
TÁMOGATÓ
SZERVEZET

JELÖLŐ
SZERVEZETEK

AZ EGYSÉGBEN MAGYARORSZÁGÉRT SZÖVETSÉG

AZ EGYSÉGBEN MAGYARORSZÁGÉRT SZÖVETSÉG

KÖZJOGI ÉS ALAPJOGI
KÖZJOGI ÉS ALAPJOGI

PROGRAMJA
PROGRAMJA

20222022

Mindenki Magyarországa 
Mozgalom(DK • Jobbik • Momentum • MSzP • LMP • Párbeszéd)





Tartalomjegyzék

Előszó

I. FEJEZET
1.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programja

2.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programjának		
függeléke		
(Az igazságszolgáltatásról és a bírói függetlenség helyreállításáról)

3.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programjának		
függeléke		
(A demokratikus ellenzéki összefogás programjának közjogi feltételrendszeréről  
és a nem legitim akadályok felszámolásáról)

4.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programjának		
függeléke		
(A Magyar Országgyűlés politikai nyilatkozatáról)

II. FEJEZET
1.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség		

–	Az	Emelkedő	Magyarország	Programja	közjogi	fejezete		
(a Közjogi és Alapjogi Program rövidített, a miniszterelnök-jelölt által  
nyilvánosan meghirdetett programja)

2.	 Javaslat	a	Magyar	Szocialista	Párt	2022-es	választási	programjának		
közjogi	fejezetére		
(Ez az első és eredeti előterjesztés, amely alapján az ellenzéki program készült)

3.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	közjogi	10	pontja

4.	 Az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programjának		
politikai	kommunikációs	vázlata

Egységben Magyarországért.indd   3Egységben Magyarországért.indd   3 2022. 06. 08.   12:03:082022. 06. 08.   12:03:08



Egységben Magyarországért.indd   4Egységben Magyarországért.indd   4 2022. 06. 08.   12:03:082022. 06. 08.   12:03:08



Előszó

2022.	április	3-án	először	fordult	elő,	hogy	a	12	éve	regnáló	kormánnyal	szemben	az	összes	par-
lamenti	ellenzéki	párt	(DK,	Jobbik,	LMP,	MSZP,	Párbeszéd)	és	az	európai	parlamenti	választáso-
kon	10	százalékot	elért	és	a	kampányidőszakban	is	biztosan	a	parlamenti	bejutási	küszöböt	jóval	
meghaladó	társadalmi	támogatottsággal	bíró	párt	(Momentum)	együtt	 indult	az	országgyűlési	vá-
lasztáson.	 Előválasztáson	 közös	 miniszterelnök-jelöltet	 és	 minden	 egyéni	 választókörzetben	 egy	
közös	jelöltet	választottak,	valamint	közös	választási	listát	állítottak.	A	pártszövetség	az	Egységben	
Magyarországért	nevet	választotta.

A	hat	párt	és	az	egyik	párthoz	sem	tartozó	miniszterelnök-jelölt	közötti	politikai	koordináció	komoly	
kihívást	jelentett.	De	legalább	ugyanakkorát	a	választási	program	megalkotása.	A	választáson	el-
szenvedett	súlyos	vereség	ellenére,	az	ellenzéki	pártok	a	kampány	során	komolyan	bíztak	a	győze-
lemben,	és	a	közvéleménykutatások	túlnyomó	többsége	is	szoros	versenyt	jósolt;	a	két	politikai	tá-
bor	nagyjából	azonos	társadalmi	támogatottságát	mutatta.	Ezért	a	programalkotás	ezesetben	nem	a	
korábbi	kampányok	során	megszokott,	valódi	győzelmi	esélyek	nélküli	kötelező	feladatot	jelentette.	
Mind	a	szakpolitikusok	és	szakértők,	mind	pedig	a	politikai	döntéshozók	komolyan	vették	azt.

Ami	az	igazi	nehézséget	okozta,	hogy	a	pártszövetséget	rendkívül	eltérő	ideológiát	képviselő	pártok	
alkották,	 így	a	program	összehangolása	nem	volt	egyszerű	 feladat.	Azonban	mindenki	 tisztában	
volt	vele,	hogy	egyezségre	kell	jutni,	hiszen	egy	választási	győzelem	után	a	bukás	biztos	receptje,	
ha	a	hatpárti	koalíció	akkor	kezd	el	vitatkozni	a	kormányprogramon,	amikor	eljött	a	cselekvés	ideje.		
Éppen	ezért	vette	minden	párt	igazán	komolyan	a	programalkotást.	Ugyanakkor	a	közjogi	területen	
mindvégig	konstruktív,	kompromisszumkereső	egyeztetés	folyt.	Ha	egy	vagy	akár	két	párt	alkot	egy	
kormánykoalíciót,	gyorsan	lehet	változtatni	a	terveken.	De	hat	párt	esetében,	egy	mindegyik	számá-
ra	„külsős”	miniszterelnökkel,	mindenki	tudta,	győzelem	esetén	ezt	a	programot	kezdik	el	megvaló-
sítani.	Aki	kicsit	is	el	akar	térni	tőle,	nehéz	dolga	lesz.

Ezért	már	a	választás	előtt	több	mint	egy	évvel	a	pártszövetség	felállította	a	Programbizottságot,	
amelyben	minden	párt	képviseltette	magát.	A	Programbizottság	döntött	arról,	hogy	az	egyes	szak-
mapolitikai	 fejezeteket	 (például	agrárprogram,	gazdasági	program,	oktatási	program)	melyik	párt	
terjeszti	majd	elő	a	szakmai	egyeztetésre.	Az	előterjesztések	megalkotását	követően	a	szakbizott-
ságokba	a	pártok	által	delegált	szakpolitikusok	(volt	és	jelenlegi	országgyűlési	képviselők,	pártveze-
tők,	volt	államtitkárok	stb.)	és	szakértők	hosszú,	többkörös,	és	valóban	érdemi	egyeztetések	során	
kimunkált	javaslatukat	felterjesztették	a	Programbizottsághoz,	amelyik	azt	jóváhagyta,	avagy	vissza-	
küldte	 további	egyeztetésre.	A	szakbizottság	vezetője,	 témafelelőse	az	előterjesztő	 lett.	A	 legké-
nyesebb	politikai	témákban,	ahol	nem	sikerült	konszenzusra	jutni,	a	pártelnökök	egyeztető	fóruma	
döntött.	Így	alakult	ki	minden	szakterületen	a	hatpárti	választási	program,	a	„Közös	Alap.”

Ezt	követően	az	előválasztáson	ismertté	vált	a	miniszterelnök-jelölt	személye,	aki	egyik	párnak	sem	
volt	tagja.	A	miniszterelnök-jelölt,	értelemszerűen,	a	hatpárti	programot,	a	„Közös	Alapot”	össze	kí-
vánta	hangolni	saját	elképzeléseivel.	Minden	szakterületre	kinevezte	a	saját	megbízottjait,	akik	hol	
teljes,	önálló	programjavaslattal	érkeztek,	hol	csupán	a	legfontosabb	szakpolitikai	elképzeléseiket	
hozták	az	egyeztetésre.	Végül,	a	hatpárti	és	a	miniszterelnök-jelölt	által	felkért	szakértők	közösen	
hagyták	jóvá	a	választási	programfejezeteket,	amelyet	a	Programbizottság	is	elfogadott.	

A	közjogi	program	kimunkálását	és	előterjesztését	az	MSZP	kapta	feladatul	a	Programbizottságtól.	
Három	témát,	amely	adta	volna	magát,	hogy	e	 fejezeten	belül	 foglalkozzunk	vele,	 leválasztottak.	
Kettő	ezekből	(választójog	és	önkormányzatiság)	politikai	jelentősége	miatt	önálló	fejezetet	kapott	
a	programban,	a	harmadikat	pedig	(kormányzati	struktúra)	a	miniszterelnök-jelölt	személyének	és	
terveinek	ismerete	nélkül	felesleges	lett	volna	tárgyalni.
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2021.	október	17-én	az	előválasztás	második	fordulójában	megválasztották	az	ellenzék	közös	minisz-	
terelnök-jelöltjét.	A	miniszterelnök-jelölt	kis	idő	elteltével	megnevezte,	hogy	kiket	kért	fel	az	egyes	
szakmapolitikai	területek	kidolgozására.	Az	általa	felkért	közjogi	megbízott	egy	szakmai	bizottságot	
alakított	ki.
Ez	a	szakmai	bizottság,	miután	elkészült	a	közjogi	átmenet	koncepcionális	kérdéseiről	szóló	terjedel-
mes	anyagával,	a	hatpárti	szakbizottság	elé	tárta	azt	és	a	munka	második	szakaszában	rendszeresen	
egyeztettek,	közösen	dolgoztak	a	civil	szakértők	és	a	pártok	szakértői.	Az	eredeti	javaslat	volt	a	kiin-
dulópontja	az	itt	közzétett,	politikai	konszenzussal	megfogalmazott	akadálymentesítési	függeléknek.

A	hatpárti	szakbizottság	ülésére,	felkérését	követően,	meghívást	kapott	a	miniszterelnök-jelölt	meg-
bízottja	is.	Már	a	munka	kezdeti	szakaszában	úgy	döntött	a	két	bizottság,	hogy	alapvetően	együtt	
ülésezik,	és	–	bár	megtartva	önállóságukat	–	törekednek	közös	álláspont	kialakítására.
Sőt,	még	a	miniszterelnök-jelölt	közjogi	megbízottjával	kiegészült	szakbizottságban	úgy	döntöttünk,	
hogy	két	témát	elválasztva	tárgyalunk.	Először	megtárgyaltuk	és	elfogadtuk	az	új	elképzelésekkel	
kiegészült	és	módosításokkal	változtatott	„Közös	Alap”	programot,	 immár	egységes	programként,	
az	Egységben	Magyarországért	Szövetség	Közjogi	és	Alapjogi	Programjaként.	Ezt	a	Programta-
nács	jóvá	is	hagyta.
Ezután	–	ahogy	fentebb	utaltunk	rá	–	a	miniszterelnök-jelölt	közjogi	megbízottja	által	vezetett	szak-
értői	 bizottság	előterjesztése	alapján	megtárgyaltuk	és	elfogadtuk	a	 „közjogi	 akadálymentesítés”	
programjának	rövidített	változatát,	amely	a	Közjogi	és	Alapjogi	Program	függeléke	lett.	Akárcsak	az	
országgyűlési	határozati	javaslat-tervezet.
A	miniszterelnök-jelölt	a	közjogi	területen	még	megválasztása	előtt	felkért	egy	bizottságot	(Igazság-
ügyi	Kabinet),	speciálisan	az	igazságszolgáltatás	és	a	bírói	függetlenség	programjának	kidolgozá-
sára.	Javaslatukat	a	Közjogi	és	Alapjogi	Program	függelékeként	integráltuk	a	végleges	programba.

A	hatpárti	és	miniszterelnök-jelölti	politikai	egyeztetésnek	két	felsőszintű	fóruma	volt,	a	pártelnöki	
(és	miniszterelnök-jelölti)	értekezlet,	valamint	a	Kormányzati	Előkészítő	Tanács	(KET).	Utóbbinak	a	
pártelnökökön	kívül	tagja	volt	még	a	pártok	egy-két	felsővezetője	(pl.	pártigazgató).	A	kampányidő-
szak	vége	felé	a	közjogi	és	a	gazdasági	akadálymentesítést	a	KET	olyan	jelentőségűnek	ítélte,	hogy	
a	közjogi	(és	más	területen	a	gazdasági)	hatpárti	szakbizottságot,	valamint	a	miniszterelnök-jelölt	
közjogi	megbízottja	által	vezetett	szakmai	bizottságot	–	a	hatpárti	szakbizottság	vezetőjének	és	a	
miniszterelnök-jelölt	megbízottjának	társelnökletével	–	a	KET	albizottságává	emelte.	Az	addig	csak	
informálisan	együtt	ülésező	bizottságok	ezzel	formálisan	is	egy	bizottságként,	a	KET	albizottságává	
váltak.	Így	az	ott	elfogadott	függelékeket	a	Programtanácsnak	(amely	formálisan	szintén	a	KET	al-
bizottsága	volt)	már	nem	kellett	megtárgyalnia.

A	 szakpolitikai	 fejezetek	 rövidített	 változatát	 a	 miniszterelnök-jelölt	 a	 választás	 előtt	 bemutatta.		
A	hosszabb	szakmapolitikai	programok	végül	a	választás	előtt	nem	kerültek	nyilvánosságra.	Fon-
tosnak	tartjuk	azonban,	hogy	e	program	és	függelékei,	az	elfogadásuk	folyamatát	bemutató	rövid	
ismertetővel	hozzáférhetővé	váljanak.
Az	I.	fejezet	tartalmazza	magát	a	programot,	valamint	annak	három	függelékét.	A	II.	fejezetnek	része	
az	eredeti	előterjesztés,	amely	még	az	előterjesztő	párt	felkérésére	készült.	Ez	kevésbé	tételes,	leíróbb	
jellegű,	és	rövid	említést	tesz	a	közjogi	előzményekről	is,	a	változtatási	javaslatok	egyfajta	indokolá-
saként.	Ennek,	a	közjogi	előzményektől	mentes,	de	tartalmilag	azonos	változata	volt	az	egyeztetések	
kiindulópontja,	amely	azonban	csak	elektronikus	formában	elérhető	munkapéldány	volt,	akárcsak	az	
egyeztetések	során	alakuló	számtalan	verzió.	Közlésének	oka,	hogy	láthatóvá	váljon,	ehhez	képest	mi	
változott	meg,	miként	bővült	a	program	a	szakpolitikai	egyeztetések	eredményeképpen.	E	fejezet	tar-
talmazza	továbbá	a	miniszterelnök-jelölt	által	bemutatott	program	közjogi	részét	(rövidebb,	választási	
program),	egy	10	pontos	összefoglalót	a	képviselőjelöltek	számára,	valamint	egy	egyoldalas	politikai	
kommunikációs	vázlatot.	A	dokumentumokat	változtatás	nélkül,	azok	másolataként	tesszük	közzé.

Dr. Bárándy Gergely    Dr. Fleck Zoltán
	 	 a	Hatpárti	Közjogi	Szakbizottság	 	 a	miniszterelnök-jelölt
	 	 vezetője	 	 	 	 	 közjogi	megbízottja

I.
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Az Egységben Magyarországért Szövetség 
KÖZJOGI ÉS ALAPJOGI PROGRAMJA 

2022 

I. Alkotmányozás

1/20. példány 

Bibó István szerint nem az a fontos, hogy definiáljuk, milyen funkciói vannak az államnak, 
azokat milyen technikával, milyen szervezeti megoldásokkal lehet elválasztani, hanem hogy 
olyan struktúra álljon fel, amiben a hatalom koncentrációja nem jöhet létre. A közjogi 
programunk megalkotásakor ez kell, hogy a vezérlő elvünk legyen. 

1) A közhatalom alkotmányos gyakorlásának kereteit fogjuk felépíteni, melyben a három
alkotmányos alapelv: a jogállamiság, a demokratikus hatalomgyakorlás és a
hatalommegosztásra épülő államszervezet együtt érvényesül majd. Az általunk vallott felfogás
szerint a jogállamiság legfontosabb jelentéstartalma, hogy az állam kötve van a
jogszabályokhoz, és a közhatalom gyakorlásának módját és kereteit a jogszabályok határozzák
meg. A demokratikus hatalomgyakorlás alapja a népszuverenitás, a hatalommegosztásra épülő
államszervezet pedig a hatalommegosztás klasszikus rendszerét, illetve a fékek és ellensúlyok
rendszerét jelenti.
A hatalommegosztást tekintjük az általunk létrehozandó jogállam egyik tartópillérének, s -
miként azt az Alkotmánybíróság megállapította - az államszervezet legfontosabb szervezeti és
működési alapelvének. Ennek lényegi részét képezi a fékek és ellensúlyok rendszere. A
demokratikus jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom nincs. A hatalommegosztás
elve mellett a demokratikus jogállam megvalósulásának ugyanúgy feltétele az elválasztott
szervek együttműködési kötelezettsége, az elválasztott szervek eljárási és döntési autonómiája,
döntéshozatalának kölcsönös tiszteletben tartása, valamint az Alkotmányra visszavezethető
eljárási szabályok léte és betartása.

A jelenlegi kormánypártok közjogi átalakításai, közjogi szempontból is vitathatóak. A 
hatalommegosztás Alkotmánybíróság által kimunkált elvét a ma érvényben lévő Alaptörvény 
már a normaszövegben is deklarálja: ,, A magyar állam működése a hatalom megosztásának 
elvén alapszik." [C) Cikk (1) bekezdés] Emellett a másik két alapelv is megjelenik, mely 
szerint: ,,Magyarországfoggetlen demokratikus jogállam," [B) cikk (1) bekezdés] illetve: ,,a 
közhatalom forrása a nép" [B) cikk (3) bekezdés]. Mindez alkotmányos alapelvi szinten azt 
jelenti, hogy egyetlen demokratikus választáson bármilyen parlamenti többséget elért politikai 
erő sem vindikálhatja magának a jogot a korlátozatlan és korlátozhatatlan hatalom gyakorlására, 
annak ellenére, hogy egyes sarkalatos (kétharmados) törvények nyelvtani értelmezése ezt nem 
zárja ki. Ebből következően az ilyen törekvések nem csupán politikai, hanem jogi alapon is 
számon kérhetőek, így az alkotmányozásra is feljogosító kétharmados többséggel rendelkező 
kormánypártok közjogi átalakításai, közjogi szempontból is vitathatóak. 

2) A nemzet alkotmánya mindenkié, nem lehet kirekesztő. Ezért, megtartva az
Országgyűlés koordinatív, kezdeményező és döntéshozó szerepét az alkotmányozás
folyamatában, széleskörű - és a korábbi statáriális módszertől eltérően, mindenkinek megfelelő
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időt biztosító - társadalmi konzultációt indítunk az új alkotmányról. Ez azt is jelenti, hogy a 
konzultáció nem korlátozódik csupán a népszavazás során leadott szavazatra, hanem a 
koncepció és a normaszöveg alakításába vonjuk be a társadalom különböző preferenciáit és 
értékeit megjelenítő közösségeit. Az új alkotmány az Országgyűlés döntése és 
alkotmányozó népszavazást követően lép hatályba. 

Egy alkotmány (alaptörvény) legitimitásának kérdését nem lehet leegyszerűsíteni arra, 
hogy azt az arra jogosult állami szerv a hatályos jogszabályok betartásával, a jogalkotási eljárás 
szabályainak megtartásával fogadta el. Az alkotmány normatív erővel bíró szimbólum. A 
törvényhozó és az alkotmányozó hatalom akkor sem azonos, ha a kormánypártok mindkettőt 
egyedül, az ellenzék támogatása nélkül is gyakorolhatják. A ma hatályos alaptörvény nem 
rendelkezik megfelelő társadalmi legitimációval, és csupán a keresztény-konzervatív 
értékrendet tükrözi. A nemzet alkotmányát mindenki sajátjának kell, hogy érezze, az nem lehet 
kirekesztő, abban meg kell jelennie más értékrendet képviselő deklarációknak és normáknak is. 
A preambulumban hivatkozni kell a - hazánk régi-új nevén - Magyar Köztársaságnak az 
európai és a nemzetközi közösséghez tartozására, a magyar és az európai kultúra értékeire, arra, 
hogy az alkotmány szellemiségét a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes értékei 
adják, célja az emberi és állampolgári jogok biztosítása, ezek védelme; a jogállamiság és a 
népszuverenitás előzőekkel összhangban álló tiszteletben tartása. Az új alkotmánynak célként 
kell meghatároznia, hogy a rendszerváltás alkotmányának eredményeit továbbfejlesztve azt 
további értékekkel gyarapítsa, ezek között pedig nélkülözhetetlen a jogállami berendezkedés 
megőrzése, védelmének további garanciákkal való megerősítése, s annak hangsúlyozása, hogy 
az 1989-1990-es alkotmányozás eredményeit az új alkotmányban meg kell őrizni. S mint 
kiemelt érték, hangsúlyozni kell Magyarország elkötelezettségét abban, hogy folytatódjon az 
Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamata, valamint az Európai 
Unió közös értékeinek védelme, amely értékeket a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség 
társadalmában kell megvalósítani. 

