővárosi ke-
rületek, amelyekben kerületenként egy képviselőt választanak majd, 
eltérő lakosságszámúak, a törvény sérti a választójog egyenlőségé-
nek elvét. Az Alkotmánybíróság korábbi határozatainak érvrend-
szerét is felhasználva, hosszas érveléssel levezette, hogy a választójog 
egyenlőségének két kritériuma, hogy azonos értékű legyen (minden 
választópolgár azonos számú szavazattal rendelkezzen), másrészt 
a szavazatok azonos súlyúak legyenek. Előbbi kritérium abszolút, 
azaz nem korlátozható, második kis eltérést enged, a szavazatoknak 
közel azonos súlyúaknak kell lenniük. A szavazatoknak pedig akkor 
van közel egyenlő súlya, ha lehetőség van arra, hogy egyenlő számú 

43 26/2014. (VII. 23.) ABH [21-28]
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szavazó döntése eredményezzen mandátumot. Az Alkotmánybíró-
ság továbbra is egyetértett azon korábbi határozataival, amelyben a 
szavazatok súlyára való alkotmányossági követelmények maximális 
teljesítésétől ugyan megfelelő alkotmányos indok esetén el lehet 
térni, azonban minden körülmények között ellentétes az egyenlő 
választójog elvével, ha az egyéni választókerületekben névjegyzékbe 
vett választópolgárok száma között kétszeres eltérés mutatható ki. 
A vizsgált határozatban az Alkotmánybíróság úgy értelmezte, hogy 
a fővárosi közgyűlés kerületi polgármester tagjának megválasztása-
kor minden fővárosi kerületet egy-egy egymandátumos választó-
kerületnek kell tekinteni. A Központi Statisztikai Hivatal csatolt 
táblázata alapján megállapította azt is, hogy a választókerületek la-
kosságszáma között jelentős eltérés van.44

Fentiek alapján egyetlen, a logika szabályaival összeegyeztethető 
döntést hozhatott volna az Alkotmánybíróság, azt, hogy helyt ad 
az indítványnak. Amennyiben ugyanis nem vitatja, sőt, kifejezetten 
magáévá teszi azt a korábbi testületi álláspontot, hogy a „kétszeres 
eltérés” minden körülmények között ellentétes az egyenlő válasz-
tójog elvével, a lakosságszámot érintő KSH adatok pedig ennél lé-
nyegesen nagyobb eltérést mutatnak, a további vizsgálat felesleges 
lett volna.

Ennek ellenére elemezni kezdte, hogy vajon a jogalkotó által, az 
aránytalanság tompítására beépített szabályozási elemek, kompen-
zációs szabályok alkalmasak-e az egyenlőség sérelmének kiegyen-
lítésére. Ezen a ponton állapítja meg az Alkotmánybíróság először, 
hogy a választási szabályt a maga komplexitásában értékeli.45

A következő logikai törés közvetlenül ezután következik. Alap-
törvény-ellenesnek minősíti ugyanis a határozat a komplex megkö-
zelítésre utaló bármilyen hivatkozás nélkül, hogy a kompenzációs 
listára leadott szavazatok a törvényben bevezetett súlyozási rendszer 
eredményeképpen esetenként hatszoros eltérést mutathatnak a kü-
lönböző kerületek esetében. A testület szerint ez a rendszer önma-
gában szemben áll a választójog egyenlő értékűségével.46 Az, hogy 
e rendelkezés hatályon kívül helyezése esetében miért nem vizsgált 
az Alkotmánybíróság egyetlen, a megtámadott törvényben foglalt, 
a szavazategyenlőtlenséget kompenzáló elemet, rejtély. Méghozzá 

44 Uo. [29-40]
45 Uo. [41]
46 Uo. [43-44]

annak ellenére nem vizsgálta, hogy annak szükségességét éppen az 
előző bekezdésben állapította meg.

Az eddig sem fordulatok nélküli határozat egy újabb érdekes 
gondolatmenet után jutott arra a következtetésre, hogy bár egy be-
kezdéssel korábban megállapította, hogy a súlyozási rendszer alap-
törvény-ellenes, a pontosan ugyanolyan mértékű eltérést mutató 
választási szabályok megfelelnek az Alaptörvény rendelkezéseinek. 
Az egyéni jelöltekre leadható szavazatok esetében azért nem okoz 
alkotmányos problémát a hatszoros eltérés, mert azt megfelelőkép-
pen kompenzálja a kettős döntéshozatali rendszer.47„Az Alkotmány-
bíróság szerint a fővárosi önkormányzat hatékony és eredményes mű-
ködése, a kerületi polgármesterek integrálása a fővárosi közgyűlésbe, a 
fővárosi kerületek történelmi hagyományai, mint adottság alkotmányo-
san elfogadhatóvá teszik az eltérést az egyes kerületek lakosságszámához 
igazodva, mert az eltérésből adódó különbséget megfelelően ellensúlyozza 
a kettős döntéshozatali rendszer.”48Hogy miért, arról a határozat hall-
gat. Ahogy arról is, hogy az idézetben felhívott érdekek melyike 
tekinthető alkotmányos indokoknak, érdeknek.

A határozathoz hat alkotmánybíró fűzött olyan különvéleményt, 
avagy csatlakozott olyan különvéleményhez, melyben az indítvány-
ban foglaltak alapján a támadott törvény megsemmisítését tartották 
volna helyesnek.

Bragyova András szerint az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése 
megkövetelte volna, hogy a fővárosnak, mint egésznek legyen saját 
választott közgyűlése. Márpedig, az új törvény alapján a közgyűlés 
nem választott testület lesz, hiszen 23 tagját nem e tisztségre, ha-
nem a kerületi polgármesterire választják, s a törvény erejénél fog-
va válnak a közgyűlés tagjaivá. A polgármesterek tehát a kerületi 
önkormányzat szerveként lesznek tagjai a közgyűlésnek. Kiemel-
te, hogy az Alaptörvény 35. cikk (1) bekezdése, figyelemmel az F. 
cikkre szerint Budapest helyi önkormányzat, amelyben kerületek 
alakíthatóak. Azaz Budapest a helyi önkormányzat, nem pedig a 
kerületek összessége. Ezért Budapestnek, mint fővárosnak kell köz-
vetlenül választott helyi önkormányzattal rendelkeznie, ennek a kö-
vetelménynek pedig a kerületeket képviselő polgármesterekből álló 
közgyűlés nem felel meg.49