Az alkotmányozás során építünk sokszázéves alkotmányos hagyományaink napjainkig 
kiérlelt eredményeire; plurális, sokszínű, felvállalt alapértékeinket megjelenítő és deklaráló 
alkotmányt alkotunk. E körben hangsúlyozzuk különösen az alapvető emberi és 
szabadságjogok alkotmányos garanciáit, a közvélemény hiteles és befolyástól mentes 
tájékoztatásának garanciáit, a piacgazdaságot és a tulajdonformák egyenlőségét biztosító 
szabályokat, a szakszervezetek és más szervezetek gazdasági és szociális érdekvédelmi, 
érdekképviseleti jogait, a kollektív érdekérvényesítés lehetőségét, valamint a szövetkezés 
lehetőségének biztosítását. De ugyanígy a hatalmi ágak elválasztásának és független 
működésének garanciális szabályait, a többpártrendszeren alapuló parlamenti demokrácia 
legfontosabb szabályait, a hatalom erőszakos megszerzésére és gyakorlására, illetve 
kizárólagos birtoklására irányuló törekvések tilalmát, a tanuláshoz, képzéshez, művelődéshez 
való jog deklarálását, a munkához való jog rögzítését, a rászorulók szociális ellátáshoz való 
jogának kinyilvánítását, az egészségügyi ellátáshoz való jog biztosítását, valamint az általános 
és egyenlő választójog kimondását. 

3) 
a) A demokrácia védelme, a jogállami működés kiteljesedése érdekében az új

alkotmányos rendszer: 
• arányosabb választási rendszert alapozzon meg,
• garanciális szabályokat tartalmazzon az erőszakszervezetek és az

igazságszolgáltatás politikai befolyásolásának tilalmát illetően, 
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• biztosítsa a sajtószabadság érvényesülését,
• egyértelműen álljon ki az állam és az egyház elválasztása mellett,
• rögzítse az államhatalom kötelezettségeit a kisebbségekkel és nemzetiségekkel

szemben a kisebbségek és nemzetiségek jogainak védelme érdekében, 
• pontosabban határozza meg az állam és az önkormányzatok szerepét, feladataik

ellátásának feltételeit, 
• erősítse az alapvető jogok védelmének garanciáit, kiemelten biztosítsa az élethez

és emberi méltósághoz való jog elsődlegességét, korlátozásának tilalmát, 
• szövegszerűen tiltsa meg, hogy jogszabály visszamenőleges hatállyal állapítson

meg vagy tegyen terhesebbé kötelezettséget, nyilvánítson valamely magatartást jogellenessé. 

b) A közjó szempontjainak érvényesülése érdekében az új alkotmányos rendszer:
• fogalmazza meg az állam szerepvállalásának kereteit a területi, szociális, etnikai,

illetve minden más esélykülönbség mérséklése érdekében, 
• fogalmazzon meg alapvető elveket a közpénzügyek kezeléséhez,
• határozottan álljon ki a környezettudatos gazdálkodás és életmód

szempontjainak érvényesítése mellett, szigorúan korlátozza a környezetkárosító 
tevékenységeket, 

• rögzítse az érdekegyeztetés kereteit, a szakszervezetek, a munkáltatói
szervezetek, a szociális partnerek együttműködésének legalapvetőbb elveit, intézményeit, a 
sztrájkjog érvényesítésének garanciáit, 

• rögzítse az igazságos közteherviselés elvét, azt, hogy a nagyobb vagyon többlet
kötelezettséggel jár. 

c) Az emberek, a családok boldogulása érdekében az új alkotmányos rendszer:
• a jogegyenlőség alapján határozza meg a család fogalmát,
• pontosabban határozza meg a munkához való jog tartalmát, valamint a

munkavállalók védelme érdekében az elbocsátások szabályait, 
• rögzítse a szociális ellátáshoz való jog feltételeit, határozza meg a szociális

biztonsághoz és az emberhez méltó életkörülményekhez való jog érvényesüléséhez kapcsolódó 
állami feladatok kereteit, 

célját, 
• határozza meg a családtámogatás, a gyermeknevelés támogatásának elveit és

• határozza meg a lakhatáshoz való jogot,
• tartalmazzon garanciákat az egészséges környezethez való jog, valamint az

egészségvédelem és az egészségügyi ellátáshoz való jog érvényesülése érdekében, 
• garanciákkal védje a fogyasztók jogait.

d) A gazdaság hatékonyabb, biztonságosabb működése érdekében az új alkotmányos
rendszer: 

• alkotmányos értékként rögzítse a vállalkozások működését alapvetően
befolyásoló szabályok stabilitását, kiszámíthatóságát és átláthatóságát, 

• tiltsa meg az adótörvények évközben történő módosítását, valamint a
vállalkozásokat és magánszemélyeket visszamenőleges hatállyal érintő jogszabály
módosításokat, 

• hangsúlyozza a kollektív megállapodások fontosságát,
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• közpénzből történő finanszírozás esetén írja elő a kifizetések transzparenciáját,
valamint a jelenleginél lényegesen kiterjesztőbben határozza meg a közpénz fogalmát. 

e) A demokratikus jogállam működésének szabályozása mellett az új alkotmányos
rendszer: 

• rögzítse Magyarország EU-tagságából és NA Tű-tagságából is következő euro-
atlanti elkötelezettségét, 

• hangsúlyozza, hogy Magyarország jószomszédi viszonyra törekszik valamennyi
környező országgal, 

• a politikai nemzet és a kulturális nemzet fogalmának figyelembevételével
pontosan fogalmazza meg a határon túl élő magyarokkal kapcsolatos állami felelősség 
tartalmát. 

4) Az alkotmányban, annak stabilitása érdekében
• az alapvető emberi és állampolgári jogok,
• a többpárti parlamentáris demokrácia,
• a köztársasági államforma,
• az elkülönült testület által végzett alkotmánybíráskodás,
• a független igazságszolgáltatás

legalapvetőbb szabályainak módosítása a megválasztott országgyűlési képviselők kétharmad 
részének igen szavazatával és alkotmányozó népszavazás általi megerősítésével lehetséges. 

5) A demokratikus jogállam helyreállítása az új Országgyűlés legelső feladata. Bár egyetértünk
a '89-es alkotmány szellemiségével, nem kívánjuk a 2010 előtti köztársasági alkotmány
egyetlen aktussal történő helyreállítását. A demokratikus intézményrendszer működésének
megteremtése érdekében azonban, még az új alkotmány hatályba lépése előtt:

• el kell törölni a rendszert ideológiailag megalapozó alaptörvényi rendelkezéseket,
• a sarkalatos törvények számát radikálisan csökkenteni kell, meg kell alapozni a kormány

döntési kompetenciáját a közigazgatás szervezésében, 
• el kell távolítani a pártkatonákat a független testületek és intézmények éléről,
• haladéktalanul meg kell kezdeni az új Alkotmány előkészítését.

II. Alkotmányos intézmények

1) El kell gördíteni az akadályokat a népszavazás útjából. Biztosítani kell a népi
kezdeményezés jogát. Lehetővé kell tenni, hogy az alkotmányban foglalt népszavazáshoz való
jog ne csak papíron létezzen, azzal élni is lehessen. Az egész országra vonatkozó fontos
kérdésben ne legyenek jogi akadályai a népszavazásnak. Az elrendelés/kiírás feltételein - azon,
hogy a népszavazás elrendeléshez 200.000 támogató aláírás szükséges - nem kell változtatni,
ugyanis nem fűződik méltányolható érdek ahhoz, hogy a lakosság körében alig támogatott
kérdésekben kiírt népszavazások lebonyolítására jelentős költségvetési forrásokat kelljen
fordítani. Az új alkotmánynak pontosabban kell meghatároznia a tiltott tárgyköröket, illetve
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kötelező tárgyköröket. Jogalkotással lehetővé kell tenni, hogy összetettebb közpolitikai 
kérdésekben is valóban lehessen alulról induló népszavazást tartani. 

2) Az új parlamenti többség, és a bizalmából felállt koalíciós kormány feladata lesz az,
hogy az Országgyűlés működését visszaalakítsa a jogállami elveknek megfelelő
gyakorlatra. A kormánynak tisztelnie és a kisebbségi jogokat is szem előtt tartva partnerként
kell kezelnie a törvényhozást. A jogszabályok megváltoztatása mellett a hatalom birtokosai
hozzáállásának megváltozása állítja majd helyre az Országgyűlés demokráciákban megszokott
szerepét és tekintélyét. Ennek eszközei például:

• a parlament ellenőrzési jogosítványainak garantálása,
• a parlamenti bizottsági munka feltételeinek megteremtése,
• a jogalkotási eljárás jogállami gyakorlatának helyreállítása,
• az ellenzék jogainak biztosítása és
• a képviselők véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása a jelenlegi házelnöki

gyakorlattól eltérően.
A házszabály és az országgyűlési törvény rendelkezéseit nem erőből kell meghatározni, s a 
parlament működési rendjét megváltoztatni. Szankcionálhatóvá kell tenni a vizsgálóbizottságok 
és parlamenti bizottságok előtt történő megjelenés elmulasztását. 

3) A köztársasági elnököt közvetlenül a nép válassza. Ez biztosíthatja azt, hogy a
köztársasági elnök nem a végrehajtó hatalom (kormány) részeként, hanem a parlamentáris
demokrácia részeként, jogállami ellensúlyként működjön.

4) Az Alkotmányíróság tagjait ezentúl is az Országgyűlés válassza meg az összes
képviselő legalább kétharmadának támogatásával. Az alkotmánybírák jelölési folyamatát
kell újra kell szabályozni. Olyan szabályozás szükséges, hogy az megfeleljen a testület
politikamentességének és függetlenségének, kizárja a parlamenti többség visszaélését, erősítse
demokratizmusát és átláthatóságát, ne veszélyeztesse a szakmai minőség szempontjainak
érvényesülését. Az Alkotmánybíróság létszámán nem kívánunk változtatni, ahogy
mandátumuk 12 éves hosszán, s az újraválaszthatóságuk kizárásának szabályán sem. Az
alkotmánybírák esetében a bírákkal azonos nyugdíjkorhatárt javaslunk megállapítani, a
megválasztott alkotmánybírák 70. életévük betöltését követően ne maradjanak hivatalban.
Azok a hivatalban lévő alkotmánybírák, akik a jelenlegi testületben betöltötték a 70. életévüket,
elveszítik mandátumukat.

A jogállam helyreállításának egyik kulcsa egy erős Alkotmánybíróság, akárcsak a 
rendszerváltozás utáni demokratikus átalakuláskor, azonban a testület ma nem teljeskörűen 
vizsgálhatja felül a jogszabályokat. Ezt a korlátozást meg kell szüntetni. Az új alkotmány tegye 
lehetővé, hogy az Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedésként felfüggeszthesse az 
alkotmányellenes jogszabály alkalmazhatóságát. Azt a korlátozást is meg kell szüntetni, hogy 
az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az esetben 
vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi rendelkezéssel 
szoros tartalmi összefüggésben van. 

Jelentősen szélesíteni fogjuk az utólagos normakontroll kezdeményezésére 
jogosultak körét és helyreállítjuk az „actio popularis" jogintézményét. Az 
alkotmánybíráskodást érintő módosítások közül a legkomolyabb változás ugyanis az „actio 
popularis" megszüntetése jelentette. Ez a jogintézmény a rendszerváltozás sajátos 
intézményeként, a jogrendszer megtisztítását segítette elő, s kifejezésre juttatta, hogy mindenki 
érdekelt abban, hogy alkotmányos jogszabályaink legyenek, és sok e szabály alapján benyújtott 
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indítványból született meghatározó jelentőségű alkotmánybírósági döntés. A jogállami 
működés helyreállítása ismét időszerű, és a helyzet sok mindenben hasonlít a 89' -es történelmi 
fordulóhoz. 

Az alkotmányjogi panasz az egyetlen, amely nem a hatalomkoncentráció érdekében 
elfogadott újítás, s azt megtartandó jogintézménynek tekintjük. Az állami szerveket azonban -
a korábbi alkotmánybírósági gyakorlattal összhangban - el kell zárni a bírói döntésekkel 
szembeni alkotmányjogi panasz előterjesztésének lehetőségétől. 

Az alkotmánynak deklarálnia kell, hogy az Alkotmánybíróság jogosult az 
alkotmánymódosító javaslatok utólagos normakontrolljára. A hatályos szabályozás alapján 
az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a megalkotására és 
kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében 
vizsgálhatja felül. A végrehajtó hatalom és a törvényhozás politikai természetű hatalmi ágak, 
melyek a közhatalom legnagyobb részének birtokosai, és ezek legfőbb hatalmi ellensúlyának 
az Alkotmánybíróságot tekintjük. Azt képviseljük, hogy az Alkotmánybíróság és a 
törvényhozás - az alkotmánymódosítások normakontrolljakor is - egymás mellé rendelt 
hatalmi szervként működjenek, amelyek, mint az összes többi, együttműködésre kötelezettek. 
Az Országgyűlésnek álláspontunk szerint nincs primátusa az Alkotmánybírósággal 
kapcsolatban. Vagyis az Országgyűlés, mint alkotmányozó hatalom nem írhatja felül az 
Alkotmánybíróság határozatait, úgy, hogy a megsemmisített törvény által szabályozott 
rendelkezést az Alkotmányba emeli, avagy olyan rendelkezést emel alkotmányos szintre, 
amelynek alapján már aggály nélkül be tudja vezetni azt a rendelkezést, amelyet az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek talált. 

5) A bíróságokat érintő legfontosabb rendelkezéseket a szervezeti törvényekből át kell
emelni az alkotmányba, és a bírósági igazgatási modellt alapvetően át kell alakítani. A
bírói függetlenség két attribútumának azt tartjuk, hogy az ítélkező bíró nem utasítható, döntését
szabadon, saját elhatározásából hozza meg, és a státuszában független. Ez utóbbit a jelenlegi
igazgatási modell nem biztosítja kielégítően.

A bírói önigazgatási szervek legfontosabb feladatának a bírói státusszal összefüggő 
döntések meghozatalát tartjuk, amelyeknek lehetnek valódi hatásai az ítélkező tevékenységre, 
más szóval a bírói függetlenségre. Ezért azt javasoljuk, hogy a bírói önigazgatás szerveként 
működő, a bíróságok legfelsőbb szintű igazgatását ellátó tanács hozza meg a bírói státusszal 
kapcsolatos döntéseket. E tanácsnak ne lehessen politikus tagja (sem miniszter, sem 
országgyűlési képviselő). A függetlenség sosem egyenlő a párbeszéd, a kapcsolattartás 
tilalmával, az alkotmányos szervek együttműködésének - Alkotmánybíróság által kidolgozott 
-elve nem sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét. A bírói státuszt érintő döntésekbe azonban
más hatalmi ág képviselőjének semmiféle formális beleszólást nem szabad engedni.

Az Országos Bírósági Hivatalt meg fogjuk szűntetni, s a tanácsnak legyen -
adminisztratív funkciót betöltő - hivatala. Részletkérdésnek tekintjük azt, hogy visszaáll-e 
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnevezés, avagy megmarad az Országos Bírói Tanács 
(a továbbiakban OBT). A hivatalvezetőt ne az Országgyűlés, hanem a tanács (OBT) válassza 
meg, annak alárendeltségében dolgozzon és annak döntései alapján vezesse a hivatalt. A tanács 
és a hivatalvezető viszonyát tekintve az OBH felállítása előtti rendszer áll helyre. Az OBT 
tagjainak megválasztását olyan módon kell szabályozni, hogy az ne tegye lehetővé a bírói 
hatalom átláthatóságának akadályozását. A bírák által választott testület érdemi hatáskörökkel 
rendelkező, a bírói önkormányzatiság felelős szerve legyen. A hivatali apparátus létszáma 
igazodik majd az adminisztratív feladatok ellátását érintő struktúrához. A tanácsban (OBI) 
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tanácskozási joggal tag a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara elnöke. 

A bírói státuszt érintő - nem szervezeti - jellegű szabályozás is újragondolást érdemel 
a bírói függetlenség megerősítése érdekében. Ilyen például a bírói pályázatok és a bírósági 
vezetői pályázatok során alkalmazott pontrendszer, a versenyvizsga, a fegyelmi felelősség, 
avagy a bírói munka értékelésének szabályrendszere, a bírói javadalmazás rendszere, a bírói 
életpályamodell, a jogorvoslat lehetőségének megteremtése státuszdöntésekben stb. 
Rendezésre szorul a bírói munkát segítő bírósági dolgozók bérezése is. Mindez azonban 
konkrétan akkor lehetséges, ha kialakult a végleges igazgatási-szervezeti felépítés. A bírósági 
költségvetési fejezetben automatizmusként kell bevezetni, hogy a támogatás összege ne 
lehessen kevesebb az előző évinél. A bírák nyugdíjkorhatárát - igazodva több mint egy 
évszázados hagyományainkhoz- 70 éves korban javasoljuk meghatározni. 

Elismerve és megtartva a Kúria jogegységesítésben betöltött kiemelten fontos 
szerepét, a lefelsőbb bírói testület már-már jogalkotói alkotmányos jogállásra emlékeztető 
hatásköreit javasoljuk megszüntetni. A jogegységi panasz intézménye ellentétes a 
hatalommegosztás elvével és visszaélésekre adhat alkalmat. A kontinentális (alapvetően pozitív 
jogi) felfogástól, így a magyar jogi hagyományoktól is távol áll. A Kúria főtitkárának 
intézménye megszűnik. 

6) Az ügyészség a kormánynak alárendelve kell működjön, és a legfőbb ügyészt az
igazságügyért felelős miniszter nevezi ki. Az eljáró ügyész munkáját főszabály szerint nem
utasítás alapján végzi. Csak kivételes esetben és írásba foglalt indokolással utasítható az
eljáró ügyész vádemelésre, avagy vádejtésre. A közélet tisztasága elleni büntetőügyekben
meg kell teremteni a bírósági felülvizsgálat lehetőségét a nyomozás megszüntetéséről hozott
határozat ellen. Az igazságszolgáltatás, mint független hatalmi ág a bírói hatalmat jelenti. Az
ügyészségnek - akárcsak a rendőrségnek - pártatlanul, a jogállami normák szerint kell
működnie, azonban nem kívánalom a szervezeti függetlenség. Az ügyészség alkotmányos
kötelessége a kormány büntetőpolitikájának támogatása. Nem véletlen, hogy az ügyészi
szervezet számos európai országban a kormány alárendeltségében működik. A kormány alá
rendelt ügyészi szervezetben a közjogi helyzet megváltozásának ellentételezéseként erősíteni
kell az eljáró ügyészek döntési és státuszbeli függetlenségét.

Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. 

7) Felállításra kerül a Korrupcióellenes Ügyészség. A Korrupcióellenes Ügyészség
szervezetileg független az ügyészségtől és a legfőbb ügyésztől. Vezetőjét az Országgyűlés
választja az összes képviselő kétharmadának szavazatával. Az ügyészség vezetője nem
utasítható, független a kormánytól, tevékenységéről az országgyűlésnek számol be. A
Korrupcióellenes Ügyészség vezetője a korrupciós bűncselekmények jogi szabályozásával
összefüggésben, ideértve a korrupciós bűncselekményekkel megszerzett közpénzek
visszaszerzésére vonatkozó jogi szabályozást is, közvetlenül nyújthat be törvényjavaslatot az
országgyűlés elnökéhez.
A korrupcióellenes főügyész bevonásával haladéktalanul megteremtjük a számonkérés 
jogszerű és hatékony rendszerét; széles körű átláthatósági csomag elfogadását terjesztjük az 
országgyűlés elé, és transzparenssé tesszük a kormányzat közpénzfelhasználását és a 
pártfinanszírozási rendszert. 
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8) Az országgyűlési biztosok önállóak legyenek. Korábbi jogköreik ismételt biztosítása
mellett, az országgyűlési biztosok egyenlők és egymástól függetlenek legyenek. Mandátumuk
6 évre szóljon, de ne legyenek újjáválaszthatók. Az ombudsmani tisztségre vonatkozó
legfontosabb rendelkezéseket maga az alkotmány rögzíti. Az országgyűlési biztosok vizsgálati
jogköre az Országgyűlés és a köztársasági elnök kivételével minden állami szervre, valamint
közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó egyéb szervekre kiterjed, azzal, hogy az
Alkotmánybíróság és a bírósági szervezetrendszer tekintetében nem terjed ki a döntések
tartalmának vizsgálatára. Utóbbi vonatkozásában megfontolandónak tartjuk, hogy a biztos
jogköre kiterjedjen a bírósági igazgatási vezetők igazgatási jogkörben hozott döntéseire is.

9) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szűnjön meg és helyette
információs biztost válasszon az Országgyűlés. Ez egy „sui generis", nem (csak)
ombudsmanként működő intézmény lenne. E biztos nem csupán klasszikus ombudsmani 
feladatkört látna el, hanem az ombudsmani jogalkalmazási hatásköre mellett más 
alapjogvédelmi és hatósági funkciót is, ami Európában sok helyen ismert és alkalmazott modell. 
Neve adatvédelmi biztos helyett információs biztos legyen, ezzel is hangsúlyozva, hogy a biztos 
az adatvédelmi (magánszféra-védelmi) feladatköre mellett az adatnyilvánossággal 
(információszabadsággal) kapcsolatos szabályok feletti felügyeleti jogkört is ellát. E biztosnak 
teljes függetlenséget kell élveznie mind a kormánytól, mind pedig a felügyelete alatt álló, nem 
állami szektortól. Egy uniós irányelv az adatvédelmi felügyelő szervet alapjogvédő 
intézményként definiálja. Elengedhetetlen, hogy a személyes adatok védelméhez és a 
közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alkotmányos jog védelmére és e 
két területet érintő jogszabályok megtartásának ellenőrzésére egy önálló, független intézményt 
jelöljön ki az alkotmány. Azt javasoljuk, hogy sarkalatos törvény garantálja az adatvédelemi és 
információs jogokat. A közérdekű adatok körét bővíteni kell. E területen a jogi szabályozás 
revíziója szükséges. 

10) Megteremtjük a közpénzügyi intézmények függetlenségét. A visszaélésszerű, politikai
érdekeket szolgáló működésen kell változtatni. Szólnak szakmai indokok a Magyar Nemzeti
Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének szétválasztása mellett. Ekkor a
strukturális átalakítás miatt ugyancsak felmerülhet új vezetők kinevezésének szükségessége.
Garantálni kell az Állami Számvevőszék független működését, meg kell teremteni a döntéseivel
szembeni bírói jogorvoslat lehetőségét.

11) Modern, szakmai alapokon és befolyásmentesen működő közigazgatási
szervezetrendszert teremtünk. A XXL századi közigazgatásra egy olyan önálló 
hivatásrendként tekintünk, amelynek legfőbb feladata az állampolgárok hatékony szolgálata és 
a jogszabályok betarttatása. Ennek érdekében megszüntetjük a kormánymegbízotti pozíciót. A 
közigazgatásban dolgozók számára anyagi és erkölcsi megbecsülést biztosító életpályamodellt 
hozunk létre, amely megszünteti jelenlegi kiszolgáltatottságukat. A kormányhivatalokhoz 
került országos hatáskörű szakigazgatási szerveknek visszaadjuk az önállóságukat, és élükre 
szakmai vezetőket nevezünk ki. 
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III. További, a közjogot érintő, módosításra, revízióra, átalakításra
szoruló javaslatok

1) A kétharmados (sarkalatos) törvények számának csökkentése. A Fidesz-KDNP a
korábbihoz képest lényegesen szélesebb körben szabályoz kétharmados (sarkalatos)
törvényekkel, mint a korábbi kormányokpártok. Ez számukra kedvező, hiszen a kétharmados
parlamenti többség esetén nincs jelentősége annak, hogy milyen szavazati aránnyal kell
elfogadni egyes jogszabályokat, egy későbbi kormány mozgásterét viszont jelentősen
befolyásolhatja, ami szándékos akadályoztatásnak tekinthető. Ráadásul egyes intézményi
struktúrákat kötöttek kétharmados többséghez, míg alapjogokat nem. Disszonáns például, hogy
- miként korábban kiemeltük - az adatvédelem intézményi struktúrája kétharmados, míg az
adatvédelemre vonatkozó garanciális szabályokat feles többséggel kell elfogadni. De van arra
is példa, hogy politikai okokból büntetőjogi szabályt alaptörvénybe foglaltak. E vonatkozásban
a jogrendszer áttekintése elkerülhetetlen.

2) A választójogi rendszer reformjára (tartalom, eljárásjog, finanszírozás), a választási
szervek összetételének újragondolására van szükség. Az ellenzéki pártok elkötelezettek a
jelenleginél lényegesen arányosabb, vegyes választási rendszer létrehozása mellett. Tekintettel 
arra, hogy az elmúlt másfél évtizedben a társadalmi- és jogszabályváltozások miatt radikálisan 
megnőtt azon választópolgárok száma, akik életvitelszerűen egyáltalán nem tartózkodnak 
Magyarország területén, az új választójogi rendszer kialakítása során különös megfontolást 
igényel, hogy a szavazati joguk biztosítása érdekében a technika XXL századi vívmányai 
miként állíthatók e cél szolgálatába. 

3) Emberi jogokat garantáló nemzetközi egyezmények ratifikálása és a hazai
jogrendszerbe való átvezetése. A Fidesz-KDNP számos olyan nemzetközi egyezményt nem 
ratifikált, amelyik az állampolgároknak, avagy az állampolgárok egyes csoportjainak 
többletjogokat, az államnak pedig jogalkotási, anyagi vagy más kötelezettségeket jelentettek 
volna, vagy nem illettek bele a NER értékrendjébe. Így például az Isztambuli Egyezmény 
ratifikációjának elvégzését javasoljuk. 

4) Az állami szervek és az állampolgárok viszonyának átértékelése - az állampolgárok
kiszolgáltatottságának csökkentése (hatósági, bírósági eljárásokban). A
büntetőeljárásokban rendelkezések tucatjai biztosították, hogy az ügyészség és a rendőrség 
jogai nőttek az állampolgárokéval szemben, míg fordítva sohasem. Ugyanez igaz a hatósági 
eljárásokban az ügyféljogokra is, és e körbe sorolhatók a civil szervezetekkel szembeni 
fellépések, és az azokra vonatkozó korlátozó jogi szabályozás bevezetése is, vagy a gyülekezési 
jogot korlátozó rendelkezések. 

S) Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Törvényt alkotunk az ügynökakták
nyilvánosságra hozásáról, amelyben a közérdekű adatok nyilvánosságát és a szenzitív adatok
védelmét egyaránt figyelembe véve fogjuk rendezni a múlt megismerésének kérdését.
Magyarországon harminc év alatt sem született megnyugtató megoldás a pártállami
állambiztonsági iratok megismerésére, holott egy emberöltőnyi távlatból az állam és az egykori
hatalmi struktúra működtetőinek az érdekei még annyira sem állnak meg a nyilvánossághoz
fűződő közérdekkel és a kommunista diktatúra áldozatainak valódi információs kárpótlásával
szemben, mint tíz vagy húsz éve. Azok a jogszabályok, amelyek a kérdést ma rendezni
hivatottak lennének, sokkal inkább a tettesek, mint az áldozatok érdekét képviselik, elvtelen
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politikai alkuk jegyében születtek és a Nemzeti Emlékezet Bizottságát ugyanúgy 
monopóliummal ruházzák fel annak eldöntésében, hogy mi és kiről kerülhet nyilvánosságra, 
mint ahogyan azzal korábban az állambiztonsági szervezet maga rendelkezett. 

6) A teljes végrehajtási rendszer újragondolása és az aktívabb állami szerepvállalás
megteremtése. Az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy a vállalkozói alapon működő önálló 
bírósági végrehajtói rendszer nem tudja megfelelően betölteni a szerepét. A magyar jogrendszer 
által végrehajthatónak minősített döntéseknek érvényt kell szerezni, de arra nincsen ésszerű 
magyarázat, hogy a végrehajtásban profitérdekelt vállalkozások vegyenek részt, és nem egyszer 
az ő pénzügyi érdekük befolyásolja a végrehajtási eljárás kimenetelét. 

7) Alapjog körének meghatározása (szociális, környezeti és kulturális jogok). E
témakörben az egyes szakági egyeztetések során kell konkretizálni a megváltoztatandó
jogszabályokat. A Fidesz-KDNP - csökkentve ezáltal is az állampolgárok lehetőségeit és jogait
az állammal szemben - számos korábbi alapjogot fokozott le államcéllá. Ezek közül talán
legfontosabbak egyes szociális, környezeti, gazdasági és kulturális alapjogok. Biztosítani kell,
helyre kell állítani például az időskori ellátáshoz való jogot, munkavállalói jogokat, gyermekek
és nők jogait, a szociális biztonsághoz való jogot, a lakhatáshoz való jogot, a jövő generációk
jogait. Bővíteni kell a fenntarthatósággal kapcsolatos alapjogi védelemet, biztosítani kell a
vízkincs védelmét, valamint a tudományos, oktatási és kulturális autonómiát. A demokrácia
alapja, hogy az alapjog érvényesülését az államnak garantálnia kell. Származása, bőrszíne,
vallása, nemi identitása, életkora, szexuális orientációja, vagy valamely kisebbséghez tartozása
miatt senkit ne érhessen érdeksérelem, atrocitás vagy hátrányos megkülönböztetés. Célunk az
esélyegyenlőség előmozdítása, a diszkrimináció felszámolása, egy igazságos és az emberi
jogokat tiszteletben tartó társadalom.

8) Hisszük, hogy a történelmi és társadalmi fejlődés eljutott arra a fokára, hogy
megteremtsük az állatok önálló, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos kötelezettségen
túlterjedő alkotmányos védelmét. Úttörők leszünk ezzel az Európai Unióban, annak ellenére, 
hogy a közösségi jog már régóta a dolog fogalmától elvi alapon elválasztva, kiemelt 
jelentőségét elismerve kezeli az állatokat és az állatvilágot. Az, hogy állatok érezni, szenvedni 
és örülni képes élőlények, hogy tiszteletben tartásuk, jóllétükbiztosítása minden ember erkölcsi 
kötelessége, ma már nem csupán a jogban, hanem a közvélekedésben is tükröződik. 

De nem csak az állat, mint egyed védelemre érdemességével kapcsolatos morális 
megfontolás indokolja az állatok és az állatvilág nevesített, külön, alkotmányba emelését. Az 
állatvilág része a minket körülvevő természetnek, de nem úgy tekintünk rá, mint a természet 
tiszteletre méltó ajándékára. Az állatok tisztelete és védelme az emberi kultúra 
elválaszthatatlan része is, amióta állatok állnak az emberiség szolgálatában és élnek az ember 
akaratából az emberekkel együtt. 

Az Alaptörvény P) cikke utal ugyan az állatokkal kapcsolatos alkotmányos felelősségre, 
ám annak megfogalmazása (a honos növény- és állatfajoknak a védett biológiai sokféleség egy 
elemeként való összefoglaló említése) az állatok védelmének ezt az önálló, a szintén 
érvényesíteni kívánt fenntarthatósági és természetvédelmi céloktól részben különálló tartalmát 
nem fedi le. Ezért a természetvédelemmel összefüggő rendelkezések kiegészítésének részeként, 
a kapcsolódó alapjogok összhangját is megteremtve javasoljuk, hogy az új alkotmány ismerje 
el azt a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei 
jelentenek az emberiség számára. Váljon az állam alkotmányban rögzített feladatává az állatok 
védelme és kímélete, tenyész- és haszonértékük, genetikai sokféleségük megőrzése. Az állam 
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az állatkínzást és az állatkárosítást rendelje büntetni. Rendelkezzen az Alkotmány arról, hogy 
mindenki köteles az állatok kíméletére, életfeltételeiknek megteremtésére a jó gazda 
gondosságával. 

Budapest, 2022. január 25. 
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Az Egységben Magyarországért Szövetség 

Közjogi és alapjogi programjának függeléke 
Az igazságszolgáltatásról és a bírói függetlenség helyreállításáról 

(Elfogadta a miniszterelnök-jelölt által felkért Közjogi Bizottság, a Hatpárti Közjogi 
Szakbizottság, valamint az Egységben Magyarországért Szövetség Igazságügyi Kabinetje az 
Igazságügyi Kabinet előterjesztése alapján) 

Az elfogadott közjogi és alapjogi program igazságszolgáltatási fejezeteit a bizottságok az 
alábbiakkal egészítik ki: 

Az Egyesült Ellenzék Kormánya mindenekelőtt ki fogja kérni a jogászi és bírói szakmai 
szervezetek, érdekképviseletek és nem utolsósorban az Országos Bírói Tanács véleményét az 
igazságszolgáltatási reformokról. 

Az Országgyűlés első ülései egyikén a Magyar Állam nevében bocsánatot kér a bírák 2012. évi 
kényszernyugdíjazása miatt és az önkényes bírósági igazgatás bíró áldozataitól. Szorgalmazzuk 
erkölcsi és anyagi kárpótlásukat is. A bírák és az ügyészek nyugdíjkorhatárát - igazodva több 
mint egy évszázados hagyományainkhoz - 70 éves korban javasoljuk meghatározni. 

Senki sem rendelkezhet korlátlan hatalommal. A közhatalmat ellensúlyozni és ellenőrizni kell. 
Az igazságszolgáltatás jelenlegi rendszere ennek a követelménynek nem felel meg, fékekkel és 
ellensúlyokkal ötvözött bírói önigazgatási modellt kell bevezetni. Az Országos Bírósági 
Hivatalt meg kell szüntetni. A Kúria elnöke és a legfőbb ügyész hatalmának ellensúlyozása 
érdekében meg kell erősíteni egyfelől a bírák által választott Országos Bírói Tanácsot (OBT) 
mint bírósági belső igazgatási csúcsszervet, másfelől a belső érdekvédelmi, igazgatási 
együttdöntési és korlátozott vétójogokkal rendelkező régiós bíróparlamenti, ügyészparlamenti 
választott testületeket, azaz a megyei (törvényszéki) bírói és a megyei (főügyészségi) ügyészi 
tanácsokat és szűk körben az összbírói értekezleteket (pl. bírósági vezetővel szembeni 
bizalmatlansági indítvány). Az országos bírói és régiós bírói és ügyészi tanácsoknál is szigorú 
összeférhetetlenségi és rotációs szabályokat kell bevezetni (pl. bírósági, ügyészségi vezető 
tagsági korlátozások, tilalmak (pl. elnök ne legyen tag). 

A bírák által választott Országos Bírói Tanácsot (OBT) jogi személyiséggel kell felruházni és 
meg kell teremteni költségvetési önállóságát. A hivatalvezetőt ne az Országgyűlés, hanem a 
tanács (OBT) válassza meg, annak alárendeltségében dolgozzon és annak döntései alapján 
vezesse a hivatalt. A tanács és a hivatalvezető viszonyát tekintve az OBH felállítása előtti 
rendszer áll helyre. Az OBT tagjainak megválasztását olyan módon kell szabályozni, hogy az 
ne tegye lehetővé a bírói hatalom átláthatóságának akadályozását. A hivatali apparátus létszáma 
igazodjon az adminisztratív feladatok ellátását érintő struktúrához. A tanácsban (OBT) 
tanácskozási joggal tag a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke és a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamara elnöke. Az OBT bíró tagjai választják meg a legalább 10 éves 
bírói gyakorlattal, azon belül legalább 3 év törvényszéki vagy más felsőbírósági bírói 
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gyakorlattal rendelkező OBT-elnököt. Az OBT igazgatási csúcsszerv, de megszűnik 
„bíróparlamenti", azaz igazgatást ellenőrző funkciója, mert e kettő nem működhet egymással 
összefonódva, az ilyen tisztán önigazgató rendszer sehol nem volt sem hatékony, sem 
demokratikus, a spanyol, az olasz példa elrettentő volt és megszüntetés helyett a magyar OIT
rendszer is erős reformokra szorult volna. Erre figyelemmel egy modern igazgatási "fék", az 
ún. fenntartott véletlenszerűség egyes elemei is bevezethetők kísérleti jelleggel (pl. elfogult, de 
illetékes törvényszék helyett az eljáró törvényszék kijelölése sorsolással történjen). Az OBT 
igazgatási hatalmát a régiós bírói tanácsok fék- és ellensúly szerepével kell elsősorban korlátok 
közé szorítani, emellett részleges külső, szakszerűen szabályozott és korlátozott, semmiképpen 
sem a bírói státuszt érintő hatásköröket is inkorporálni kell. Az OBT testületének és a többi 
bírói és ügyészi önkormányzatnak biztosítani kell a jogszabály-kezdeményezés és az 
igazságszolgáltatást érintő jogszabályok véleményezésének jogát. 

A Kúria legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkező elnökének megválasztását az OBT 
támogatásához kell kötni akként, hogy a legalább 2/3-ados OBT-elutasítás a jelölt kizárását 
jelenti. Elismerve és megtartva a Kúria jogegységesítésben betöltött kiemelten fontos szerepét, 
a legfelsőbb bírói testület már-már jogalkotói alkotmányos jogállásra emlékeztető hatásköreit 
csökkenteni kell, ezért jogfejlesztő jogegységi határozat és jogegységi panasz határozat 
meghozatalára a Kúria nem lesz jogosult, a korlátozott precedensrendszer megszűnik, egyes 
elemeit lehet csak gondos mérlegelés után megtartani (pl. kifejezett indokolási kötelezettség 
eltérés esetén, de az eltérés bíróvizsgálati értékelésének tilalmával). A jogegységesítö 
jogegységi határozatok meghozatala során a nem a Kúria elnöke által összeállított jogegységi 
tanácsban az alsóbb fokú bíróságok bírái is részt fognak venni, s a jogegységi indítványtételre 
jogosultak körét bővíteni kell. A Kúria főtitkárának intézménye megszűnik. 