47 Uo. [45-47]
48 Uo. [48]
49 Uo. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
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Hasonló véleményen volt Lévay Miklós is, aki szerint további 
probléma, hogy a vizsgált törvény elvonja a választópolgárt attól a 
lehetőségtől, hogy megossza szavazatát a két poszt között. Meg-
jegyezzük, ez egy valós dilemma lehet, hiszen nem ritka jelenség 
az, hogy egy budapesti polgár elégedett kerületi polgármesterével, 
azonban a polgármester pártjának fővárosi teljesítményével nem. A 
korábbi szabályozással e véleményét kifejezésre juttathatta, a jelen-
legivel nem. Lévay Miklós kifejti, hogy mivel a törvény szerint a 
képviselők jogállása azonos, nem lehet közöttük különbséget ten-
ni megválasztásuk módja alapján. A fővárosi képviselők mandátu-
ma azonban éppen a kettős többség elve miatt nem egyenlő. Nem 
egyenlő továbbá azért sem, mert tisztségükből másként lehet el-
mozdítani a polgármester-képviselőket, mint a kompenzációs listán 
bejutottakat.50

Kiss László különvéleményében a fent ismertetettekhez hasonló 
érveket sorakoztat fel. A közvetlenség elvének érvényesülési kritéri-
umait kiegészíti azzal, hogy az a maga teljességében akkor érvénye-
sül, ha a választható jelöltek abban a minőségükben indulnak, amely 
pozíciót a választások eredményeként majd betöltik. Ez a követel-
mény pedig a vizsgált törvény esetében nem érvényesül. Részletesen 
levezeti emellett, hogy a kettős többség elvének érvényesítése nem 
biztosítható a titkos szavazások esetében, amelyre az önkormányzati 
törvény – ráadásul a legkomolyabb, legérzékenyebb témakörökben 
– lehetőséget biztosít, hiszen a szavazás jellegénél fogva megálla-
píthatatlan, hogy melyik kerületet képviselő polgármester hogyan 
szavazott. Végül jelzi, hogy a többségi álláspont képviselőinek érvei 
a választójog egyenlősége elve sérelmének „megfelelő ellensúlyo-
zására” alkotmányjogi szempontból hibásak és értelmezhetetlenek, 
azok nem alkotmányjogi, hanem metajurisztikus elemek.51

Az Alkotmánybíróság elnökének különvéleménye tételesen – 
megjegyezzük, komoly átfedésben Lévay Miklóséval – cáfolja a 
többségi álláspont érveit. Úgy hisszük, helyesen mutat rá arra, hogy a 
kettős döntéshozatali rendszer érvként használata téves eredményre 
vezetett. Az ugyanis a már megválasztott képviselőtestület „későbbi 
működésére vonatkozó döntéshozatali eljárási szabály, mely a választó-
jog egyenlőtlenségének sérelmét nem csak hogy a gyakorlatban önmagá-

50 Uo. Lévay Miklós alkotmánybíró különvéleménye
51 Uo. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

ban nem teljesen képes kiküszöbölni, de a választójoggal összefüggésben 
dogmatikailag nem is lenne vizsgálható. A választáshoz való jog mint 
alapjoga leadott szavazatoknak mandátumokká alakításáig tart, és nem 
tovább. A kettős döntéshozatali rendszer a már kiosztott mandátumok 
alapján kijelölt képviselők döntéshozatalára vonatkozik, és nincs köze a 
választójog és a szavazatok egyenlőségéhez.”52Rámutatott arra is, hogy 
a kompenzációs lista nem az aránytalanság kiigazítására szolgál, ha-
nem a töredékszavazatok elosztására. Így ez, mit az aránytalanságot 
ellensúlyozó érv, ugyancsak nem vehető figyelembe. Harmadikként 
pedig – írja különvéleményében az elnök – éppen a töredékszava-
zatok súlyozását hatályon kívül helyező többségi döntés igazolja 
legplasztikusabban az egyéni mandátumot eredményező szavazati 
aránytalanságot ellensúlyozó és igazoló többségi érv tarthatatlan-
ságát.53

Különös paradoxon, hogy ellenkező előjellel ugyan, de éppen az 
a Salamon László támasztja alá az érvelésnek ezt a fajta következet-
lenségét, aki szerint az indítványt teljes egészében el kellett volna 
utasítania az Alkotmánybíróságnak. Különvéleményében hosszasan 
érvel amellett, hogy ha a testület arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a törvényi rendelkezéseket a maguk komplexitásában kell ér-
tékelni, a töredékszavazatok súlyozási szabályainak megsemmisítése 
is indokolatlan.54 Ha a tartalmi megállapítással nem is értünk egyet, 
a logikai törésre vonatkozó okfejtés akkor is helytálló. Azaz, a ha-
tározatban foglalt érvelés, bármelyik megközelítésben is vizsgáljuk, 
következetlen. Így meglátásunk szerint szakmai szempontból bát-
ran kijelenthető a határozatról, hogy rossz. Vitathatóságát ugyanis 
nem a szakmai álláspontok különbözősége teremti meg, hanem az, 
hogy érvrendszere önellentmondásos, alapvető logikai szabályokat 
sért. A határozatból az látszik, hogy az alkotmánybírák többsége 
egy a vizsgálatot megelőzően elhatározott eredményhez próbált 
– csekély sikerrel – szakmai indokokat találni. Emellett, önellent-
mondásos mivoltával nem bizonyíthatóan összekötve, tényként kell 
megállapítani, hogy a határozatot a már szokásosnak mondható egy 
kivételével a második Orbán-kormány hivatalba lépése előtt meg-
választott alkotmánybírák ellenezték, s az utána hivatalba lépett al-
kotmánybírák támogatták.

52 Uo. [144]
53 Uo. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye
54 Uo. Salamon László alkotmánybíró különvéleménye
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Természetesen, bármi is egy tanulmány témája és elérendő célja, 
megéri mélységében és teljes részletességgel megvizsgálni a ténye-
ket és a folyamatok mikénti alakulását, hiszen megalapozott követ-
keztetés csak azok ismeretében vonható le. Ezt tettük mi is. De a 
tények megismerése nélküli elhamarkodott és megalapozatlan véle-
ménynyilvánításhoz hasonló hiba az is, ha nem tudunk folyamato-
kat megfelelő távolságból és megfelelő kritikával vizsgálni, s ahogy 
mondani szokták, nem látjuk a fától az erdőt. Ez utóbbi hibába esik 
bele álláspontunk szerint mindaz, aki a módosítás – s itt megjegyez-
zük, az alkotmánybírósági határozat önellentmondásosságának – 
okát az általunk is felhívott szakmai érvek alapján kívánja megítélni. 
Úgy véljük, közelebb jár az igazsághoz, aki úgy véli, hogy a Fővá-
rosi Közgyűlés megválasztási rendjének átalakítását az előterjesztők 
győzelmi esélyeinek növelése motiválta, s mindazok a szakmai ér-
vek, amelyek kétségkívül megfontolásra érdemesek, az elhatározást 
követően kerültek elő a kalapból. Ha pedig ezt az állítást tényként 
kezeljük, nem juthatunk más következtetésre, mint hogy az alkot-
mányos szervek és általában a politika defektes és jogállamiatlan 
módon működött az önkormányzati törvény módosításakor is.