A közigazgatási bíróságok a „rendes" bírósági szervezeten belül maradnak, a közigazgatási 
bírósági kollégiumi bírák fő funkciója a közigazgatási határozatok felülvizsgálatával a 
végrehajtó hatalom ellenőrzése maradna. A közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, 
különös tekintettel a választási ügyekre, nagy odafigyeléssel kell megakadályozni a NER-re 
jellemző személyzeti és más „trükkös" visszaélések lehetőségét. A Közigazgatási Perrendtartás 
teljesíthetetlen határidős előírásai is revízióra szorulnak (pl. a 15 napos keresetindítási határidő 
45 naposra növelése építésügyi hatósági ügyekben). 

Helyre kell állítani a bíróságok függetlenségét és annak látszatát! Elsősorban a politikai 
hatalommal szemben kell megteremteni ennek garanciáit, de a belterjes bírósági szervezeten 
belüli visszaélések ellen is védekezni kell. Ez nem a bírák belügye, a biztosítékok a hazai 
jogfogyasztó polgárok tisztességes bírósági eljáráshoz való jogai tiszteletben tartását 
célozzák. Vissza kell állítani a Rákosi-korszakban elvett egyéni bírói felelősséget és a 2010 óta 
drámai mértékben csorbult egyéni bírói függetlenséget - középtávon egyebek mellett a 
bírói/ügyészi fizetések erőteljes emelésével, a Szolgálati Bíróság mint különbíróság rendes 
bíróságokat, azok vezetőit ellenőrző szerepével, a szándékos vagy súlyosan gondatlanul 
tisztességtelen eljárás esetére szóló, de az érdemi döntést nem érintő bírói felelősség óvatos 
inkorporálásával, a kinevezési, előmeneteli, szakmai alkalmassági rendszer 
újraszabályozásával. A bírói szólásszabadságot indokolatlanul szűkítő korlátokat le kell
bontani, így a közügyekben nem pártpolitikai tartalommal történő megszólalást nem szabad 
szankcionálni, az ilyen véleménynyilvánítás tág ill. szubjektív értékelése nem lehet fegyelmi 
vagy etikai büntetés forrása, a bírósági ügyek észrevételezésének generális tilalma nem 
támogatható, az Alkotmánybírósághoz és az EU Bíróságához fordulás semmilyen esetben sem 
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összefonódva, az ilyen tisztán önigazgató rendszer sehol nem volt sem hatékony, sem 
demokratikus, a spanyol, az olasz példa elrettentő volt és megszüntetés helyett a magyar OIT
rendszer is erős reformokra szorult volna. Erre figyelemmel egy modern igazgatási "fék", az 
ún. fenntartott véletlenszerűség egyes elemei is bevezethetők kísérleti jelleggel (pl. elfogult, de 
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csökkenteni kell, ezért jogfejlesztő jogegységi határozat és jogegységi panasz határozat 
meghozatalára a Kúria nem lesz jogosult, a korlátozott precedensrendszer megszűnik, egyes 
elemeit lehet csak gondos mérlegelés után megtartani (pl. kifejezett indokolási kötelezettség 
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tanácsban az alsóbb fokú bíróságok bírái is részt fognak venni, s a jogegységi indítványtételre 
jogosultak körét bővíteni kell. A Kúria főtitkárának intézménye megszűnik. 

A közigazgatási bíróságok a „rendes" bírósági szervezeten belül maradnak, a közigazgatási 
bírósági kollégiumi bírák fő funkciója a közigazgatási határozatok felülvizsgálatával a 
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különös tekintettel a választási ügyekre, nagy odafigyeléssel kell megakadályozni a NER-re 
jellemző személyzeti és más „trükkös" visszaélések lehetőségét. A Közigazgatási Perrendtartás 
teljesíthetetlen határidős előírásai is revízióra szorulnak (pl. a 15 napos keresetindítási határidő 
45 naposra növelése építésügyi hatósági ügyekben). 

Helyre kell állítani a bíróságok függetlenségét és annak látszatát! Elsősorban a politikai 
hatalommal szemben kell megteremteni ennek garanciáit, de a belterjes bírósági szervezeten 
belüli visszaélések ellen is védekezni kell. Ez nem a bírák belügye, a biztosítékok a hazai 
jogfogyasztó polgárok tisztességes bírósági eljáráshoz való jogai tiszteletben tartását 
célozzák. Vissza kell állítani a Rákosi-korszakban elvett egyéni bírói felelősséget és a 2010 óta 
drámai mértékben csorbult egyéni bírói függetlenséget - középtávon egyebek mellett a 
bírói/ügyészi fizetések erőteljes emelésével, a Szolgálati Bíróság mint különbíróság rendes 
bíróságokat, azok vezetőit ellenőrző szerepével, a szándékos vagy súlyosan gondatlanul 
tisztességtelen eljárás esetére szóló, de az érdemi döntést nem érintő bírói felelősség óvatos 
inkorporálásával, a kinevezési, előmeneteli, szakmai alkalmassági rendszer 
újraszabályozásával. A bírói szólásszabadságot indokolatlanul szűkítő korlátokat le kell
bontani, így a közügyekben nem pártpolitikai tartalommal történő megszólalást nem szabad 
szankcionálni, az ilyen véleménynyilvánítás tág ill. szubjektív értékelése nem lehet fegyelmi 
vagy etikai büntetés forrása, a bírósági ügyek észrevételezésének generális tilalma nem 
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jelenthet hátrányt, a „bírói tekintély" magánéletbeli megsértése elve sem szolgálhat 
bunkósbotként (pi.modem táncok, harcművészet művelése, palacsintaevő versenyben részvétel 
ne vonjon maga után szankciókat). 

Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az ügyek elosztása befolyásolja az ügy kimenetelét. Ezért 
módosítani kell a bírák és bírósági vezetők kinevezésének szabályait és jogszabályban kell 
rögzíteni az ügyelosztás automatikus rendjét (pl. ügynehézségi súlyszámok kötelező 
figyelembevétele, a fél/vádlott saját ügye szabályos kiszignálása bizonyítékai megismeréséhez 
való jogát). Az egyes bíróságokon a bírói álláshelyek számát és a tanácsok számát 
jogszabályban kell rögzíteni. A más jogászi hivatásrendben jó teljesítményt nyújtó, megbecsült 
nem a bírósági szervezetben szocializálódott jogászok esélyegyenlőségét biztosítani kell a 
bíróvá válás folyamatában. A bírói, bírósági vezetői pályázatokat kizárólag az OBT 
nyilváníthatja eredménytelenné minősített többségi döntéssel (2/3-ad). A rendes eljárástól 
eltérő eljárás szerinti bírói kinevezéseket (így például az alkotmánybírók bíróvá válását) szintén 
az OBT döntéséhez / hozzájárulásához kell kötni. A bírósági vezetőket az adott bíróságon 
legalább ötéves gyakorlattal rendelkező bírák közül kell kiválasztani és egy vezető legfeljebb 
két ciklusra nevezhető ki. Az előzetes döntéshozatali végzéssel szembeni rendkívüli perorvoslat 
lehetőségét ki kell zámi. Meg kell szüntetni a bírák és bírósági vezetők jutalmazásának 
lehetőségét, a bérmaradvány egyenlő arányú elosztása nem tilalmazott, a további 
különbségtétel széleskörű konszenzussal elfogadott értékelési pontrendszer bevezetéséig nem 
igazolt. 

A bírói státuszt érintő - nem szervezeti - jellegű szabályozás is újragondolást érdemel a bírói 
függetlenség megerősítése érdekében. Ilyen például a bírói pályázatok és a bírósági vezetői 
pályázatok során alkalmazott pontrendszer, a versenyvizsga, a fegyelmi felelősség, avagy a 
bírói munka értékelésének szabályrendszere, a bírói javadalmazás rendszere, a bírói 
életpályamodell, a jogorvoslat lehetőségének megteremtése státuszdöntésekben stb. 
Rendezésre szorul a bírói munkát segítő bírósági dolgozók bérezése is. Mindez akkor 
lehetséges, ha kialakult a végleges igazgatási-szervezeti felépítés. A központi költségvetés 
bírósági költségvetési fejezetében automatizmusként kell bevezetni, hogy a támogatás összege 
ne lehessen kevesebb az előző évinél. 

A bírósági szervezet legérzékenyebb igazgatási kérdéseit, főleg a fegyelmi, a szakmai 
alkalmassági gyakorlat, a szignálási rend, a képzés megfelelő színvonalát olyan testületek is 
ellenőrizzék, melyekben jogi végzettségű civilek is tagok. Végső soron az ilyen jogvitákban a 
rendes bíróságoktól és a rendes bírósági vezetőktől elkülönült szervezetű és önálló 
költségvetésű Szolgálati Bíróság döntsön az egyéni bírói felelősség és függetlenség 
védelmében. A Szolgálati Bíróság hatáskörébe kell vonni a rendes bíróságok elleni kártérítési 
ügyeket is a fékek és ellensúlyok követelménye jegyében. A „rendes bíróságok" ma is működő 
szolgálati bírósági tanácsai pedig a Szolgálati Bíróság elleni kártérítési pereket tárgyalják 
ugyanezen megfontolásból. A nem kiterjedt létszámú, alacsony költségvetési forrásokat igénylő 
Szolgálati Bíróság működésére, szervezetére vonatkozó szabályok közel azonosak a rendes 
bíróságokéval. Egyetlen tervezett kapcsolódási pont létezne a „rendes" és a Szolgálati Bíróság 
között, ez pedig nem más, mint hogy a Szolgálati Bíróság bíráit az Országos Bírói Tanács -
esetleg különleges eljárásban közösen a törvényszéki bírói tanácsokkal - választaná meg. 

Az országgyűlési biztosok ( ombudsmanok) vizsgálati jogköre az Országgyűlés és a 
köztársasági elnök kivételével minden állami szervre, valamint közfeladatot ellátó vagy 
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közszolgáltatást nyújtó egyéb szervekre kiterjed, azzal, hogy az Alkotmánybíróság és a bírósági 
szervezetrendszer tekintetében nem terjed ki a döntések tartalmának vizsgálatára. Utóbbi 
vonatkozásában megfontolandónak tartjuk, hogy a biztos jogköre kiterjedjen a bírósági 
igazgatási vezetők igazgatási jogkörben hozott döntéseire is. A bírósági igazgatást egyebekben 
is az átláthatóság, a minél szélesebb körű nyilvánosság jellemezze. 

A „rendes" ügyészséget az IM (Kormány) alá kell rendelni, de az igazságügyi miniszter vagy 
beosztottja negatív utasításadási joga nélkül (vád elejtésére, vádemelés elmaradására szóló 
utasítás tilalma). Helyre kell állítani az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az ügyészséget 
decentralizálni kell a főügyészségek és a fellebbviteli főügyészségek önállóságának 
megteremtésével és a legfőbb ügyész minden ügyészre kiterjedő utasítási jogkörének 
megszüntetésével. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy az ügyészség politikai megfontolásból 
koncepciós vádakat kreáljon vagy futni hagyjon bűnelkövetőket. Ez utóbbi miatt be kell vezetni 
a feljelentést elutasító és az eljárást megszüntető határozatokkal szembeni bírói jogorvoslat 
lehetőségét, a pótmagánvád korlátait is el kell törölni. Magyarországnak csatlakoznia kell az 
Európai Ügyészséghez az Európai Unió és a tagállamok, így hazánk pénzügyi érdekeinek 
megfelelő védelme érdekében. 

Az eljáró ügyész munkáját főszabály szerint nem utasítás alapján végzi. Csak kivételes esetben 
és írásba foglalt indokolással utasítható az eljáró ügyész vádemelésre, avagy vádejtésre és akkor 
sem a minisztériumi tisztségviselő vagy a miniszter, hanem közvetlen ügyészségi vezetője által. 
A közélet tisztasága elleni büntetőügyekben meg kell teremteni a bírósági felülvizsgálat 
lehetőségét a nyomozás megszüntetéséről hozott határozat ellen. Az igazságszolgáltatás, mint 
független hatalmi ág a bírói hatalmat jelenti. Az ügyészségnek - akárcsak a rendőrségnek -
pártatlanul, a jogállami normák szerint kell működnie, azonban nem kívánalom a szervezeti 
függetlenség. Az ügyészség alkotmányos kötelessége a kormány büntetőpolitikájának 
támogatása. Nem véletlen, hogy az ügyészi szervezet számos európai országban a kormány 
alárendeltségében működik. A kormány alá rendelt ügyészi szervezetben a közjogi helyzet 
megváltozásának ellentételezéseként erősíteni kell az eljáró ügyészek döntési és státuszbeli 
függetlenségét, át kell alakítani a nyomozás feletti törvényességi felügyeleti jogkört. 

A magyar költségvetés és közvagyon hathatósabb védelme érdekében létre kell hozni egy 
korrupcióellenes ügyészséget, amely nem a legfőbb ügyész, hanem a vagy a korrupcióellenes 
hivatal/minisztérium alárendeltségében működik, vagy független a Kormánytól és 
tevékenységéről az országgyűlésnek számol be. Ennek feladatául kell szabni különösen a hűtlen 
kezelés, a hivatali visszaélés, a befolyással üzérkedés, a bűnszervezetben részvétel és az ehhez 
kapcsolódó pénzmosás miatt kiszabható vagyonelkobzással érintett vagyon felderítését és 
biztosítását is. A Korrupcióellenes Főügyészség vezetője a korrupciós bűncselekmények jogi 
szabályozásával összefüggésben, ideértve a korrupciós bűncselekményekkel megszerzett 
közpénzek visszaszerzésére vonatkozó jogi szabályozást is, közvetlenül nyújthat be 
törvényjavaslatot az országgyűlés elnökéhez. A Korrupcióellenes Ügyészség szervezetileg 
független az ügyészségtől és a legfőbb ügyésztől. Vezetőjét az Országgyűlés választja az összes 
képviselő kétharmadának szavazatával. Az ügyészség vezetője nem utasítható, független a 
kormánytól, tevékenységéről az országgyűlésnek számol be. A korrupcióellenes főügyész 
bevonásával haladéktalanul megteremtjük a jogállami számonkérés jogszerű és hatékony 
rendszerét; széles körű átláthatósági törvénycsomag elfogadását terjesztjük az országgyűlés elé, 
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és transzparenssé tesszük a kormányzat közpénz-felhasználását és a pártfinanszírozási 
rendszert. 

A végrehajtói szervezetrendszert államosítani kell, a végrehajtási törvény emberbarát reformja 
nélkülözhetetlen, az európai uniós létminimum letiltásmentessége, az adósi jogorvoslatok 
megkönnyítése sürgető. A devizahitel-károsultakkal szemben indult végrehajtási eljárásokat a 
helyzetüket méltányosan rendező jogszabályi megoldások befejezéséig minden végrehajtási 
cselekményre nézve fel kell függeszteni ellentétben a jelenlegi rezsim álságos, mert részleges 
és főként választási időszakokhoz kötött felfüggesztési intézkedéseivel. A közjegyzők 
végrehajtási hatósági hatásköre eltörlendő. 

A feleket már-már zaklató jellegű formális szabályokkal elrettentő Polgári Perrendtartásnak a 
jogérvényesítést akadályozó, a büntetőeljárás (i törvény) ártatlanság vélelmét sértő 
rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. A „professzionális per" egyes szigorú szabályai 
azzal együtt tarthatók csak fenn, hogy a költségkedvezményekre jogosultak körét többszörösére 
kell emelni. Be kell vezetni a kötelező, vágatlan videófelvétel intézményét a rendőrségi, az 
ügyészségi és a bírósági meghallgatásokon, a polgári perekben és a távtárgyaláshoz való alanyi 
jogot is. 

Az igazságügyi szakértök szervezeti, személyi függetlenségét, önállóságát helyre kell állítani, 
a szakértőkre vonatkozó eljárásjogi korlátokat enyhíteni kell (pl. magánszakvélemények 
benyújthatósága akár a bíróság által kirendelt szakértői véleménnyel szemben). 

Az Alkotmánybíróság vonatkozásában nem ismételjük meg a Közjogi Program teljes 
egyetértéssel övezett vonatkozó tartalmát. Rövid kiegészítésekkel élve az Alkotmánybíróság 
tagjai kiválasztásánál nem csak az egy ( állam)párthoz kötődő, de a kizárólag a pártokhoz kötődő 
kiválasztási rendszert is meg kell haladni és a szakmai szempontokat megjelenítő szervezetek 
képviselőit is be kell vonni a jelölés folyamatába. A 2012 előtti Alkotmánybírósági határozatok 
hatályát és irányadó mivoltát vissza kell állítani. Meg kell találni az alkotmányjogi panasz és 
az actio popularis normakontroll jellegű AB-funkciók megfelelő egyensúlyát! A kúriai 
korlátozott precedensrendszer teljes eltörlése esetén az Alkotmánybíróság bírói ítéletek felett 
gyakorolt alkotmányossági kontrollja nem mellőzhető. 

Az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban a jogi ismeretterjesztés, képzés reformja során a 
demokratikus, emberi jogi alapelveket befogadó tantárgyak kidolgozása, kiemelt kezelése 
nélkülözhetetlen. A jogászi szakvizsgarendszer orvosrezidensihez hasonló reformja 
középtávon megfontolandó (pl. a főbb jogászi hivatásrendeknél gyakorlati idő előírása a 
szakvizsgáig). 

* * *

A függeléket, tagjainak egyhangúlag meghozott döntése alapján, elfogadta a miniszterelnök
jelölt által felkért Közjogi Szakbizottság, a Hatpárti Közjogi Szakbizottság (DK, Jobbik, LMP, 
Momentum, MSZP, Párbeszéd), valamint az Egységben Magyarországért Szövetség 
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Igazságügyi Kabinetje (tagjai: Dr. Magyar György kabinetvezető, Dr. Csurgó Katalin, Dr. 
Kaltenbach Jenő, Dr. Lattmann Tamás, Dr. Monostori Róbert, Dr. Noszkai Gábor, Dr. 
Szepesházi Péter). 

Budapest, 2022. február 15. 

�� 
Dr. Fleck Zoltán 
a miniszterelnök-jelölt 
közjogi megbízottja 

}C __ (
1

� %4 J7C� , 
Dr. Bárándy Ger ely 

Dr. Szepesházi Péter 

a Hatpárti Közjogi Szakbizottság 
vezetője 

az EMSZ Igazságügyi Kabinet tagja 
(az Igazságügyi Kabinet vezetője, Magyar György dr. nevében és képviseletében) 

6 

Egységben Magyarországért.indd   25Egységben Magyarországért.indd   25 2022. 06. 08.   12:03:182022. 06. 08.   12:03:18



Az Egységben Magyarországért Szövetség 

Közjogi és alapjogi programjának függeléke 
A demokratikus ellenzéki összefogás programjának közjogi feltételrendszeréről 

és a nem legitim akadályok felszámolásáról 

(Az Egységben Magyarországért Szövetség Kormányzati Előkészítő Tanácsa felhatalmazása 
alapján, annak albizottságaként, a miniszterelnök-jelölt által felkért Közjogi Bizottság részletes 
előterjesztése alapján) 

A demokratikus ellenzéki összefogás képes lesz úgy kormányozni és megvalósítani programját, hogy 
visszaállítja a demokratikus jogállamot és tartós, közmegegyezésen alapuló alkotmányhoz segíti 
Magyarországot. A demokratikus ellenzéki összefogás a demokrácia, jogállam és alkotmányosság 
alapértékei által vezérelt felelős döntéseket hoz. 

Helyzetértékelés 

Magyarország jelenleg nem jogállam. A demokratikus politikai erőknek mindent meg kell tenniük, 
hogy a liberális demokrácia intézményrendszerét és értékeit helyreállítsák. A feladat sokkal nagyobb 
egy kormányváltásnál, 12 év autokratikus kormányzását és az azt megelőző két évtized hiányosságait 
kell orvosolnia. 

Az Orbán-rendszer szisztematikusan építette le a kormány jogállami korlátait, számolta fel az 
alkotmányos politizálás gyakorlatát, a parlamentarizmust és indított támadást minden önálló gondolat 
és autonómia ellen. A kormány kizárólagos hatalomgyakorlását a médiarendszer súlyos eltorzítása, a 
szégyentelen propaganda és a választási rendszer manipulálása tette lehetővé. Az autokratikus rezsim 
felépítményét csak jelentős demokratikus legitimációval lehet lebontani. 

Az ellenzéki választási győzelem csak az első lépés ebbe az irányba. Ennek több, egymásra épülő 
oka van: egy aránytalan, a kormánypártnak kedvező környezetben kell többséget szerezni, formálisan 
alkotmányozó többség tenné csak lehetővé a szükséges intézményi átalakítást, az országhoz méltó 
alkotmány elfogadását, de a legfontosabb ok, hogy a rendszerváltás során kiépített képviseleti 
demokrácia intézményrendszere elvesztette maradék vonzerejét, amit csak a demokratikus részvétel 
gyakorlataival lehetséges újra megerősíteni. Az új demokratikus rendszerváltásra készülő ellenzéki 
erők ezért minden erővel támogatnak egy közös, megegyezésre épülő, Magyarország egésze számára 
készülő alkotmányt létrehozó társadalmi folyamatot. A parlamenti többség által a politikai 
kisebbségre és az országra kényszerített Alaptörvény sem létrehozatalának körülményei, sem tartalmi 
egyoldalúsága miatt nem alkalmas arra, hogy egy modern, európai állam alkotmánya legyen. De a 
parlament által való alkotmányozás is elvesztette támogatottságát. Nem csak azért szükséges széles 
társadalmi részvétellel létrehozni és népszavazással elfogadni egy új alkotmányt, mert csak így lehet 
megszabadulni az alkalmatlan Alaptörvénytől, hanem azért is, mert ezen az úton lehet a hiányos és 
számos eszközzel csorbított demokratikus aktivitást megteremteni és súlyosan sérült társadalmi 
integrációt orvosolni. 
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A társadalmi részvétellel, országos gyűlésekkel, civil aktivitással megszülető alkotmánynak jelentős 
legitimációs ereje lesz, stabilitást és biztonságot nyújt az ország fejlődéséhez és kizárja, legalábbis 
megnehezíti a további autokratikus kísérleteket. Olyan súlyos a jelenlegi alkotmányos válság és olyan 
mély a társadalmi megosztottság, hogy csak jelentős társadalmasítási folyamattal lehet stabilitást és 
megegyezést teremteni. Az országos gyűlések megszervezéséhez, az alkotmányozó vitákhoz 
szükséges szakmai tudás rendelkezésre áll, a politikai szereplők elköteleződése teremti meg az esélyt. 
Ajánlatot, lehetőséget, részvételi, beleszólási eszközöket kap egyenlő eséllyel minden polgár. A 
vesztes pártra szavazóknak is most lesz először esélyük arra, hogy érdemben befolyásolják az 
alkotmányozás folyamatát. 

Az így létrejött alkotmány erős támogatást ad, de elfogadásának pillanatáig is kormányozni kell, 
törvényeket kell alkotni, működőképessé kell tenni a demokratikus intézményrendszereket. A 
parlamentarizmus, korlátozott végrehajtó hatalom, hatalommegosztás és alkotmányos jogok 
tiszteletben tartásával lehet hitelesen kormányozni az átmeneti időszakban. A győztes választás utáni 
jogállami helyreállítás közjogi szempontból két alapvető szakaszból áll. Egy új alkotmány 
elfogadásáig átmeneti közjogi állapot áll fenn, amelyet az autokratikus zárványok és mesterségesen 
leszűkített politikai és jogi mozgástér jellemez. 

A demokratikus erők mozgásterét nem kizárólag személyi tényezők, az ideológiai elkötelezettség és 
személyes hűség alapján kiválasztott közjogi pozíciókat betöltők korlátozzák. Súlyos jogrendszeren 
belüli, intézményi, jogszabályi akadályokat kell felszámolni a demokratikus intézményrendszer 
működőképességének helyreállítása érdekében. Ennek során számos olyan közjogi változtatást kell 
végrehajtani, amelyek csak kétharmados többséggel alkothatók meg és szükségesek a demokratikus 
intézményrendszer működtetéséhez az alkotmány elfogadásának pillanatáig is. Az Orbán rendszer 
intézményi berendezkedése súlyosan antidemokratikus, mert relativizálja a választás eredményét: 
arra számít, hogy elvesztheti ugyan a választásokat, de képes lesz megtartani a tényleges hatalmat 
részben az egypártivá alakított közjogi intézmények, részben a közpénzekből finanszírozott és 
közfunkciókkal ellátott magánhatalmak segítségével. Az ellenzék szakpolitikai programjának 
jelentős részét akadályozza a Fidesz kétharmados szabályozásokkal bebetonozott politikai érdekei. 
Az Orbán-rendszer a kétharmados jogalkotási korlátot eredeti alkotmányos funkciójával ellentétesen 
terjesztette ki számos törvényhozási tárgyra. Így állt elő az a helyzet, hogy a kétharmad nem a sajtó 
szabadságát védi, hanem a párthűségét bizonyított Médiatanács kinevezettjeinek státuszát. 

Az Alaptörvény 36 jogalkotási területet jelöl meg, amelyhez kétharmados törvény szükséges, a 
jogrendszerbe 2010 óta 371 ú.n. sarkalatos törvényt helyeztek el. Ezeken túl, az Alkotmánybíróság 
bármely szabályozási tárgyról megállapíthatja, hogy minősített többséget igényelne. Az AB eddigi 
tevékenységéből nem olvasható ki más, mint a jelenlegi kormány iránti politikai elkötelezettség, ezért 
nem kizárható az sem, hogy döntéseiben ezt a politikai lojalitást korlátlanul érvényesíti majd. 

A közjogi állapot megfelelő és reális elemzése után négy elméleti választási lehetőség kínálkozik, de 
valójában csak egynek van tényleges esélye, ha nem történik valami nagyobb arányú átrendeződés a 
politikai erőviszonyokban. 

Abban a kedvező esetben, ha a 12 éves Orbán-rezsim antidemokratikus misszióját megunt választók 
olyan arányú felhatalmazást adnak az ellenzéknek, amely kétharmados parlamenti többséget jelent 
majd, az alkotmányozással kapcsolatos megfontolások érvényesek maradnak. Ebben az esetben is 
kizárólag a jogállami helyreállítás lehet az alkotmányos intézmények reformjának alapja. Ebben az 
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A társadalmi részvétellel, országos gyűlésekkel, civil aktivitással megszülető alkotmánynak jelentős 
legitimációs ereje lesz, stabilitást és biztonságot nyújt az ország fejlődéséhez és kizárja, legalábbis 
megnehezíti a további autokratikus kísérleteket. Olyan súlyos a jelenlegi alkotmányos válság és olyan 
mély a társadalmi megosztottság, hogy csak jelentős társadalmasítási folyamattal lehet stabilitást és 
megegyezést teremteni. Az országos gyűlések megszervezéséhez, az alkotmányozó vitákhoz 
szükséges szakmai tudás rendelkezésre áll, a politikai szereplők elköteleződése teremti meg az esélyt. 
Ajánlatot, lehetőséget, részvételi, beleszólási eszközöket kap egyenlő eséllyel minden polgár. A 
vesztes pártra szavazóknak is most lesz először esélyük arra, hogy érdemben befolyásolják az 
alkotmányozás folyamatát. 

Az így létrejött alkotmány erős támogatást ad, de elfogadásának pillanatáig is kormányozni kell, 
törvényeket kell alkotni, működőképessé kell tenni a demokratikus intézményrendszereket. A 
parlamentarizmus, korlátozott végrehajtó hatalom, hatalommegosztás és alkotmányos jogok 
tiszteletben tartásával lehet hitelesen kormányozni az átmeneti időszakban. A győztes választás utáni 
jogállami helyreállítás közjogi szempontból két alapvető szakaszból áll. Egy új alkotmány 
elfogadásáig átmeneti közjogi állapot áll fenn, amelyet az autokratikus zárványok és mesterségesen 
leszűkített politikai és jogi mozgástér jellemez. 

A demokratikus erők mozgásterét nem kizárólag személyi tényezők, az ideológiai elkötelezettség és 
személyes hűség alapján kiválasztott közjogi pozíciókat betöltők korlátozzák. Súlyos jogrendszeren 
belüli, intézményi, jogszabályi akadályokat kell felszámolni a demokratikus intézményrendszer 
működőképességének helyreállítása érdekében. Ennek során számos olyan közjogi változtatást kell 
végrehajtani, amelyek csak kétharmados többséggel alkothatók meg és szükségesek a demokratikus 
intézményrendszer működtetéséhez az alkotmány elfogadásának pillanatáig is. Az Orbán rendszer 
intézményi berendezkedése súlyosan antidemokratikus, mert relativizálja a választás eredményét: 
arra számít, hogy elvesztheti ugyan a választásokat, de képes lesz megtartani a tényleges hatalmat 
részben az egypártivá alakított közjogi intézmények, részben a közpénzekből finanszírozott és 
közfunkciókkal ellátott magánhatalmak segítségével. Az ellenzék szakpolitikai programjának 
jelentős részét akadályozza a Fidesz kétharmados szabályozásokkal bebetonozott politikai érdekei. 
Az Orbán-rendszer a kétharmados jogalkotási korlátot eredeti alkotmányos funkciójával ellentétesen 
terjesztette ki számos törvényhozási tárgyra. Így állt elő az a helyzet, hogy a kétharmad nem a sajtó 
szabadságát védi, hanem a párthűségét bizonyított Médiatanács kinevezettjeinek státuszát. 

Az Alaptörvény 36 jogalkotási területet jelöl meg, amelyhez kétharmados törvény szükséges, a 
jogrendszerbe 2010 óta 371 ú.n. sarkalatos törvényt helyeztek el. Ezeken túl, az Alkotmánybíróság 
bármely szabályozási tárgyról megállapíthatja, hogy minősített többséget igényelne. Az AB eddigi 
tevékenységéből nem olvasható ki más, mint a jelenlegi kormány iránti politikai elkötelezettség, ezért 
nem kizárható az sem, hogy döntéseiben ezt a politikai lojalitást korlátlanul érvényesíti majd. 

A közjogi állapot megfelelő és reális elemzése után négy elméleti választási lehetőség kínálkozik, de 
valójában csak egynek van tényleges esélye, ha nem történik valami nagyobb arányú átrendeződés a 
politikai erőviszonyokban. 

Abban a kedvező esetben, ha a 12 éves Orbán-rezsim antidemokratikus misszióját megunt választók 
olyan arányú felhatalmazást adnak az ellenzéknek, amely kétharmados parlamenti többséget jelent 
majd, az alkotmányozással kapcsolatos megfontolások érvényesek maradnak. Ebben az esetben is 
kizárólag a jogállami helyreállítás lehet az alkotmányos intézmények reformjának alapja. Ebben az 
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esetben is számolni kell átmeneti időszakkal, hiszen a demokratikus átalakulás kulcsa egy társadalmi 
konszenzuson nyugvó új Alkotmány létrehozása. 

Politikai alternatívák 

Olyan ellenzéki győzelem esetén, amely nem éri el a parlamenti kétharmados többséget, a következő 
elméleti alternatívák merülhetnek fel: 

1. A parlamenti többség és a kormány csak azokat a jogalkotási lehetőségeket használja,
amelyek nem igényelnek kétharmados többséget, nem alkot törvényt és nem változtatja
meg azokat a törvényhelyeket, amelyek minősített többséget igényelnek. Arra vár, hogy a
demokratikus erők kétharmados többséget szereznek. Ez a tisztán legalista-formalista
pozíció tévesen méri fel a helyzetet és rövid távon is kormányozhatatlansághoz vezet.
Lényeges, rövid távon is alapvető területeken mond le a parlamenti többség a cselekvési
lehetőségeiről. Ráadásul a politikai működésre kalibrált intézményrendszer a minősített
többséget nem igénylő döntéseket is képes akadályozni. Kiegészítő érvként merül fel,
hogy a politikaivá alakított közjogi intézmények megtalálják alkotmányos funkcióikat és
ezek szerint fognak eljárni, nem az eddigi politikai szerepnek megfelelően. Ez a változás
nem zárható ki, a negyedik alternatíva számol is ezzel, de erre a valószínűtlen, szubjektív
esélyre alapítani politikai programot súlyos felelőtlenség lenne. A felelős kormányzás nem
számít, de készül a rosszakaratú, politikai szándékú blokkolásokra.

2. Az elsőhöz közel álló naív alternatíva szerint a győztes választás után a lényeges
kétharmados törvényhozási tárgyakra vonatkozóan csak akkor lehet mozgástere a
kormánynak, ha megegyezéseket köt a parlamenti kisebbségbe került Fidesszel a
szükséges szabályozások tartalmáról és megszavazásáról. E változat
működőképességének jelenleg nem látszanak a feltételei, kizárólag ebben bízni szintén
felelőtlenség. De minden erővel meg kell próbálni a megállapodások létrehozását,
nyitottságot kell mutatni és azok elutasításának terhét a másik félre terhelni.

3. Egy radikális alternatíva szerint a parlamenti többség, győzelmi arányától függetlenül új
alkotmányozási folyamatban átalakítja a közjogi berendezkedést és a lehető
leggyorsabban egy új alkotmánnyal váltja fel az Alaptörvényt, mert csak így tudja
megoldani a közjogi csapdahelyzeteket. Ez az alternatíva feleslegesen növelné a
kockázatokat, kiszámíthatatlan reakciókat is provokálhatna. Fontos ellenérv az is, hogy
egy új alkotmány megszületésének nem lehet ez az útja, ha stabil szabályozásnak szánják.

4. A fenti háromnál összetettebb, reális megoldás, hogy a lehető legszélesebb módon élni
kell az egyszerű többség által lehetővé tett mozgástérrel. Közben meg kell kísérelni a
megállapodások létrehozatalát is a parlamenti kisebbséggel. De a demokratikus
intézményrendszer működőképességének és az ország kormányozhatóságának érdekében
szükséges és igazolható esetekben a kétharmados szabály áttörésével is élni kell. Ezeket,
a formális legalizmust megtörő lépéseket tervezni kell, megfelelő időben kivitelezni, erős
legitimációs érvekkel ellátni szükséges.

Az első három megoldás kockázata és a sikertelenség esélye sokkal nagyobb, nincsenek meg 
működésének feltételei. A negyedik viszont a legbonyolultabb, jelentős politikai, szakmai figyelmet, 
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működőképességének jelenleg nem látszanak a feltételei, kizárólag ebben bízni szintén
felelőtlenség. De minden erővel meg kell próbálni a megállapodások létrehozását,
nyitottságot kell mutatni és azok elutasításának terhét a másik félre terhelni.

3. Egy radikális alternatíva szerint a parlamenti többség, győzelmi arányától függetlenül új
alkotmányozási folyamatban átalakítja a közjogi berendezkedést és a lehető
leggyorsabban egy új alkotmánnyal váltja fel az Alaptörvényt, mert csak így tudja
megoldani a közjogi csapdahelyzeteket. Ez az alternatíva feleslegesen növelné a
kockázatokat, kiszámíthatatlan reakciókat is provokálhatna. Fontos ellenérv az is, hogy
egy új alkotmány megszületésének nem lehet ez az útja, ha stabil szabályozásnak szánják.

4. A fenti háromnál összetettebb, reális megoldás, hogy a lehető legszélesebb módon élni
kell az egyszerű többség által lehetővé tett mozgástérrel. Közben meg kell kísérelni a
megállapodások létrehozatalát is a parlamenti kisebbséggel. De a demokratikus
intézményrendszer működőképességének és az ország kormányozhatóságának érdekében
szükséges és igazolható esetekben a kétharmados szabály áttörésével is élni kell. Ezeket,
a formális legalizmust megtörő lépéseket tervezni kell, megfelelő időben kivitelezni, erős
legitimációs érvekkel ellátni szükséges.

Az első három megoldás kockázata és a sikertelenség esélye sokkal nagyobb, nincsenek meg 
működésének feltételei. A negyedik viszont a legbonyolultabb, jelentős politikai, szakmai figyelmet, 
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elköteleződést és integritást igényel. Mindazonáltal az egyetlen ténylegesen kivitelezhető módja a 
demokratikus jogállam helyreállításának. 

A jogállami helyreállítás jogállami módon történhet, a jogállami elveknek megfelelően. A jogállam 
összetett elvi követelményeit nem lehet alárendelni egyetlen, a hatalom kizárólagos birtoklására 
igénybe vett formális elem feltétel nélküli tiszteletben tartásának. 

Átmeneti közjogi állapot 

A jogállam helyreállítása hosszú folyamat. Politikai és jogi értelemben a demokratikus Országgyűlés 
ünnepélyes nyilatkozatával veszi kezdetét, amelyben a parlamenti többség kötelezi magát a jogállam 
helyreállításának feladata mellett. Az első, átmeneti közjogi helyzet egy új alkotmány elfogadásával 
érhet véget. 

Hogy valójában meddig lehet eljutni a jogállam helyreállításának programjában csak menet közben 
lehet megtudni. Ezért különös jelentősége van az időbeliségnek, a megfelelő menetrendnek. Lényeges 
szempont egy ilyen nagyságrendű és komplexitású program esetében, hogy a cselekvési 
felhatalmazással és kötelezettséggel rendelkező szereplők mely elemeket, milyen sorrendben 
hajtanak végre. 

Az autokratikus zárványok ellehetetlenítő gyakorlatát igazolni szükséges, "ki kell próbálni", esélyt 
kell adni annak, hogy ezek az intézmények az alkotmányos elveknek és jogállami szabályoknak 
megfelelően működnek. A jogalkotásnak azokon a területeken, ahol elégséges az egyszerű többség, 
következetesen helyre kell állítania a megfelelően előkészített, szakmailag egyeztetett, dogmatikailag 
magas színvonalú, átlátható és világos jogszabályalkotást, a normavilágosság alkotmányos 
követelményére is ügyelve. Tartalmilag meg kell jeleníteni a demokratikus kormány politikai 
elkötelezettségét programja végrehajtására. 

Az átmeneti időszak alkotmányosságát a jogállami elvek melletti parlamenti elköteleződés biztosítja. 
Az új parlament nem eliminálhat olyan korlátot, amely helyett nem alkot másikat. A cél a korlátozott 
kormányzás és parlamentarizmus helyreállítása. Ez utóbbi alatt a parlamenti kisebbség jogainak 
helyreállítását is érteni kell. 

Igazoló elvek, legitimitás 

Az átmeneti időszakban azonban csak azokat a kétharmados szabályokat lehet megváltoztatni 
megfelelő igazolási elvekkel, amelyek feltétlenül szükségesek. A kétharmados korlát átlépésekor az 
alkotmányos jogok korlátozásának szükségességi és arányossági elvére kell támaszkodni. 