III. A közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezőkről és a nem-
zetközi eljárásokról
A tanulmány alapjául szolgáló könyv külön fejezetet szentel mind 
a közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezőknek – mint amelyek 
jelentősen befolyásolják a hatalommegosztás rendszerét – mind a 
nemzetközi eljárásoknak. Így tartva magunkat annak logikai felépí-
téséhez, röviden szólunk az e körben értékelhető, az Országgyűlés 
őszi ülésszakának kezdetéig bekövetkezett változásokról is:

1. A sajtószabadságot (a média és a kormány viszonyát) érintő válto-
zások, események

a) Az egyik kormánypárti képviselő, aki később a miniszterel-
nökség államtitkára lett, az új ciklus elején benyújtott egy törvény-
javaslatot a reklámadóról, melyet a Ház kivételes eljárásban tárgyalt 
meg.55 Határokon belül, és azon kívül is sokan úgy értékelték, hogy 
az adó célja a még egyetlen komoly nézettségű, de kormányhoz nem 
köthető kereskedelmi televízió, az RTL Klub ellehetetlenítése. Az 

55 T/154. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a 2014. évi XXII. törvény a reklám-
adóról.

adózási sávokat ugyanis úgy határozták meg, hogy a kisebb sajtó-
termékek jelképes (legfeljebb 5 százalékos) adót fizessenek csupán, 
a legmagasabb sávba esők viszont 40 százalékot. Ebbe a sávba pedig 
nem esett más, csak az RTL Klub. A reklámadó kapcsán szabályos 
háború tört ki a tévécsatorna és a kormány között.56

A csatorna addigi gyakorlatától eltérő, rendkívül kritikus híreket 
jelentetett meg a kormányról és a kormányközeli üzleti körökről. 
Valójában persze – s ez a sajtó működésének kritikája is egyben 
– nem tett mást, mint hogy az ellenzéki pártok által korábban fel-
vetett és kifogásolt, eddig a kereskedelmi televíziókban és a köz-
szolgálati médiában „agyonhallgatott” ügyeket most egy kétmilliós 
nézőszámmal rendelkező csatorna megjelentette a híradójában. Vá-
laszul a kormánypártok képviselői nyílt politikai támadásba lendül-
tek, a csatornát bíráló negatív tartalmú üzeneteik mellett nyilvá-
nosan felkérték saját kormányukat arra, hogy hatóságai bevetésével 
ellenőrizzék a televízió adófizetési múltját.57

De ami az igazán meglepő fordulatot jelentette, hogy a politikai 
nyomásgyakorlás vitatható elemei mellett, a Nemzeti Adó és Vám-
hivatalt felügyelő miniszter néhány nappal később a nyilvánosság 
előtt nyíltan bejelentette, hogy élve törvényadta jogával,– 2014-
ben – közvetlenül utasította az adóhivatalt, hogy minden adónemre 
kiterjedően vizsgáljon meg egy 2011-ben végrehajtott tranzakciót 
(veszteségelhatárolást), amely 23 milliárd forinttal csökkentette az 
RTL Klub adóalapját.58Az előzmények tükrében pedig a döntés 
aligha tekinthető a miniszter szakmai alapú döntésének. A ható-
ságok politikai célra való felhasználása pedig nem található meg a 
demokratikus játékszabályok között.

56 Lásd például: Reklámadó – az RTL visszautasítja a vádaskodásokat és jogi lépéseket 
fontolgat. (http://www.boon.hu/reklamado-az-rtl-visszautasitja-a-vadaskodasokat-es-
jogi-lepeseket-fontolgat/2582092?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_
campaign=Feed%3A+boon%2Forszagos+%28Borsod+Online+Orszagos+H%C3%A
Drek%29). Megelégelték az amerikaiak a magyar kormány civilek elleni „támadásait.” 
(http://pestisracok.hu/megelegeltek-az-amerikaiak-a-magyar-kormany-civilek-elleni-
tamadasait/) A letöltések ideje: 2014. június 20.
57 Lásd például: Fidesz: vizsgálja ki a kormány, miért nem fizet nyereségadót az RTL. 
(http://www.atv.hu/belfold/20140619-fidesz-vizsgalja-ki-a-kormany-miert-nem-fizet-
nyeresegadot-az-rtl/hirkereso) A letöltés ideje: 2014. június 20. Rogán Antal (Fidesz) 
felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2014. június 23. (11. ülés-
nap) 18. felszólalás.
58 Lásd például: Varga Mihály teljes képet akar az RTL-ről. (http://magyarhirlap.hu/
varga-mihaly-teljes-kepet-akar-az-rtl-rol) A letöltés ideje: 2014. június 26.

Bárándy Aliz és Bárándy Gergely: A kapcsos füzet első betétlapja.



258 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 259

A kormánypártok azt bizonygatták, hogy semmi okuk nem volt 
a csatorna megbüntetésére, ez a feltevés logikailag sem stimmel, hi-
szen csak a reklámadó bevezetésére válaszul változott meg a tele-
vízió hírműsora a kormány kárára. A magyarázat – ha eltekintünk 
attól, hogy a fent említett mértékben csak az RTL-t érintette az 
adó – logikusnak tűnt mindaddig, amíg egy oknyomozó portál nyil-
vánossá nem tette azt a reklámadó bevezetése előtt, kormányzati 
megrendelésre készült háttértanulmányt, mely egy komolyabbnak 
tekinthető vizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy „a kor-
mányzati hírek médiaképe kedvezőtlenül alakult a vizsgált időszakban 
az RTL Klub műsoraiban.”59De hogy a következtetés még biztosabb 
alapokon nyugodjék, érdemes idézni egy kormánypárti európai par-
lamenti képviselővel készült interjúnak egyik mondatát: „Igen, a rek-
lámadó elfogadásában adópolitikai és médiaszakmai szempontokon túl 
egyéb politikai törekvések is szerepet játszottak.”60