Ezen alapvető elv mellett számos tartalmi alkotmányossági indok mozgósítása lehetséges: a 
demokratikus többség és kormányzás önkorlátozó módon jár el, nem felszámolja, hanem visszaépíti 
a végrehajtó hatalom és a többség alkotmányos korlátait. Indokait, terveit a nyilvánosság kontrollja 
alatt teszi, teret engedve a szakmai és politikai kritikáknak is. Minden esetben megkísérli az 
együttműködést az ellenzékkel, konszenzusra törekszik és csak ennek elutasítása esetén használja a 
többség erejét. Mindezek mellett negatív tartalmú érveket lehet mozgósítani az autokratikus rezsim 
maradványainak akadályozó szerepével szemben: Magyarországon 2010-től kezdve az alkotmányos 
elvek rendszerszintű sérelmeket szenvedtek, ennek dokumentálása számos helyen megtörtént, a 
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konkrétumokkal folyamatosan szembesíteni kell a rezsim visszaállításán, vagy elemeinek 
megőrzésén, visszaélésszerű működtetésén munkálkodókat. A hatalomgyakorlás és intézményi 
berendezkedés a hatalom kizárólagos megszerzésére irányult, amit még az Alaptörvény is tilt és 
kötelezővé teszi az ezzel szembeni ellenállást. A hatalom kizárólagos megszerzéséhez és 
megtartásához gyakran vettek igénybe olyan személyre szóló törvénymódosítást, amely jogszerűtlen 
kinevezésekhez vezetett. Szintén sok helyen dokumentált az európai uniós tagságból eredő 
kötelezettségek sérelme, az európai jog semmibe vétele és a döntések végre nem hajtása. A parlamenti 
törvényhozás akadályozása a választói akarat antidemokratikus korlátja, nem az alkotmányos, hanem 
politikai korlátok működtetése nem egyeztethető össze a demokratikus jogállammal. Az csak a 
legalista-formalista hazugság folytatása. 

Európai Magyarország, demokratikus jövő 

Az Európai Unió dokumentumaiból a jogállam tartalmi követelményrendszere levezethető. Amiből 
az következik, hogy az európai jog nem tehetetlen az autokratikus hatalomgyakorlással szemben. 
Számos magyar szabályozás, és gyakorlat ütközik az európai követelményekbe, ezért az uniós jog 
elsőbbségénél fogva nem alkalmazhatóak. 
Emellett a vállalt kötelezettségeket tartalmazó nemzetközi szerződéseknek ellentmondó magyar 
jogszabályok sem alkalmazhatók. Ez önmagában nem érinti a törvények érvényességét, de az új 
országgyűlés az akár kétharmados jogszabályok módosításával eleget tesz az Európai Bizottság, az 
Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága által Magyarországgal, illetve más 
tagállamokkal szemben megállapított kötelezettségeinek, így megszünteti a terhére rótt jogsértéseket. 

A magyarországi helyzettel foglalkozó nemzetközi szervezetek dokumentumai olyan jogsértéseket 
rónak Magyarország terhére, amelyek a jogállam tényleges érvényesüléséhez kötődnek: az 
igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kinevezési és eljárási szabályok összefüggései, a 
közigazgatás politikai felsővezetését érintő korrupciós kockázatok kezeletlensége, ezzel 
összefüggésben a nyomozati és elsősorban a vádemelési tevékenység elégtelensége, a Médiatanács 
függősége és az állami hirdetések szelektív volta miatt a sajtószabadság veszélyeztetettsége, a 
jogalkotási eljárás hatalommegosztásnak ellentmondó gyakorlata, az ombudsman nem független 
működése, a civil szervezetek jogainak csorbítása, a vagyonkezelő alapítványok magánérdekeket 
szolgáló funkciója, hogy csak a legutóbbi jogállamisági uniós jelentésből idézzünk. 

Az európai kötelezettségeknek való megfelelés nem a legalitás megtörését, hanem éppen annak 
érvényesítését jelenti: az alaptörvényi rendelkezések alapján az uniós jog elsőbbségét a nemzeti 
joggal szemben. Egyértelmű és megalapozott legitimációs ereje ellenére ezen megoldás esetében is 
figyelembe kell venni azonban annak korlátait, így egyrészt azt, hogy az uniós jog a tagállami 
jogrendszer nem minden területére terjed ki, a fenntartott hatáskörök esetében továbbra is az 
egyetemes és magyar alkotmányjogi elvek maradnak hivatkozási alapként. Egyébként is 
megfontolásra érdemes a legitimációs érvek megfelelő prioritási sorrendjének megállapítása, hiszen 
ha adott esetben Magyarország nem lenne EU-tagállam, akkor is meg kellene tudnia védenie 
jogrendszerét a jogállamiság általános - például a magyar Alkotmánybíróság több évtizedes 
gyakorlatában kidolgozott - követelményei alapján. 
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Az európai uniós jogra és közös értékrendre alapozott lépések elfogadottságát erősíthetik 
intézményes, eljárási garanciák is, így a választások felügyelete, majd az új kormány működésének 
első hónapjait figyelemmel kísérő nemzetközi tanácsadó, ellenőrző testületek a közvélemény 
szemében is legitimálhatják a jogállami restitúciós lépéseket. 

A függeléket, tagjainak egyhangúlag meghozott döntése alapján, elfogadta a Kormányzati Előkészítő 
Tanács albizottságát alkotó, miniszterelnök-jelölt által felkért Közjogi Szakbizottság, valamint 
Hatpárti Közjogi Szakbizottság (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd). 

Budapest, 2022. március 25. 

� 
Dr. Fleck Zoltán 
a miniszterelnök-jelölt 
közjogi megbízottja 

]>�ú�
Dr. Báránd1 G�rg;ly ' 
a Hatpárti Közjogi Szakbizottság 
vezetője 
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Az Egységben Magyarországért Szövetség 

Közjogi és alapjogi programjának függeléke 
A Magyar Országgyűlés politikai nyilatkozatáról 

Az Egységben Magyarországért Szövetség Kormányzati Előkészítő Tanácsa felhatalmazása 

alapján, annak albizottságaként, a miniszterelnök-jelölt által felkért Közjogi Szakbizottság, 

valamint a Hatpárti Közjogi Szakbizottság az alábbi Országgyűlési határozati javaslat benyújtását 
javasolja a májusban megalakuló Országgyűlésnek: 

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS POLITIKAI NYILATKOZATA 

Budapest, 2022. május ... 

2022 tavaszán Magyarország polgárai kinyilvánították, hogy új korszakot akarnak kezdeni, 

helyre akarják állítani a jogállamot. 

1989. október 23-án a hannadik Magyar Köztársaság kikiáltásával egyidejűleg a magyar 

polgárok deklarálták a hatalommegosztáson alapuló, demokratikus jogállam létrehozását. 2004. 

május l-jén az Európai Unióhoz való csatlakozással az ország megerősítette a jogállamiság iránti 

elkötelezettségét, és azt, hogy az európai értékközösség részeként tekint magára. A 2010 tavaszán 

hivatalba lépett új konnány és az azóta kétszer újraválasztott Országgyűlés azonban a 
választóktól kapott felhatalmazás ellenében, törvényhozó és kormányzó hatalmával visszaélve 

fokozatosan lebontotta a jogállamiság rendszerét. 2010 óta a kormánypárt a parlamenti többsége, 
valamint a függetlenségüket vesztett intézmények révén megszüntette a fékek és ellensúlyok 
rendszerét, csorbította az alkotmányos jogokat, megosztotta a politikai közösséget. A 

kéthannados parlamenti többség az alkotmányellenes, hatalomkoncentrációt megvalósító 

törvényhozás útján visszaélt a parlamentáris demokrácia rendszerével, a konnányzat pedig a 

veszélyhelyzet ürügyén a járványügyön túlterjeszkedő rendeleti konnányzással írta felül a saját 

Alaptörvényében foglalt szabályokat is. A jogállamiság rendszerszintű sérelmét az Európai Unió 

számos eljárásában megállapította, aminek alapján kérdésessé vált az ország uniós forrásokban 
való részesülése és - a rendszerváltás óta először - az európai értékközösséghez való tartozása is. 
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A magyar polgárok azonban a 2022. április 3-í választásukkal kinyilvánították, hogy olyan 
alkotmányos rendszerben kívánnak élni, amely valamennyi jövőbeli kormány számára 
megszünteti a kizárólagos hatalomgyakorlás lehetőségét, és valódi hatalmi ellensúlyokat 
működtet, amelyben a közügyek intézésével megbízott vezetők elszámoltathatók, amely a 
társadalom anyagi és szellemi erőforrásait az ország lakóinak javára fordítja, amely támogatja, 
nem pedig elnyomja a szabadság, a tehetség és a szolidaritás szellemét. 

E célkitűzések megvalósítás érdekében az Országgyűlés elindítja azt a széles társadalmi 
részvételen alapuló alkotmányozási folyamatot, amely az átmeneti időszak lezárásaként a 
közösség sokszínű értékrendszerével összhangban álló modem, európai, világnézetileg semleges 
alkotmányjavaslatot hoz létre és megerősítését népszavazásra bocsájtja. 

Az új alkotmány elfogadásáig az Országgyűlés a kormányzóképességet és a hatalom korlátozását 
egyaránt biztosító jogrendszer megteremtését, az alkotmányos jogok és a parlamentarizmus 
helyreállítását és ezen belül az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai 
Bíróságának a nemzetközi jog alapján Magyarországra alkotmányosan kötelező ítéleteinek 
végrehajtását biztosítja. 

Ez felel meg a magyar alkotmányos hagyományoknak, az európai uniós tagságunkból fakadó 
kötelezettségeinknek és a jogállamiság egyetemes követelményeinek egyaránt. Az új 
Országgyűlés kötelessége az alkotmányosság helyreállítása, a hatalommegosztás és az egyes 
hatalmi ágak tényleges működésének biztosítása, annak érdekében, hogy Magyarország 
megfeleljen a jogállamiság, a demokrácia és a konnányozhatóság egymással szorosan összefüggő 
követelményeinek. Az Országgyűlés a jogállam helyreállítását széles nyilvánosság mellett, a 
folyamatban részt vevő intézmények eljárását megfelelő fékekkel és ellensúlyokkal korlátozva 
viszi végig. 

Az új Magyar Köztársaság alkotmányos keretét csak a régóta megosztott ország újraegyesítése és 
egy sokszínű, szolidáris, szabadságára vigyázó, a köz ügyeit magáénak érző politikai közösség 
teremtheti meg. 
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* * *

A függeléket, tagjainak egyhangúlag meghozott döntése alapján, elfogadta a Kormányzati 
Előkészítő Tanács albizottságát alkotó, miniszterelnök-jelölt által felkért Közjogi Szakbizottság, 
valamint Hatpárti Közjogi Szakbizottság (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd). 
Budapest, 2022. március 28. 

� Dr. Fleck Zoltán 
a miniszterelnök-jelölt közjogi megbízottja 

f;i;jG gely 
a Hatpárti Közjogi Szakbizottság vezetője 

II.
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1 A jogállam újbóli 
megteremtése

Magyarországnak vissza kell térnie 
a demokratikus, jogállami alapokon 
álló európai országok közösségébe. 
Helyreállítjuk az alapjogok garanciáit 
és a hatalommegosztás intézményeit. 
Megszüntetjük a fideszes mélyállamot, 
amely gazdasági és politikai befolyásán 
keresztül ellehetetleníti az új kormány 
működését. Olyan új szabályokra van 
szükségünk, amelyek a későbbiekben 
megakadályozzák a kizárólagos 
hatalom újabb kiépülését. Végső célunk 
egy olyan demokratikus alkotmány 
elfogadása, amely a széles körű 
elfogadottság szilárd alapjain nyugszik. 

1.1 Új alkotmány

A közhatalom alkotmányos gyakorlásának 
kereteit fogjuk felépíteni a jogállamiság, 
a demokratikus hatalomgyakorlás és 
a hatalommegosztás elvei alapján. Az új 
alkotmányról társadalmi konzultációt 
indítunk, a koncepció és a normaszöveg 
alakításába bevonjuk az állampolgárokat 
és a civil szervezeteket. Az új alkotmány az 
Országgyűlés döntése és az alkotmányozó 
népszavazás után lép hatályba. 

Alkotmányos alapelvek

Az új alkotmány preambulumában hivatkozni 
kell a Magyar Köztársaságnak az európai és 
a demokratikus nemzetközi közösséghez 
tartozására, a magyar és az európai kultúra 
értékeire. Az alkotmányozás során építünk az 
1989–1990-es alkotmány értékeire, sok száz 
éves alkotmányos hagyományaink napjainkig 
kiérlelt eredményeire; plurális, sokszínű, 
felvállalt alapértékeinket megjelenítő 
és deklaráló alkotmányt alkotunk. Új 
alkotmányunk célja az emberi és állampolgári 
jogok biztosítása, védelme, a jogállamiság 
és a népszuverenitás tiszteletben tartása. 
Kiemelt érték Magyarország elkötelezettsége 
az Európai Unió közös értékeinek védelme 
iránt, különös tekintettel a pluralizmusra, 

a megkülönböztetés tilalmára, a toleranciára, 
az igazságosságra, a szolidaritásra, a 
nők és férfiak közti egyenlőségre.

Elsődleges a hatalmi ágak elválasztása 
és független működése, az általános és 
egyenlő választójog, a többpártrendszeren 
alapuló demokrácia, a hatalom erőszakos 
megszerzésére és gyakorlására, illetve 
kizárólagos birtoklására irányuló törekvések 
tilalma, a tanuláshoz, a képzéshez, 
a művelődéshez, a munkához való jog, 
a rászorulók szociális ellátáshoz való joga, 
az egészségügyi ellátáshoz való jog.

Biztosítjuk az alapvető emberi és 
szabadságjogok alkotmányos garanciáit, 
a közvélemény hiteles és befolyástól 
mentes tájékoztatását, a piacgazdaságot 
és a tulajdonformák egyenlőségét 
megalapozó szabályokat, a szakszervezetek 
és más társadalmi szervezetek gazdasági 
és szociális érdekvédelmi, érdekképviseleti 
jogait, a kollektív érdekérvényesítés és 
a szövetkezés lehetőségét. A jelenleginél 
lényegesen kiterjesztőbben határozzuk 
meg a közpénz fogalmát. Az új 
alkotmány szövegszerűen tiltja meg, 
hogy jogszabály visszamenőleges 
hatállyal állapítson meg vagy tegyen 
terhesebbé kötelezettséget, nyilvánítson 
valamely magatartást jogellenessé.

Az új alkotmányos rendszer rögzíti 
a Magyarország EU-tagságából és NATO-
tagságából is következő euroatlanti 
elkötelezettséget. Hangsúlyozza, 
hogy Magyarország jószomszédi 
viszonyra törekszik valamennyi 
környező országgal. Megfogalmazza 
a határon túl élő magyarokkal kapcsolatos 
állami felelősség tartalmát.

Az új alkotmány stabilitásának biztosítása

Az új alkotmányban, annak stabilitása 
érdekében, az alapvető emberi és 
állampolgári jogok, a többpárti 
parlamentáris demokrácia, a köztársasági 
államforma, az elkülönült testület által 
végzett alkotmánybíráskodás, a független 
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igazságszolgáltatás alapvető szabályainak 
módosítása a megválasztott országgyűlési 
képviselők kétharmad részének igen 
szavazatával és alkotmányozó népszavazás 
általi megerősítésével lehetséges.

1.2  Alkotmányos intézmények 
és alapjogi garanciák 

Népszavazás, parlament, államfő, választás

Elgördítjük az akadályokat a népszavazás 
és a népi kezdeményezés útjából. Lehetővé 
kell tenni, hogy összetettebb közpolitikai 
kérdésekben is lehessen állampolgárok által 
kezdeményezett népszavazást tartani.

Az országgyűlés működését visszaalakítjuk 
a jogállami elveknek megfelelő gyakorlatra. 
A kormány tisztelni fogja és partnerként 
kezeli a törvényhozást. Garantáljuk 
a parlament ellenőrzési jogosítványait, 
a bizottsági munka feltételeit, az ellenzék 
jogait és a képviselők véleménynyilvánítási 
szabadságát. Szankcionálhatóvá 
tesszük a vizsgálóbizottságok és 
parlamenti bizottságok előtt történő 
megjelenés elmulasztását.

Az államfő jogköreit érintetlenül 
hagyjuk, de azt javasoljuk, hogy őt magát 
közvetlenül a nép válassza. Az államfőéhez 
hasonlóan a miniszterelnök mandátumát 
is két ciklusban maximalizáljuk.

Jelentősen csökkentjük a kétharmados 
törvények számát. Az új országgyűlés 
a jelenleginél lényegesen arányosabb, de 
továbbra is vegyes választási rendszert 
alakít ki, megvalósítja a választójogi 
rendszer reformját, elvégzi a választási 
szervek összetételének korrekcióját.

Valódi alkotmánybíráskodás

Az Alkotmánybíróság tagjait az Országgyűlés 
választja meg az összes képviselő 
legalább kétharmadának támogatásával. 
A jelölési folyamatot újraszabályozzuk 
úgy, hogy kizárjuk a parlamenti többség 
visszaélésszerű használatát. Elősegítjük 

a folyamat átláthatóságát, demokratizmusát, 
a szakmai minőségi szempontok 
érvényesülését. A testület létszáma nem 
változik, a bírák mandátumának hossza 
és újraválaszthatóságuk kizárása sem. Az 
alkotmánybírák 70. életévük betöltését 
követően nem maradhatnak hivatalban. 

Az Alkotmánybíróságot tekintjük 
a végrehajtó hatalom legfőbb hatalmi 
ellensúlyának, így az teljeskörűen 
vizsgálhatja majd felül a jogszabályokat. 
Ideiglenes intézkedésként felfüggesztheti 
az alkotmányellenes jogszabályok 
alkalmazhatóságát. Szélesítjük az utólagos 
normakontroll kezdeményezésére 
jogosultak körét, helyreállítjuk az „actio 
popularis”, az állampolgári beadvány 
jogintézményét. Megőrizzük az 
alkotmányjogi panasz jogintézményét, 
de az állami szerveket elzárjuk a bírói 
döntésekkel szembeni alkotmányjogi 
panasz előterjesztésének lehetőségétől. 

Az Alkotmánybíróság jogosult az 
alkotmánymódosító javaslatok utólagos 
normakontrolljára. Az Országgyűlés 
nem írhatja felül az Alkotmánybíróság 
határozatait úgy, hogy a korábban 
megsemmisített törvény által szabályozott 
rendelkezést az alkotmányba emeli, vagy 
olyan rendelkezést emel alkotmányos 
szintre, amely alapján már aggály nélkül be 
tudja vezetni azt a rendelkezést, amelyet 
a testület alkotmányellenesnek talált.