Törvényhozási szinten, a pontot egy újabb törvényjavaslat tette 
a televízió és a kormány küzdelmének végére – legalábbis a tárgyalt 
ülésszakban. Az Országgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésnap-
ján elfogadta a néhány nappal azelőtt kihirdetett reklámadóról szó-
ló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely alapján az 
RTL-nek már tárgyévben is adófizetési kötelezettsége keletkezett.61 
Az előterjesztő természetesen általános indokokra, az adóelkerülés 
lehetőségeinek csökkentésére hivatkozott, de senki nem tudott más 
olyan médiapiaci szereplőt megnevezni, akit e változás érintett vol-
na. Természetesen az RTL-en kívül. A csatorna így kommentálta a 
törvényt: „Semmi váratlan nem történt: nyilvánvaló volt számunkra, 
hogy a törvényalkotói szándék nem volt más, mint az RTL ellehetet-
lenítése és ezzel a sajtószabadság durva korlátozása Magyarországon. 
A törvény célja mostantól még világosabb: ne maradjon olyan jelentős 
médium az országban, amelyet a hatalom nem tud befolyásolni.”62

59 Érzelmi horgokkal az Orbán-kormány ellen – itt az RTL Klubot bíráló háttértanul-
mány (http://atlatszo.hu/2014/08/30/erzelmi-horgokkal-az-orban-kormany-ellen-itt-
az-rtl-klubot-biralo-hattertanulmany/) A letöltés ideje: 2014. szeptember 2. 
60 Deutsch Tamás a Simicska-Orbán-háborúról és az RTL Klubról (www.nol.hu/belfold/
nincs-haboru-1487087) A letöltés ideje: 2014. szeptember 18.
61 T/467. számú törvényjavaslat. Kihirdetése után: a 2014. évi XXXIV. törvény a reklám-
adóról szóló 2014. évi XXI. törvény eltérő szöveggel való hatálybaléptetéséről és azzal 
összefüggő egyes adótörvények módosításáról.
62 Lásd például: Reklámadó: itt az RTL válasza. (www.vg.hu/vallalatok/reklam-es-media/
reklamado-itt-az-rtl-valasza-430365) A letöltés ideje: 2014. június 30.

A téma ismét megtalálta a külföldi sajtó érdeklődését; cikkek 
sora jelent meg arról, hogy a magyar kormány ismét a sajtószabad-
ság durva korlátozására készül, s hogy el akarja lehetetleníteni az 
utolsó kormánykritikus országos televízióadót.63De ismét tiltako-
zott a média szabadságát ért támadás ellen NeelieKroes, az Európai 
Bizottság digitális területért felelős alelnöke. Blogjában azt írta: „A 
következtetés nyilvánvaló. Az RTL egyike annak a kevés csatornának, 
amely nem a fidesz-párti álláspontot hirdeti, nehéz azt gondolni, hogy 
bármi más lehetne a cél, mint kiűzni őket Magyarországról. A magyar 
kormány nem akar független, külföldi tulajdonú műsorszolgáltatót Ma-
gyarországon; egy méltánytalan adót alkalmaz, hogy elsöpörje a demok-
ratikus biztosítékokat és megszabaduljon valamitől, amiről úgy véli, 
kihívást jelent a hatalma számára.”64

A vita eszkalálódását jól jelzi, hogy ha ebben az időszakban az 
„elmúlt egy hónapot” keresési időszaknak megadva valaki bármelyik 
internetes keresőprogramba beütötte akár az „RTL” szót, akár azt, 
hogy „reklámadó”, a találatok száma jóval meghaladta az ezret. Az 
ügy ideáig jutott a tárgyalt időszakban, de már most látszik, hogy 
van folytatása.

b)A megtalálható hírek számát illetően ugyanígy igaz a megál-
lapítás az Origo című internetes hírportál főszerkesztőjének eseté-
re. A hírportál cikksorozatot közölt a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter (akkor még államtitkár) külföldi utazásairól. A Minisz-
terelnökség nem volt hajlandó kiadni az ezekre vonatkozó adato-
kat, ezért a lap főszerkesztője a bíróságon pert indított az adatok 
kiadásáért, amit meg is nyert. Ekkor, 2014. június 3-án, a hírportál 
hosszú évek óta pozícióban lévő főszerkesztőjét azonnali hatállyal 
elbocsátották állásából. Távozása után 10 kollégája önként felmon-
dott, ezzel gyakorlatilag megszűnt a portál belpolitikai szerkesztő-
sége. A miniszter és a hírportál tulajdonosai cáfolták, hogy a főszer-
kesztőt miniszteri nyomásra távolították el, az érintett, valamint 10 

63 Lásd például: BertelsmanngegenUngarn (http://www.handelsblatt.com/meinung/
kolumnen/kurz-und-schmerzhaft/der-medien-kommissar-bertelsmann-gegen-ungarn-
seite-all/10635964-all.html) A letöltés ideje: 2014. szeptember 2. GedrückteStimmungin 
der Medienwirtschaft (http://kurier.at/wirtschaft/unternehmen/halbjahresbilanz-bei-
bertelsmann-gedrueckte-stimmung-in-der-medienwirtschaft/83.307.982) A letöltés 
ideje: 2014. szeptember 2.
64  Media freedomremainsunderthreatin Hungary (http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kroes/en/blog/media-freedom-remains-under-threat-hungary) A letöltés ideje: 
2014. augusztus 12.
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felmondott kollégája viszont határozottan ezt állították. Minthogy 
egyik állítás sem bizonyítható egyértelműen, kinek-kinek szubjek-
tív értékítélete dönt, melyiknek ad hitelt. Minden esetre az ügyben 
több demonstrációt is tartottak.Tiltakozott az EBESZ-hez delegált 
amerikai követségi ügyvivő, a Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége, a Főszerkesztők Fóruma, a Riporterek Határok Nélkül nevű 
nemzetközi szervezet, Brüsszelhez fordult az Európai Kiadók Ta-
nácsa, külföldi lapok írtak ismét tömegesen a magyar sajtószabadság 
lábbal tiprásáról, s tekintettel arra, hogy a portál tulajdonosa az a 
Deutsche Telekom, amelyben részesedése van a német államnak is,a 
német államfő is vizsgálatot indított.65

2. A kormányzat és az érdekképviseletek viszonyának alakulásáról
A kormány már az előző ciklusban gyakorlattá tette, hogy törvény-
alkotással új érdekképviseleti szervezeteket hozott létre, melynek az 
adott foglalkozási ághoz tartozó embereket automatikusan tagja-
ivá tette. Ilyen volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar 
Rendvédelmi Kar, a Magyar Kormánytisztviselői Kar és a Nem-
zeti Pedagógus Kar – legutóbbi a tárgyalt ülésszakban állt fel. A 
kormánytehát kialakította az adott területen a mesterségesen „leg-
nagyobb legitimációval” rendelkező érdekvédelmi szervezetet, me-
lyet szintén a törvény erejénél fogva a hivatalos tárgyalópartnerévé 
tett, s további fontos hatáskörökkel ruházott fel. Az önszerveződés 
útján létrejött érdekvédelmi szervezeteket pedig ezzel partvonalon 
kívülre helyezte. Sokan adtak hangot azon vélekedésüknek, hogy a 
kormány erős lobbitevékenységet folytatott azért, hogy hozzá lojális 
vezetőséget válasszanak az újonnan létrejött karok és kamarák élére.