Független bíróságok

A bíróságokat érintő legfontosabb 
rendelkezéseket az alkotmány rögzíti. 
A bírói függetlenség két alapfeltétele, hogy 
az ítélkező bíró nem utasítható, döntését 
szabadon, saját elhatározásából hozza meg, 
státuszában valóban független. A jelenlegi 
igazgatási rendszer ennek biztosítására nem 
alkalmas. Ezért az Országos Bírósági Hivatal 
megszűnik. A bírói önigazgatás szerveként 
működő, a bíróságok legfelsőbb szintű 
igazgatását ellátó bírói tanács hozza meg 
a bírói státusszal kapcsolatos döntéseket. 
A bírák által választott testület érdemi 
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1 A jogállam újbóli 
megteremtése

Magyarországnak vissza kell térnie 
a demokratikus, jogállami alapokon 
álló európai országok közösségébe. 
Helyreállítjuk az alapjogok garanciáit 
és a hatalommegosztás intézményeit. 
Megszüntetjük a fideszes mélyállamot, 
amely gazdasági és politikai befolyásán 
keresztül ellehetetleníti az új kormány 
működését. Olyan új szabályokra van 
szükségünk, amelyek a későbbiekben 
megakadályozzák a kizárólagos 
hatalom újabb kiépülését. Végső célunk 
egy olyan demokratikus alkotmány 
elfogadása, amely a széles körű 
elfogadottság szilárd alapjain nyugszik. 

1.1 Új alkotmány

A közhatalom alkotmányos gyakorlásának 
kereteit fogjuk felépíteni a jogállamiság, 
a demokratikus hatalomgyakorlás és 
a hatalommegosztás elvei alapján. Az új 
alkotmányról társadalmi konzultációt 
indítunk, a koncepció és a normaszöveg 
alakításába bevonjuk az állampolgárokat 
és a civil szervezeteket. Az új alkotmány az 
Országgyűlés döntése és az alkotmányozó 
népszavazás után lép hatályba. 

Alkotmányos alapelvek

Az új alkotmány preambulumában hivatkozni 
kell a Magyar Köztársaságnak az európai és 
a demokratikus nemzetközi közösséghez 
tartozására, a magyar és az európai kultúra 
értékeire. Az alkotmányozás során építünk az 
1989–1990-es alkotmány értékeire, sok száz 
éves alkotmányos hagyományaink napjainkig 
kiérlelt eredményeire; plurális, sokszínű, 
felvállalt alapértékeinket megjelenítő 
és deklaráló alkotmányt alkotunk. Új 
alkotmányunk célja az emberi és állampolgári 
jogok biztosítása, védelme, a jogállamiság 
és a népszuverenitás tiszteletben tartása. 
Kiemelt érték Magyarország elkötelezettsége 
az Európai Unió közös értékeinek védelme 
iránt, különös tekintettel a pluralizmusra, 

a megkülönböztetés tilalmára, a toleranciára, 
az igazságosságra, a szolidaritásra, a 
nők és férfiak közti egyenlőségre.

Elsődleges a hatalmi ágak elválasztása 
és független működése, az általános és 
egyenlő választójog, a többpártrendszeren 
alapuló demokrácia, a hatalom erőszakos 
megszerzésére és gyakorlására, illetve 
kizárólagos birtoklására irányuló törekvések 
tilalma, a tanuláshoz, a képzéshez, 
a művelődéshez, a munkához való jog, 
a rászorulók szociális ellátáshoz való joga, 
az egészségügyi ellátáshoz való jog.

Biztosítjuk az alapvető emberi és 
szabadságjogok alkotmányos garanciáit, 
a közvélemény hiteles és befolyástól 
mentes tájékoztatását, a piacgazdaságot 
és a tulajdonformák egyenlőségét 
megalapozó szabályokat, a szakszervezetek 
és más társadalmi szervezetek gazdasági 
és szociális érdekvédelmi, érdekképviseleti 
jogait, a kollektív érdekérvényesítés és 
a szövetkezés lehetőségét. A jelenleginél 
lényegesen kiterjesztőbben határozzuk 
meg a közpénz fogalmát. Az új 
alkotmány szövegszerűen tiltja meg, 
hogy jogszabály visszamenőleges 
hatállyal állapítson meg vagy tegyen 
terhesebbé kötelezettséget, nyilvánítson 
valamely magatartást jogellenessé.

Az új alkotmányos rendszer rögzíti 
a Magyarország EU-tagságából és NATO-
tagságából is következő euroatlanti 
elkötelezettséget. Hangsúlyozza, 
hogy Magyarország jószomszédi 
viszonyra törekszik valamennyi 
környező országgal. Megfogalmazza 
a határon túl élő magyarokkal kapcsolatos 
állami felelősség tartalmát.

Az új alkotmány stabilitásának biztosítása

Az új alkotmányban, annak stabilitása 
érdekében, az alapvető emberi és 
állampolgári jogok, a többpárti 
parlamentáris demokrácia, a köztársasági 
államforma, az elkülönült testület által 
végzett alkotmánybíráskodás, a független 
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igazságszolgáltatás alapvető szabályainak 
módosítása a megválasztott országgyűlési 
képviselők kétharmad részének igen 
szavazatával és alkotmányozó népszavazás 
általi megerősítésével lehetséges.

1.2  Alkotmányos intézmények 
és alapjogi garanciák 

Népszavazás, parlament, államfő, választás

Elgördítjük az akadályokat a népszavazás 
és a népi kezdeményezés útjából. Lehetővé 
kell tenni, hogy összetettebb közpolitikai 
kérdésekben is lehessen állampolgárok által 
kezdeményezett népszavazást tartani.

Az országgyűlés működését visszaalakítjuk 
a jogállami elveknek megfelelő gyakorlatra. 
A kormány tisztelni fogja és partnerként 
kezeli a törvényhozást. Garantáljuk 
a parlament ellenőrzési jogosítványait, 
a bizottsági munka feltételeit, az ellenzék 
jogait és a képviselők véleménynyilvánítási 
szabadságát. Szankcionálhatóvá 
tesszük a vizsgálóbizottságok és 
parlamenti bizottságok előtt történő 
megjelenés elmulasztását.

Az államfő jogköreit érintetlenül 
hagyjuk, de azt javasoljuk, hogy őt magát 
közvetlenül a nép válassza. Az államfőéhez 
hasonlóan a miniszterelnök mandátumát 
is két ciklusban maximalizáljuk.

Jelentősen csökkentjük a kétharmados 
törvények számát. Az új országgyűlés 
a jelenleginél lényegesen arányosabb, de 
továbbra is vegyes választási rendszert 
alakít ki, megvalósítja a választójogi 
rendszer reformját, elvégzi a választási 
szervek összetételének korrekcióját.
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változik, a bírák mandátumának hossza 
és újraválaszthatóságuk kizárása sem. Az 
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rendelkezéseket az alkotmány rögzíti. 
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hatáskörökkel rendelkezik majd, így a bírói 
önkormányzatiság felelős szerve lesz. A bírói 
státuszt érintő döntésekbe más hatalmi ág 
képviselőjének nem lehet semmiféle formális 
beleszólása. Rendezzük a bírói javadalmazást, 
ahogy a bírói munkát segítő bírósági 
dolgozók bérezését is. A függetlenség és 
a kimagasló szakmai munka érvényesülése 
érdekében megreformáljuk a bírói és bírósági 
vezetői pályázatok során alkalmazott 
pontrendszert, a versenyvizsgát, 
a fegyelmi felelősség és a bírói munka 
értékelésének szabályrendszerét. 
A bíróságok adott évi költségvetési 
támogatása nem lehet kevesebb az előző 
évinél. A bírák nyugdíjkorhatárát 70 éves 
korban határozzuk meg. Megszüntetjük 
a Kúria már-már jogalkotói alkotmányos 
jogállásra emlékeztető hatásköreit. A Kúria 
főtitkárának intézménye megszűnik.

Az ügyészi szervezet átalakítása

Az ügyészség a kormánynak alárendelve 
működik, a legfőbb ügyészt az igazságügyért 
felelős miniszter nevezi ki. Az eljáró ügyész 
a munkáját főszabály szerint nem utasítás 
alapján végzi. Még a felettes ügyész 
által is csak kivételes esetben és írásba 
foglalt indokolással utasítható az eljáró 
ügyész vádemelésre vagy vádejtésre. Az 
ügyészi szervezetben a közjogi helyzet 
megváltozásának ellentételezéseként 
– a döntési függetlenségük mellett – 
megerősítjük az eljáró ügyészek státuszbeli 
függetlenségét is. A közélet tisztasága elleni 
büntetőügyekben megteremtjük a bírósági 
felülvizsgálat lehetőségét a nyomozás 
megszüntetéséről hozott határozat ellen.

Az új kormány kezdeményezi Magyarország 
csatlakozását az Európai Ügyészséghez. 

Létrehozzuk a Korrupcióellenes Ügyészséget, 
amely független az ügyészségtől és a legfőbb 
ügyésztől. Vezetőjét az országgyűlés 
választja. Vezetője nem utasítható, 
független a kormánytól, tevékenységéről 
az országgyűlésnek számol be, és 
közvetlenül nyújthat be törvényjavaslatot. 
Megteremtjük a korrupciós ügyek 
számonkérésének jogszerű és hatékony 

rendszerét, transzparenssé tesszük 
a kormány közpénzfelhasználását és 
a pártfinanszírozási rendszert.

Létrehozzuk a Korrupcióellenes Hivatalt, 
amelynek feladata az elszámoltatás és 
a korrupcióellenes küzdelem lesz. 

További intézmények

Az országgyűlési biztosok újra 
egyenlők és egymástól függetlenek 
lesznek. Mandátumuk 6 évre szól, de 
nem újraválaszthatók, a tisztségükre 
vonatkozó legfőbb rendelkezéseket 
az alkotmány rögzíti. A Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság megszűnik, helyette információs 
biztost választ az Országgyűlés. 

Megteremtjük a közpénzügyi intézmények 
függetlenségét. Garantáljuk az Állami 
Számvevőszék független működését, 
megteremtjük a döntéseivel szembeni 
bírói jogorvoslat lehetőségét. 

A közigazgatásban dolgozók számára 
életpályamodellt hozunk létre, emeljük 
a köztisztviselői illetményalapot, és felfelé 
korrigáljuk a közalkalmazotti bértáblát. 
Visszaadjuk az országos hatáskörű 
szakigazgatási szervek önállóságát. 
A visszaélések melegágyává vált, 
vállalkozói alapon szervezett bírósági 
végrehajtási rendszert megszüntetjük, a 
végrehajtást állami feladattá tesszük.

Alapjogi garanciák

Az új alkotmányban biztosítani kell az időskori 
ellátáshoz való jogot, a munkavállalói jogokat, 
a gyermekek jogait, a nők jogait, a szociális 
biztonsághoz való jogot, a lakhatáshoz való 
jogot, a jövő generációk jogait. Bővítjük 
a fenntarthatósággal kapcsolatos alapjogi 
védelmet, biztosítjuk a vízkincs védelmét, 
a tudományos, oktatási, művészeti és 
kulturális autonómiát. Az állam garantálja, 
hogy származása, bőrszíne, életkora, vallása, 
nemi identitása, szexuális orientációja vagy 
valamely kisebbséghez tartozása miatt 
senkit ne érhessen érdeksérelem, atrocitás, 
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hátrányos megkülönböztetés. Visszaállítjuk 
a független Egyenlő Bánásmód Hatóságot, 
és az önálló nemzeti és etnikai kisebbségi 
jogok állampolgári biztosa intézményét. 
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1 Felelős állatvédelem 
Hisszük, hogy a történelmi és társadalmi 
fejlődés eljutott arra a fokára, hogy 
megteremtsük az állatok önálló, 
a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségen túl terjedő alkotmányos 
védelmét.  
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JAVASLAT 

A Magyar Szocialista Párt 2022-es választási programjának 
közjogi fejezetére1 

 
2020. november 15. 

 
A közhatalom gyakorlásával összefüggő három alkotmányos alapelv: a jogállamiság, a 
demokratikus hatalomgyakorlás és a hatalommegosztásra épülő államszervezet. A 
jogállamiság szerint az állam kötve van a jogszabályokhoz, a közhatalom gyakorlásának 
módját és kereteit a jogszabályok határozzák meg; a demokratikus hatalomgyakorlás, mely 
szerint a hatalomgyakorlás alapja a népszuverenitás; a hatalommegosztásra épülő 
államszervezet, mely pedig a hatalommegosztás klasszikus rendszerét, illetve a fékek és 
ellensúlyok rendszerét jelenti. A három alapelv együtt kell, hogy érvényesüljön ahhoz, hogy a 
közhatalom alkotmányos gyakorlását megállapíthassuk. 
A jogállam egyik tartópillére a hatalommegosztás, melynek lényegi részét képezi a fékek és 
ellensúlyok rendszere. Magyarországon az Alkotmánybíróság meghatározta a 
hatalommegosztás elvét mint a jogállam egyik alappillérét, s megállapította azt is, hogy a 
hatalommegosztás elve a magyar államszervezet legfontosabb szervezeti és működési 
alapelve. Kimondta, hogy a demokratikus jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom 
nincs. A hatalommegosztás elve mellett a demokratikus jogállam megvalósulásának feltételei 
között említette az Alkotmánybíróság az elválasztott szervek együttműködési kötelezettségét, 
az elválasztott szervek eljárási és döntési autonómiájának, döntéshozatalának kölcsönös 
tiszteletben tartását, valamint az Alkotmányra visszavezethető eljárási szabályok létét és 
betartását. 
Az Alaptörvényben – s ezt kétségkívül a kevés pozitív újításaként kell definiálnunk – a 
hatalommegosztás elve már a normaszövegben is megjelenik: „A magyar állam működése a 
hatalom megosztásának elvén alapszik.”2 Megjegyzem, másik két alapelv is megjelenik az 
Alaptörvényben, mely szerint: „Magyarország független demokratikus jogállam,”3 illetve: „a 
közhatalom forrása a nép.”4 Mindez alkotmányos alapelvi szinten azt jelenti, hogy egyetlen 
demokratikus választáson bármilyen parlamenti többséget elért politikai erő sem vindikálhatja 
magának a jogot a korlátozatlan és korlátozhatatlan hatalom gyakorlására, annak ellenére, 
hogy egyes sarkalatos (kétharmados) törvények nyelvtani értelmezése ezt nem zárja ki. Ebből 
következően az ilyen törekvések nem csupán politikai, hanem jogi alapon is számon 
kérhetőek kormánypártoktól, így az alkotmányozásra is feljogosító kétharmados többséggel 
rendelkező kormánypártok közjogi átalakításai, bizony, közjogi szempontból is vitathatóak. 

 
1 A javaslatot a Magyar Szocialista Párt elnöke, valamint a Szociális Demokráciáért Intézet felkérésére 
készítettem. 
2 Magyarország Alaptörvénye, C) cikk (1) bekezdés. 
3 Magyarország Alaptörvénye, B) cikk (1) bekezdés. 
4 Magyarország Alaptörvénye, B) cikk (3) bekezdés. 
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Bibó szerint nem az a fontos, hogy definiáljuk, milyen funkciói vannak az államnak, azokat 
milyen technikával, milyen szervezeti megoldásokkal lehet elválasztani, hanem hogy olyan 
struktúra álljon fel, amiben a hatalom koncentrációja nem jöhet létre. A közjogi programunk 
megalkotásakor ez kell, hogy a vezérlő elvünk legyen. 
 
 

I. Alkotmányozás 
 

1. Előzmények 
 
A 2010 és 2014 közötti parlamenti ciklusban a kormánypártok a kétharmados választási 
győzelem után komolyan vették a miniszterelnök kampányban hangoztatott szavait: „kis 
győzelem – kis változás, nagy győzelem – nagy változás”. Beiktatása után a miniszterelnök 
szinte azonnal bejelentette: a fülkeforradalom a kormánytöbbség kötelességévé teszi, hogy új 
alkotmányt dolgozzon ki.  
Az Országgyűlés 2010. június 28-án szavazott az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság 
felállításáról. A bizottság július 20-án megtartotta alakuló ülését. Ezzel vette kezdetét 
hivatalosan az alkotmányozási folyamat. Az előkészítő bizottság 2010. december 20-án 
elfogadta a „Magyarország alkotmányának szabályozási elvei” című koncepciót, melyet a 
parlament elé terjesztett. 2010 őszén, részben az Alkotmánybíróság jogköreinek később 
részletezendő csorbítása miatt, részben a jogalkotás és az alkotmányozás során a 
kormánypártok oldaláról megtapasztalt kompromisszumkészség hiánya miatt, tiltakozásul, 
mindhárom ellenzéki párt kilépett az alkotmányozási folyamatból.  
A koncepció vitáját 2011 februárjában kezdte meg az Országgyűlés. A nagyobbik 
kormánypárt képviselője néhány nappal azelőtt, hogy az Országgyűlés szavazott volna a 
hónapok óta tárgyalt alkotmánykoncepcióról, módosító javaslatot nyújtott be az 
alkotmányozási folyamat szabályainak megváltoztatására. A javaslatot az Országgyűlés 
elfogadta. Eszerint nem a kormány terjeszti elő a normaszöveg-javaslatot az elfogadott 
koncepció alapján, hanem minden képviselőcsoport maga teheti ezt meg, a koncepció pedig 
egy olyan segédanyaggá válik, amelyik az előterjesztő frakciók munkáját segíti.  
A benyújtott normaszöveg végül nem az alkotmány, hanem az alaptörvény nevet kapta. A 
Fidesz alkotmánytervezetét a bejelentés szerint három politikus dolgozta ki, s a hírek szerint a 
preambulumot (a „Nemzeti hitvallást”) a miniszterelnök PR-csapata írta. Az új alkotmányt, 
amely tehát végül is csak alaptörvény lett, április 18-án fogadta el az Országgyűlés, és 25-én 
írta alá a köztársasági elnök. 
Az alkotmányozás lett volna hivatott arra, hogy széles körű társadalmi és szakmai vita során 
az Országgyűlés döntsön arról, milyen módon kívánja átalakítani Magyarország közjogi 
berendezkedését. Látni kell azonban, hogy a konkrét hatalmi pozíciókat is érintő 
rendelkezések kodifikációja az alkotmányozással párhuzamosan, valamint azt követően, a 
sarkalatos törvények megalkotásakor, s nem annak keretében folyt. A viszonylag széles körű 
társadalmi és szakmai nyilvánosság előtt zajló alkotmányozás magasztos folyamata mellett a 
jogalkotási és a – sokszor ezáltal lehetővé váló – kinevezési gyakorlat, tizenkét 
alkotmánymódosító javaslat, valamint a sarkalatos törvények megalkotásának segítségével a 
Orbán Viktor és a Fidesz taglózó csapást mért Magyarországon a fékek és ellensúlyok 
rendszerére. 
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2. A legfontosabb elvi kérdések (legitimitás, értékrend, jogállamiság, népszavazás 
általi megerősítés) 

 
Nem lehet leegyszerűsíteni egy alkotmány (alaptörvény) legitimitásának kérdését arra, hogy 
azt az arra jogosult állami szerv a hatályos jogszabályok betartásával, a jogalkotási eljárás 
szabályainak megtartásával fogadta el. Az alkotmány normatív erővel bíró szimbólum. A 
törvényhozó és az alkotmányozó hatalom akkor sem azonos, ha a kormánypártok mindkettőt 
egyedül, az ellenzék támogatása nélkül is gyakorolhatják. A ma hatályos alaptörvény nem 
rendelkezik megfelelő legitimációval, és egyoldalú – keresztény-konzervatív – értékrendet 
tükröz. 
A nemzet alkotmányát mindenki sajátjának kell, hogy érezze, az nem lehet kirekesztő, abban 
meg kell jelennie a konzervatív értékek mellett baloldali, liberális, zöld, és más értékrendet 
képviselő deklarációknak és normáknak is. Kiemeljük, hogy a pluralitás, a sokszínűség nem 
azonos az értéknélküliséggel, az alapértékeink tagadásával vagy relativizálásával. A 
keresztény kultúra éppúgy nemzeti hagyományunk része, mint a polgári jogi mozgalmaink, az 
antik hagyományok vagy közösen vállalt európai értékeink. Azaz a preambulumból nem 
száműzni kell a már megjelenített értékeket, hanem be kell emelni másokat is. 
Ezért, megtartva a parlament koordinatív, kezdeményező és döntéshozó szerepét az 
alkotmányozás folyamatában, széleskörű – és a korábbi statáriális módszertől eltérően, 
mindenkinek megfelelő időt biztosító – társadalmi konzultációt indítunk az új alkotmányról. 
 