65 Az ügyről lásd például: Lázár kirúgatta az Origo főszerkesztőjét? (www.nepszava.
hu/cikk/1022746-lazar-kirugatta-az-origo-foszerkesztojet/), Ismét tüntettek az Origo 
menesztett főszerkesztője mellett (www.atv.hu/belfold/20140609-ismet-tuntettek-
az-origo-foszerkesztojenek-kirugasa-ellen/hirkereso), Rettenetes dolog történhetett 
Magyarországon – Die Welt (www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/mar_a_nemet_la-
pokban_is_tema_az_origo-botrany.582387.html), Felmond az Origo hírek rovatának 
10 tagja (www.gepnarancs.hu/2014/tizen-tavoztak-az-origotol/), Origo-botrány: Sál-
ing esélyt sem kapott (www.nol.hu/belfold/origo-botrany-saling-gergo-eselyt-sem-
kapott-1469003), Az amerikai kormányig ért az Origo és a reklámadó ügye (www.nol.
hu/kulfold/az-usa-becsben-ekezi-a-magyar-kormanyt-1469405), Brüsszelhez fordult a 
reklámadó és az Origo-jelenség ügyében az Európai Kiadók Tanácsa (www.tablet.hvg.
hu/itthon/20140612_Brusszelhez_fordult_a_reklamado_es_az_ori), A német államfő is 
utánanéz az Origo-ügynek (www.atv.hu/belfold/20140618-koszeg-ferenc/hirkereso) A 
letöltések időpontja: 2014. június 27.

Erre tudományos bizonyosságot nem találtunk, de a vélekedést alá-
támasztja, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a 2014-
es választáson a nagyobbik kormánypárt országgyűlési listájáról 
nyert országgyűlési képviselői mandátumot.

3. A kormány és a civilek viszonyának alakulása az illiberális demok-
rácia árnyékában

A miniszterelnök 2014. júliusában Tusnádfürdőn, a 25. 
Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor rendezvényén beszélt po-
litikai programjáról, jövőképéről, melynek egy gondolatkörét ha-
zánkban és világszerte komoly megdöbbenéssel fogadtak egyesek. 
Orbán Viktor szerint: 

„Ki kellett mondanunk azt, hogy egy demokrácia nem szükségképpen 
liberális. Az, hogy valami nem liberális, még lehet demokrácia. Sőt, ki 
kellett, ki lehetett mondani azt is, hogy valószínűleg a liberális demok-
rácia államszervezési elvére épülő társadalmak a következő évtizedek-
ben nem tudják fenntartani a világ-versenyképességüket, sokkal inkább 
egy visszaszorulást szenvednek el, hacsak nem lesznek képesek magukat 
jelentősen megváltoztatni. [...] Ilyen értelemben tehát az az új állam, 
amit Magyarországon építünk, illiberális állam, nem liberális állam.”66

Először is említést érdemel, hogy az „illiberális demokrácia” ki-
fejezés szerzője megdöbbent a magyar miniszterelnök szavain, s a 
CNN GPS című műsorában elmondta, valamint a The Washington 
Post című napilapban megírta, hogy Orbán Viktor nyilvánvaló-
an félreértelmezte szavait, mert e kifejezést ő kifejezetten negatív 
értelemben használta.67 A német külügyi államminiszter (állam-
titkár) a beszédet megismerve kétségeit fogalmazta meg, hogy az 

66 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.
67 The rise of Putinism (http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-the-
rise-of-putinism/2014/07/31/2c9711d6-18e7-11e4-9e3b-7f2f110c6265_story.html) A 
letöltés ideje: 2014. augusztus 4.
http://edition.cnn.com/video/standard.html?/video/bestoftv/2014/08/01/exp-gps-
0803-take.cnn&video_referrer= A letöltés ideje: 2014. augusztus 4.
Lesújtó CNN-kritika Orbán rendszeréről (www.atv.hu/belfold/20140803-illiberalis-
demokracia-megdobbent-orban-szavain-a-kifejezes-forrasa) A letöltés ideje: 2014. au-
gusztus 4.
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Orbán-kormány tényleg elkötelezett az európai értékek iránt.68 A 
Die Welt című konzervatív lap online kiadásának cikkírója szerint 
a miniszterelnök tusványosi beszédével nem csak az uniót és Eu-
rópát támadta meg, hanem a nyugati demokráciát és annak alap-
elveit. Orbán Viktort Putyin orosz és Erdogan török elnökökhöz 
hasonlította, s hangot adott annak a véleményének, hogy a Fideszt 
ki kellene zárni az Európai Néppártból.69 A Der Standard cikk-
írója Európa kis Putyinjának nevezte a magyar miniszterelnököt, 
aki az orosz és a török elnököt tekinti példaképének.70 De nem 
hízelgőbb a Newsweek cikke sem, amely az olasz diktátorhoz, 
BenitoMussolinihez hasonlította a magyar kormányfőt.71 A New 
York Times szerkesztőségi állásfoglalásában egyenesen Magyaror-
szág szavazati jogának felfüggesztését kérte az Európai Uniótól.72 A 
példák sora folytatható lenne, mely cikkeknek talán legfőbb közös 
pontja, hogy a magyar miniszterelnököt az orosz elnökhöz hason-
lítva az Európai Unió fellépését szorgalmazzák.

Mi úgy gondoljuk, hogy e gondolati kör lényegesen szerteága-
zóbb annál, mint hogy e tanulmány egyik alpontjának keretei kö-
zött elemezni akarjuk. Hogy a miniszterelnök pontosan mit értett 
e szavak alatt, – figyelembe véve a kifejezés megalkotójának fent 
idézett szavait – talán maga sem pontosan tudja. Első hallásra – 
legfőképpen a négyéves kormányzati teljesítményt is alapul véve –, 
a teljes szövegösszefüggés ismeretében is ijesztőnek tartjuk a felve-
tést, és nem tudjuk követendő irányként értelmezni. Főképpen, ha a 
szövegből még egy kiragadott részt hozzáolvasunk:

„...ma a slágertéma a gondolkodásban azoknak a rendszereknek a 
megértése, amelyek nem nyugatiak, nem liberálisok, nem liberális demok-

68 Beszólt Orbánéknak a német államtitkár (http://nol.hu/kulfold/beszolt-orbanéknak-
a-nemet-allamtitkar-1481111) A letöltés ideje: 2014. augusztus 19.
69 Viktor Orbanmacht den Putin. Und den Erdogan (http://www.welt.de/debatte/
kommentare/article131655671/Viktor-Orban-macht-den-Putin-Und-den-Erdogan.
html) A letöltés ideje: 2014. augusztus 28.
70 UngarnskleinerPutinin der EU (www.derstandard.at/2000004159632/Ungarns-
kleiner-Putin-in-der-EU) A letöltés ideje: 2014. augusztus 8.
71 A Newsweek nyomtatott kiadásának ’Hungary’s Mussolini’ VowstoMakethe EU 
Member an ’IlliberalState’ című cikkét idézi: „Magyarország Mussolini-je” Nekiestek 
külföldön Orbánnak (http://www.atv.hu/belfold/20140801-magyarorszag-mussolini-
je-nekiestek-kulfoldon-orbannak/hirkereso) A letöltés ideje: 2014. augusztus 1.
72 A Test forthe European Union (http://www.nytimes.com/2014/08/02/opinion/a-test-
for-the-european-union.html?_r=3#_=_) A letöltés ideje: 2014. augusztus 4.

ráciák, talán még demokráciák sem, és mégis sikeressé tesznek nemzete-
ket. Ma a sztárok a nemzetközi elemzésekben Szingapúr, Kína, India, 
Oroszország, Törökország.”73

Ha ezzel eljutunk oda, hogy a miniszterelnök szerint egy olyan 
rendszer, ami az ő fogalmai szerint sikeressé tesz egy nemzetet, s 
emellett antidemokratikus, lehet követendő példa, a közjogi átala-
kítások eddigi szintje csak a kezdet, s egy elfogadhatatlan államrend 
kialakításának kísérlete várható. Mindazonáltal a jelenség, a terv, 
meglátásunk szerint, a szükséges politikai és közéleti diskurzuson 
túl, tudományos elemzés tárgya csak akkor lehet, ha a kormányzati 
munka legalább minimális mértékben megtölti tartalommal a most 
még bizonytalan fogalmat.

Más a helyzet ugyanakkor a civil szféra és a kormányzat viszo-
nyát illető, ugyancsak ebben a beszédben elhangzó miniszterelnöki 
hozzáállással, s az azt megelőző és követő konkrét eseményekkel. 
Ha ezek az események már az új kormányzati filozófia alapján vég-
rehajtott intézkedések, a fenti bírálatok – legfőképpen amelyek az 
orosz elnök módszereire utalnak – bizony nem alaptalanok.

Magyarország és Norvégia vitába keveredtek egymással, ugyanis 
a két ország együttműködési megállapodása révén az úgynevezett 
Norvég Civil Támogatási Alapon keresztül Norvégiából érkező, a 
civil szervezeteket támogatni hivatott források elosztását a magyar 
kormány szerette volna megszerezni. Ezt Norvégia ellenezte, a szer-
ződés megszegésének értékelte, és felfüggesztette a támogatási ösz-
szegek folyósítását. Az is tény, hogy e forrásokból nagyrészt azok a 
civil szervezetek részesültek, akik rendkívül kritikusak voltak a kor-
mánnyal. De azt is meg kell jegyezni, hogy a korábbi kormányokkal 
is!

Válaszul a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter utasí-
totta a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, hogy folytasson vizsgá-
latot azoknál a civil szervezeteknél, amelyek a norvég források el-
osztásáról döntenek. A lépést Norvégia, miképpen a magyar civilek 
és ellenzéki pártok is a kormányt bíráló civilek elleni hadjáratként 
értékelték. Kronológiailag itt illeszkedett a sorba a miniszterelnök 
tusnádfürdői beszéde, mely e témakörben a következőképpen hang-
zott:

73 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.

Bárándy Aliz és Bárándy Gergely: A kapcsos füzet első betétlapja.



264 Tanulmányok Dr. Remes Zoltán bíró emlékére 265

„Hivatásos politikusok versus civilek viszonya. Vagyis az államot 
nyilvánvalóan valakiknek, az erre fölhatalmazott és megválasztott ve-
zetőknek kell megszervezni és irányítani. Azonban mindig megjelen-
nek az államélet peremén civil szervezetek. Most a magyarországi civil 
világ egy nagyon sajátos képet mutat. Ugyanis a civil – ellentétben a 
hivatásos politikussal – egy olyan személy, illetve olyan közösség, amely 
alulról szerveződik, saját pénzügyi lábán áll, és önkéntes természetesen. 
Most ehhez képest, ha megnézem a magyarországi civil világot, azt, 
amelyik a nyilvánosságban rendszeresen szerepel – most a norvég alap 
körüli viták ezt felszínre is hozták –, akkor azt látom, hogy itt fizetett 
politikai aktivistákkal van dolgunk. És ezek a fizetett politikai aktivis-
ták ráadásul külföldiek által fizetett politikai aktivisták. Meghatároz-
ható külföldi érdekkörök által fizetett aktivisták, akikről nehéz elképzel-
ni, hogy ezt szociális beruházásnak tekintsék, sokkal inkább indokolt az 
a fölfogás, hogy ezen az eszközrendszeren keresztül befolyást kívánnak 
adott pillanatban és adott kérdésekben gyakorolni a magyar államéletre. 
Nagyon fontos tehát, ha újjá akarjuk szervezni a liberális állam helyett 
a nemzeti államunkat, akkor világossá kell tenni, hogy itt nem civilek-
kel állunk szemben, nem civilek jönnek velünk szemben, hanem fizetett 
politikai aktivisták, akik külföldi érdekeket próbálnak Magyarországon 
érvényesíteni.”74

Nehéz ezt a beszédet a miniszterelnöktől őszinte, elvi alapokon 
állónak tekinteni, amikor tudjuk, hogy a 2014-ben megtartott or-
szággyűlési választáson a kormánypártok a baloldali ellenzéki ve-
zetőket lejárató sokmilliárd forintot felemésztő teljes negatív kam-
pányát egy jól ismert civil szervezet szponzorálta, méghozzá saját 
nevében. A jelenséget még az EBESZ választási megfigyelői is szó-
vá tették.

Osztjuk tehát azoknak az álláspontját, akik szerint ezek a gondo-
latok származhattak volna akár az orosz elnöktől, Vladimir Putyintól 
is, akit a világ élesen bírál amiatt, hogy autokratikus rendszerének 
fenntartása érdekében gyakorlatilag felszámolta a kormánnyal kri-
tikus civil szervezeteket. A miniszterelnök illiberális államot érintő 
kijelentéseivel ellentétben, ebben a témában konkrét események is 
következtek. A miniszterelnök beszédét alig több mint egy hónappal 

74 Orbán Viktor teljes beszéde (http://tablet.mno.hu/tusvanyos/orban-viktor-teljes-
beszede-1239645?oldal=1) A letöltés ideje: 2014. július 30.

követően a készenléti rendőrség 43 rendőre razziát tartott a Nor-
vég Civil Támogatási Alap forrásait elosztó egyik civil szervezetnél, 
majd a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal feljelentése alapján meg-
indította a büntetőeljárást.75 Ennek az eljárásnak nyilvánvalóan lesz 
majd valamilyen eredménye. Ami valójában szinte teljes mértékben 
érdektelen lesz. Az eljárás ugyanis igazolhatóan politikai megren-
delésre indult, s nem azért, mert a hatóságok normális működé-
sük során bűncselekménygyanús körülményeket tártak fel egy civil 
szervezetnél. Márpedig e politikai megrendelés, és a mögötte álló 
szélesebb körű terv, összehasonlíthatatlanul jelentősebb kárt okoz a 
társadalomnak, mint egy civil szervezet esetleges vagyon elleni vagy 
gazdasági bűncselekménye. Előbbi pedig már lelepleződött. Az 
eseménysornak itt koránt sem szakadt vége, de minthogy a tanul-
mányban egy konkrét időintervallumot tettünk vizsgálat tárgyává, a 
továbbiak elemzését egy következő tanulmányban folytatjuk majd.

4. Az ombudsman indítványa és az Alkotmánybíróság döntése a Ma-
gyar Művészeti Akadémiáról
A 2010-2014-es ciklusban az Országgyűlés létrehozta a Magyar 
Művészeti Akadémiát (a továbbiakban: MMA). Az intézmény bí-
rálói szerint az MMA felállításával az volt a kormány célja, hogy 
az akadémiának nyújtott rendkívül komoly források biztosításával 
privilegizálni tudja azt a művészi kört, amelyik a kormányáltal val-
lott ideológiának megfelelő alkotásokat hoz létre, s egyúttal nehéz 
helyzetbe hozza azokat a művészeket, akik más szellemiségű alko-
tásokhoz kérik az anyagi támogatást. Az alapvető jogok biztosa az 
Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint az akadémi-
át létrehozó törvény szerint az MMA nem értéksemleges és a mű-
vészet egyes formáit nem egyenlő védelemben részesíti. Márpedig a 
köztestületi formában működő intézménynek meg kell testesítenie 
a művészi szabadságot. Emellett az akadémia tagfelvétele szubjek-
tív, diszkriminatív, és nem érvényesíti az egyenlő bánásmód köve-
telményét. A köztestületként – azaz közhatalmi jogosultságokkal – 
működő akadémia tagjai kizárólag egy vele azonos néven alakított 
egyesület tagjai lettek. Ez sérti az értéksemlegesség alkotmányos 

75 Lásd például: Kiszállt az NNI az Ökotárs alapítójához is (http://tablet.hvg.hu/
itthon/20140908_Kiszallt_az_NNI_az_Okotars_alapitojahoz_i). Durva vizsgálat indult 
a Civil Alap ellen (http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/durva-vizsgalat-indult-a-civil-
alap-ellen-2284707) A letöltés ideje: 2014. szeptember 9.
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követelményét, hiszen a civil szervezetektől nem várható el az ér-
téksemlegesség. Sőt, általában valamilyen a tagok által fontosnak 
tartott cél elérése érdekében jönnek létre. A további tagfelvételekről 
pedig az alapító tagok dönthetnek. Így nem teljesülhet a művészeti 
sokféleség biztosításának követelménye.76 Az Alkotmánybíróság va-
lójában helyt adott az ombudsman érveinek, amikor határozatában 
megállapította, hogy „alkotmányos követelmény az, hogy a Magyar 
Művészeti Akadémia tagságának mindenkori összetétele, szervezeti 
felépítése és működése megfeleljen a művészeti szabadság alkotmányos 
értékeinek.”77Mindazonáltal a jogszabályok megsemmisítését mel-
lőzte. Úgy ítélte meg, hogy tekintettel arra, hogy a köztestület a 
működését megkezdte, létrejötte pedig további jogviszonyok kelet-
kezését eredményezte, a jogszabály megsemmisítése a jogbiztonság 
sérelmét idézné elő. Az Alkotmánybíróság e gyakorlattal álláspon-
tunk szerint annak a gyakorlatnak adott menlevelet, hogy a min-
denkori hatalomnak érdemes megpróbálni akár nyíltan alkotmány-
ellenes kész helyzeteket teremtenie, mert a jogbiztonság védelme 
értekében komoly esélye van annak, hogy az alkotmányellenesség 
megállapítása esetében is hatályban maradhat a rendelkezés.

5. Nemzetközi eljárások az Országgyűlés korábbi, a hatalommegosz-
tást érintő közjogi tárgyú döntései miatt

a) Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét 2012. ja-
nuár 1-jei hatállyal az Országgyűlés három törvénymódosító javaslat 
elfogadásával, jóval mandátumának lejárta előtt menesztette poszt-
járól. A kormány és a kormánypártok azt hangoztatták, hogy nem 
személyi kérdésről volt szó, hanem a Legfelsőbb Bíróság Kúriává 
alakításával együtt járó strukturális döntésről. Az ellenzéki képvise-
lők, valamint maga a főbíró azonban úgy vélte, hogy menesztésének 
oka a bírósági szervezeti reformról és a bírák nyugdíjkorhatárának 
leszállításáról alkotott és nyíltan vállalt rendkívül negatív véleménye 
volt.78 A volt elnök az őt ért jogsérelem miatt az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságához fordult. A bíróság ítéletében egyértelműen arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az elnököt azért távolították el 

76 Az alapvető jogok biztosának indítványa. Ügyszám: AJB-44-3/2013.
77 18/2014. (V. 30.) ABH
78 A Legfelsőbb Bíróság elnökének mandátuma lejárta előtti elmozdításáról bővebben 
lásd: Bárándy Gergely: Centralizált Magyarország, megtépázott jogvédelem – A hata-
lommegosztás rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar Kiadó, 2014. 249-252. o.

a posztjáról, mert több alkalommal bírálta a kormányt. A bíróság 
ítélete szerint lehetősége van a feleknek, azaz a magyar kormánynak 
és a volt elnöknek, hogy megegyezzenek egymással.79 Ez a kézirat 
lezárásáig tudomásunk szerint nem történt meg.

b) Az Országgyűlés a 2010-2014-es ciklusban megszüntette az 
adatvédelmi biztos intézményét, s helyette létrehozta a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információs Hatóságot. Ezúttal, ugyancsak a szer-
vezeti átalakításra való hivatkozással, mandátumának lejárta előtt 
menesztették az adatvédelmi biztost. Jóri András, a Legfelsőbb Bí-
róság korábbi elnökéhez hasonlóan, több ügyben is a kormány érde-
keivel ellentétes határozatot hozott. Ráadásul, még az egyik minisz-
terelnök-helyettessel személyes vitába is keveredett. A biztos szerint 
valójában ezért menesztették őt szervezeti átalakításra hivatkozás-
sal. Az ellenzék pedig azt hangoztatta, hogy a biztos menesztésének 
oka az, hogy a kormány eltávolít minden olyan független állami ve-
zetőt, aki a kormánnyal nem lojális. Az Európai Bizottság, miután a 
magyar kormánnyal nem jutott megállapodásra az ügyben, a kötele-
zettségszegési eljárás részeként az Európai Bíróság döntését kérte.80 
A bíróság nagytanácsa az Európai Bizottságnak, így áttételesen az 
adatvédelmi biztosnak adott igazat. Megállapította, hogy az adatvé-
delmi biztos eltávolításával Magyarország megsértette a személyes 
adatok védelméről szóló irányelvet. A biztos szerint a döntés úgy 
értelmezendő, hogy az ítélet alapján ki kell őt nevezni az új hatóság 
elnökének, a kormány szerint viszont nem.81 Végül, az igazságügyi 
miniszter képviselői kérdésre úgy tájékoztatott, hogy a volt biztossal 
sikerült egyezségre jutniuk, abban állapodtak meg, hogy a Magyar 
Állam a jogsérelem kompenzációjaként kártérítést fizet, a miniszter 
pedig a nyilvánosság előtt bocsánatot kér. Egyidejűleg az adatvédel-
mi biztos nyilatkozott arról, hogy további adatvédelmi biztosi tiszt-

79 Case of Baka v. Hungary. Strasbourg 27 May 2014. App. no. 20261/12. (Az ítélet 
elérhetősége: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144139) A 
letöltés ideje: 2014. július 2.
80 A folyamatról bővebben lásd: Bárándy Gergely: Centralizált Magyarország, megtépá-
zott jogvédelem – A hatalommegosztás rendszerének változásairól (2010-2014). Scolar 
Kiadó, 2014. 338-344. o.
81 Az Európai Bíróság ítélete a C-288/12. sz. ügyben. (Az ítélet elérhetősége: http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=adatv%25C3%25A9delmi%2Bbizto
s&docid=150641&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&
cid=213137#ctx1) A letöltés ideje: 2014. július 2. Európai „nem” az orbáni jogfosztásra. 
(www.nepszava.hu/cikk/1016642-europai-nem-az-orbani-jogfosztasra/) A letöltés ide-
je: 2014. június 2.
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séggel összefüggő igényt nem támaszt Magyarországgal szemben. 
Ezzel a jogvitát mindkét fél lezártnak tekinti.82A Magyar Művésze-
ti Akadémia esetéhez hasonlóan, ez az eset is jó példája annak, hogy 
amennyiben az államhatalompolitikai és hatalmi érdekeinek érvé-
nyesítése érdekében,visszaélve lehetőségeivel, és tudatosan szembe 
helyezkedve a jogállami elvekkel nyilvánvaló jogsértést elkövetve 
kész helyzeteket teremt, a jog általában nem alkalmas eszköz az 
egyes személyeket, avagy a jogállamot ért sérelem reparálására.

c) E pontban érdemes még felhívni a figyelmet egy tekintélyes 
nemzetközi szervezet értékelésére, amelyik a demokrácia általános 
állapotát érintette. A Freedom House kiadta a 2013. évről szóló de-
mokráciajelentését. Ebben Magyarország ismét rontott a helyzetén, 
s ezúttal alig esett már bele a konszolidált demokráciák körébe. A 
leminősítést a nemzetközi szervezet a közbeszerzéseken tapasz-
talható visszaélésekkel, a kormányzati körökhöz közel álló üzleti 
csoportok helyzetbe hozásával, a közérdekű adatok megismerhető-
ségének ismételt korlátozásával, valaminta választási folyamatok, a 
sajtószabadság, a civil társadalom, a bírói függetlenség és a korrup-
ció állapotával indokolta.83

Összegzés
A fentieket megismerve, összefoglalásként, néhány rövid megálla-
pítás érdemes megtenni. A hatalommegosztásra hatással bíró or-
szággyűlési és kormányzati működés ezúttal, a két nap híján két 
hónapigtartó tavaszi ülésszakban is a 2010-2014-es ciklusban meg-
ismert módszerek szerint alakult. A vizsgált ülésszakban a Ház több 
törvényjavaslatot tárgyalt kivételes vagy sürgős eljárásban, valamint 
házszabálytól eltéréssel, mint normál eljárási rendben. A kéthar-
mados többséget igénylő előterjesztéseket egyéni képviselői indít-
ványként, rendkívül rövid időn belül, előzetes társadalmi és szakmai 
egyeztetés nélkül, az ellenzékkel való konszenzust meg sem kísérel-

82 T/774. számú képviselői írásbeli kérdés és az arra adott K/774/1. számú miniszteri 
válasz
83 Freedominthe World 2013. (http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/
freedom-world-2013#.U7PrK9oaySN)
Az elemzést és a táblázatokat magyar nyelven lásd: Magyarország a rossz példa (www.
origo.hu/itthon/10140612-magyarorszag-a-rossz-pelda.html) A letöltések ideje: 2014. 
június 12.

ve, ráadásul kimutathatóan aktuálpolitikai célokat szolgálva nyúj-
tották be és fogadták el, s a parlamenti vita stílusa sem igen tért el a 
korábbi négy évben megszokottól. Így összességében megállapítha-
tó, hogy stílusát, menetét, és tartalmi elemeit tekintve a parlamenti 
jogalkotási folyamat az új házszabály ellenére folytatása az előző 
négy évinek, e téren a konszolidáció még várat magára, így sajnos az 
első ülésszak közjogi átalakításait tartalmazó tanulmány tekinthető 
a „kapcsos füzet” első betétlapjának.
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