Az új alkotmányt az Országgyűlés fogadja el és népszavazás erősíti meg. 
 
A preambulumban hivatkozni kell a – hazánk régi-új nevén – Magyar Köztársaságnak az 
európai és a nemzetközi közösséghez tartozására, a magyar és az európai kultúra értékeire, 
arra, hogy az alkotmány szellemiségét a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes 
értékei adják, célja az emberi és állampolgári jogok biztosítása, ezek védelme; a jogállamiság 
és a népszuverenitás előzőekkel összhangban álló tiszteletben tartása. Az új alkotmánynak 
célként kell meghatároznia, hogy a rendszerváltás alkotmányának eredményeit 
továbbfejlesztve azt további értékekkel gyarapítsa, ezek között pedig nélkülözhetetlen a 
jogállami berendezkedés megőrzése, védelmének további garanciákkal való megerősítése, s 
annak hangsúlyozása, hogy az 1989-1990-es alkotmányozás eredményeit az új alkotmányban 
meg kell őrizni. S mint kiemelt érték, hangsúlyozni kell Magyarország elkötelezettségét 
abban, hogy folytatódjon az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának 
folyamata, valamint az Európai Unió közös értékeinek védelme, amely értékeket a 
pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, 
valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában kell megvalósítani. 
A 89’-es alkotmányból, de még a jelenleg hatályos alaptörvényből is számos elemet 
megőrzendőnek tartunk. Így különösen az alapvető emberi és szabadságjogok alkotmányos 
garanciáit, a közvélemény hiteles és befolyástól mentes tájékoztatásának garanciáit, a 
tulajdonformák egyenlőségét biztosító szabályokat, a szakszervezetek és más szervezetek 
gazdasági és szociális érdekvédelmi, érdekképviseleti jogait, a kollektív érdekérvényesítés 
lehetőségét, valamint a szövetkezés lehetőségének biztosítását. De ugyanígy a hatalmi ágak 
elválasztásának és független működésének garanciális szabályait, a többpártrendszeren 
alapuló parlamenti demokrácia legfontosabb szabályait, a hatalom erőszakos megszerzésére 
és gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására irányuló törekvések tilalmát, a tanuláshoz, 
képzéshez, művelődéshez való jog deklarálását, a munkához való jog rögzítését, a rászorulók 
szociális ellátáshoz való jogának kinyilvánítását, az egészségügyi ellátáshoz való jog 
biztosítását, valamint az általános és egyenlő választójog kimondását. 
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3. Szabályozási javaslatok 
 
A demokrácia védelme, a jogállami működés kiteljesedése érdekében az új Alkotmány: 
 
– arányos választási rendszert alapozzon meg, 
– garanciális szabályokat tartalmazzon az erőszakszervezetek és az igazságszolgáltatás 

politikai befolyásolásának tilalmát illetően, 
– biztosítsa a sajtószabadság érvényesülését, 

 – egyértelműen álljon ki az állam és az egyház szerepének szétválasztása mellett, 
– rögzítse az államhatalom kötelezettségeit a kisebbségekkel szemben a kisebbségek 

jogainak védelme érdekében, 
 – pontosabban határozza meg az állam és az önkormányzatok szerepét, feladataik 

ellátásának feltételeit, 
 – erősítse az alapvető jogok védelmének garanciáit, kiemelten biztosítsa az élethez és 

emberi méltósághoz való jog elsődlegességét, korlátozásának tilalmát, 
 – tiltsa meg, hogy jogszabály visszamenőleges hatállyal állapítson meg vagy tegyen 

terhesebbé kötelezettséget, nyilvánítson valamely magatartást jogellenessé. 
 
A közjó szempontjainak érvényesülése érdekében az új Alkotmány: 
 
– fogalmazza meg az állam szerepvállalásának tartalmát a területi, szociális, etnikai, illetve 

minden más esélykülönbség mérséklése érdekében, 
– fogalmazzon meg alapvető elveket és konkrét szabályokat a közpénzügyek kezeléséhez, 
– határozottan álljon ki a környezettudatos gazdálkodás és életmód szempontjainak 

érvényesítése mellett, szigorúan korlátozza a környezetkárosító tevékenységeket, 
– rögzítse az érdekegyeztetés kereteit, a szakszervezetek, a munkáltatói szervezetek, a 

szociális partnerek együttműködésének legalapvetőbb elveit, intézményeit, 
– rögzítse az igazságos közteherviselés elvét. 
 
A gazdaság hatékonyabb, biztonságosabb működése érdekében az új Alkotmány: 
 
– alkotmányos értékként rögzítse a vállalkozások működését alapvetően befolyásoló 

szabályok stabilitását, kiszámíthatóságát és átláthatóságát, 
– tiltsa meg az adótörvények évközben történő módosítását, valamint a vállalkozásokat és 

magánszemélyeket visszamenőleges hatállyal érintő jogszabály-módosításokat, 
– a vállalkozások közpénzekhez jutásának feltételéül szabja az adott vállalkozás esetében a 

jó munkaügyi kapcsolatokat, hangsúlyozza a kollektív megállapodások fontosságát, 
– szabja meg az állam eladósodásának felső határát, 
– közpénzből történő finanszírozás esetén írja elő a kifizetések transzparenciáját 

 
Az emberek, a családok boldogulása érdekében az új Alkotmány: 
 
– pontosabban határozza meg a munkához való jog tartalmát, tiltsa meg az indokolás 

nélküli elbocsátást, 
– rögzítse a szociális ellátáshoz való jog feltételeit, határozza meg a szociális biztonsághoz 

és az emberhez méltó életkörülményekhez való jog érvényesüléséhez kapcsolódó 
állami feladatokat, 

– határozza meg a családtámogatás, a gyermeknevelés támogatásának elveit, tartalmát, 
célját, 

– határozza meg állami feladatként a lakhatás elősegítését, 
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– tartalmazzon garanciákat az egészséges környezethez való jog, valamint az 
egészségvédelem és az egészségügyi ellátáshoz való jog érvényesülése érdekében, 

– garanciákkal védje a fogyasztók jogait. 
 
A demokratikus jogállam működésének szabályozása mellett az új Alkotmány: 
 
– rögzítse Magyarország EU-tagságából és NATO-tagságából is következő euro-atlanti 

elkötelezettségét, 
– hangsúlyozza, hogy Magyarország jószomszédi viszonyra törekszik valamennyi 

környező országgal, 
– a politikai nemzet és a kulturális nemzet fogalmának különbözőségeiből fakadó elvek 

figyelembevételével pontosan fogalmazza meg a határon túl élő magyarokkal 
kapcsolatos állami felelősség tartalmát. 

 
4. Környezet- és állatvédelem 

 
Úgy ítéljük meg, hogy történelmi és társadalmi fejlődésnek eljutottunk arra a fokára, hogy 
javaslatunk része lehessen az állatoknak, az állatvilágnak az alkotmányba emelése. Úttörők 
lennénk ezzel az Európai Unióban, annak ellenére, hogy a közösségi jog már régóta a dolog 
fogalmától elvi alapon elválasztva, kiemelt jelentőségét elismerve kezeli az állatokat és az 
állatvilágot. Az, hogy állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben 
tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége, nem csupán az Európai 
Unió közösségi jogában, hanem a mindennapi ember életszemléletében is tükröződik. De nem 
csupán ez indokolja az állatok és az állatvilág nevesítését, alkotmányba emelését. Az 
embernek a természet világához való kapcsolata, e kapcsolatának minősége meghatározó az 
ember testi és lelki egészsége szempontjából is. Ahhoz, hogy az ember szellemileg egészséges 
maradjon, szüksége van és lesz a természettel való bensőséges viszonyra, az abból fakadó 
élményekre. Ahhoz, hogy az emberi test egészséges maradjon, vagy egészségét képes legyen 
visszaszerezni, továbbra is szüksége van a természet erejére, segítségére. Az állatvilág része a 
minket körülvevő természetnek, de sajnálatosan az állat mára már az anyagi jólét eszköze lett, 
és nem úgy tekintünk rá, mint a természet tiszteletre méltó ajándékára. Az állatok tisztelete és 
védelme az emberi kultúra elválaszthatatlan része is, amióta az állatok az emberiség 
szolgálatában állnak. Ennek megfelelően az ember testi és lelki egészsége és a környezet 
állapotának megóvása – benne az állatok védelmével – olyan egységes, a védelem 
szempontjából szét nem választható érték, amelyet az új Alkotmányban meg kell jeleníteni. 
Ezért a természetvédelemmel összefüggésben javasoljuk, hogy az új alkotmány ismerje el azt 
a megkülönböztetetten nagy értéket, amelyet az állatvilág egésze és annak egyedei jelentenek 
az emberiség számára. Váljon az állam alkotmányban rögzített feladatává az állatok védelme 
és kímélete, tenyész- és haszonértékük, genetikai sokféleségük megőrzése és fejlesztése. Az 
állam az állatkínzást és az állatkárosítást a Büntető Törvénykönyvben rendelje büntetni. 
Rendelkezzen az Alkotmány arról, hogy mindenki köteles az állatok kíméletére, 
életfeltételeiknek megteremtésére a jó gazda gondosságával. 
 
 

II. A népszavazás 
 
Szélesíteni kell a népszavazásra bocsátható tárgyköröket. A népszavazás érvényességi és 
eredményességi szabályait radikálisan enyhíteni kell. Biztosítani kell a népi kezdeményezés 
jogát. 
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Az Országos népszavazás szabályainak megváltoztatásáról rendkívül röviden lehet írni. Ez 
azonban nincs egyenes arányban a változtatás jelentőségével. Az Alaptörvény 
hatálybalépésével az országos népszavazás érvényességi küszöbét oly módon emelték meg, 
hogy amennyiben az új szabály korábban is hatályban lett volna, a rendszerváltozás óta 
összesen két népszavazás lett volna érvényes és eredményes. Ebből az egyik a 
rendszerváltozás első népszavazása volt 1989-ben, a második érvényessége pedig csupán 
0,08%-on múlt volna. De például nem lettek volna sem érvényesek, sem eredményesek a 
Magyarország NATO-csatlakozásáról, illetve EU-tagságáról tartott népszavazások. Az 
Alaptörvény szerint ugyanis az országos népszavazás akkor érvényes, ha az összes 
választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és akkor eredményes, ha az érvényesen 
szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. A 
véleménynyilvánító népszavazás intézménye formálisan is megszűnt, így értelemszerűen az a 
lehetőség is, hogy az országgyűlési képviselők egyharmada népszavazást kezdeményezhessen 
(ez a joguk a véleménynyilvánító népszavazásra állt fenn). A kormány a közvetlen 
hatalomgyakorlás legfontosabb eszközét gyakorlatilag kiiktatta a jogrendszerből. 
 
 

III. Az Országgyűlés 
 
Az Országgyűlés esetében nem az új törvényi rendelkezések elfogadása, hanem az 
Országgyűlés működésének rendje okozta a legkomolyabb problémát. A parlamenti gyakorlat 
sokszor nem csupán a fékek és ellensúlyok rendszerét sértő módon, de formálisan legitim, 
hanem szándékosan és tudottan, tartósan és rendszerszerűen jogellenes volt. Ez pedig nem 
csupán a hatalommegosztás alkotmányos elvét, hanem a jogállami működést is 
megkérdőjelezte, ami független attól az elméleti vitától, hogy a parlamentek egyáltalán 
mennyiben tekinthetőek még kormányzati ellensúlynak a modern demokráciákban. 
Az Országgyűlés mára teljesen elvesztette funkcióját. Egy formálisan létező, de a valóságban 
nem működő állami szerv. Az Országgyűlésre a kormány és a kormánypárti képviselők, mint 
a kormányzati lendületet lassító, a jogállami díszletek fenntartásához szükséges rosszra 
tekintenek. 
A házszabály és az országgyűlési törvény rendelkezéseit a NER-t megelőző 20 év 
gyakorlatától eltérően, nem erőből kell meghatározni, s a parlament működési rendjét kell 
megváltoztatni. Az új parlamenti többség, és a bizalmából felállt koalíciós kormány feladata 
lesz az, hogy az Országgyűlés működését visszaalakítsa a jogállami elveknek megfelelő 
gyakorlatra. A kormánynak tisztelnie és a kisebbségi jogokat is szem előtt tartva partnerként 
kell kezelnie a törvényhozást. Hiszünk abban, hogy alapvetően nem a jogszabályok 
megváltoztatása, hanem a hatalom birtokosai hozzáállásának megváltozása állítja majd helyre 
az Országgyűlés demokráciákban megszokott szerepét és tekintélyét. 
 
 

IV. A köztársasági elnök 
 

1. A köztársasági elnök megválasztása 
 
A köztársasági elnök közvetlen megválasztását javasoljuk. 
 
Jogállami megoldásként tekintünk az elnök közvetett, parlament általi megválasztására is. Az 
elmúlt időszak azonban olyan mértékben devalválta az elnöki intézményt, hogy annak 
megerősítését látjuk szükségesnek. A köztársasági elnök nem azért nem volt a kormányzati 
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hatalom ellensúlya az elmúlt évtizedben, mert szűkítették hatáskörét, hanem mert a pozíciót 
betöltő politikusoknak más volt a szerepfelfogásuk. 
 

2. A köztársasági elnök alkotmányos szerepe 
 
A köztársasági elnök a kormány ellensúlyaként működik. E vonatkozásban nincs szükség 
törvénymódosításra, azonban az álláspontunk határozott deklarálása elkerülhetetlen. 
 
Azok a közéleti szereplők, akik 2010 és 2014 között a köztársasági elnök végrehajtó 
hatalomhoz tartozása mellett érveltek, s azok, akik ellene, valójában nem a szándékuknak 
megfelelő ellentétpárt állították fel. A kérdés korántsem elméleti volt. A 2010-től két éven 
keresztül hivatalban volt elnök ugyanis már beiktatásakor kinyilvánította, hogy nem ellensúly, 
hanem a kormányzati munka motorja lesz. Hivatali ideje alatt egyetlen esetben sem élt 
vétójogával. A valódi kérdés tehát így kellett volna, hogy hangozzék: a köztársasági elnöknek 
a kormány ellensúlyaként kell-e működnie? Az egyes közjogi ellentétpárok összemosására és 
legteljesebb félreértelmezésére éppen a miniszterelnök szavai mutatnak rá leginkább, aki 
szerint a hatalom megosztása a különböző hatalmi ágak közötti egyensúlyban fontos, ám az 
államfő nem különálló hatalmi ág, így nem is lehet ellensúlya a kormánynak, hanem a 
végrehajtó hatalom része. 
Nincs közmegegyezés abban, hogy mi volna a helyes államfői jogállás, s mi lenne a 
köztársasági elnök megválasztásának helyes módja. Vannak, akik a közvetlen választás 
mellett érvelnek, ahogyan mi is, de többen vetették fel egy, az Országgyűléstől független, 
különböző elvi alapon összeálló választótestület útján való megválasztás lehetőségét is. 
Abban viszont nincs vita, hogy az államfő a jelenlegi státuszát tekintve ellensúlya kell, hogy 
legyen a végrehajtó hatalomnak is. Emellett, az az Alkotmánybíróság által kimunkált 
álláspont, mely szerint a köztársasági elnök nem része a végrehajtó hatalomnak, hanem 
kiegyensúlyozó szerepet tölt be, a jogtudományban meggyőző többségnek örvend. E körben 
tehát úgy vélem, egyértelműen állást lehet – sőt, kell – foglalni a felvetődött kérdésben. 
 
 

V. Az Alkotmánybíróság 
 

1. Előzmények 
 
Az egyik legkomolyabb vita mind Magyarországon, mind az Európai Unióban az 
Alkotmánybírósággal kapcsolatban zajlott. A testület átalakítása szimbolikus része annak a 
folyamatnak, amely Magyarországon a kormányzati fékek és ellensúlyok lebontásához 
vezetett, amelynek következményeképpen számos nemzetközi fórumon indult vizsgálat 
Magyarországgal szemben, s számos elmarasztalást kellett elszenvednünk. Egyes 
változásoknál tanúi lehetünk az Alkotmánybíróság jogkörei növekedésének is, azonban az 
sosem az Alkotmánybíróság és a kormány, vagy az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés 
viszonyrendszerében érhető tetten, hanem más hatalmi tényezők – például az 
Alkotmánybíróság és a bíróságok, vagy az Alkotmánybíróság és az önkormányzatok – 
viszonyát illetően. Lényegesen szűkült az utólagos absztrakt normakontrollt kezdeményezni 
jogosultak köre. Ezzel pedig a kormány ellensúlyát jelentő ellenzék és az érdekképviseleti 
szervezetek kezéből vették ki az egyik leghatékonyabb eszközt. Bár a valódi alkotmányjogi 
panasz bevezetése helyes, a hatalommegosztás szempontjait vizsgálva az actio popularis 
megszüntetését nem ellensúlyozza. Ez a változás azt eredményezte, hogy az 
Alkotmánybíróság – feladatkörét tekintve – inkább vált a bíróságok, mint az Országgyűlés 
alkotmányos kontrolljává. A törvények alkotmányossági felülvizsgálat alóli kivonása 
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rendszerszintű folyamattá vált. Az Alkotmány, később az Alaptörvény, keret helyett eszköz 
lett. Az előzetes normakontroll indítványozói körének kiszélesítése a testületet a korábbihoz 
képest közelebb sodorta a politikai döntéshozókhoz, s éppen a kormánynak és a 
kormánypártoknak biztosított új, eddig nem létező jogosultságokat alkotmánybírósági 
eljárások kezdeményezésére. 
 

2. Az alkotmánybírák jelölése és megválasztása, jogállása 
 
Javaslatunk szerint az Alkotmányíróság tagjait ezentúl is az Országgyűlés választja meg az 
összes képviselő legalább kétharmadának támogatásával. Jelölni azonban nem lehet a 
mindenkori ellenzéki pártok egyetértése nélkül, s a jelölés nem kizárólag az Országgyűlés 
hatáskörébe tartozik. Jelölési jogot kapnak, a köztársasági elnök, a jogi egyetemek, és a Kúria. 
 
A korábbi gyakorlat szerint a mindenkori kormányoldal csak az ellenzék egyetértésével tudott 
alkotmánybírákat jelölni. Minden frakció egy tagot delegált a jelölőbizottságba, amely 
többségi döntést hozott. Ennek a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon kidolgozott módszernek 
az volt az oka, hogy a testületben a lehetőségekhez mérten legkevésbé jelenjen meg a politikai 
érdek. A jelölési folyamatban az ellenzéki vagy éppen a kormányoldali vétó megakadályozta, 
hogy a másik oldal számára politikai kötődése vagy éppen nézetrendszere miatt 
elfogadhatatlan személy váljon az Alkotmánybíróság tagjává. 2010 nyarától – hiszen egy 
törvénymódosítás alapján a jelölőbizottság összetétele igazodik a parlamenti arányokhoz – a 
kormányoldal az ellenzék beleszólása nélkül, önállóan állíthat jelölteket. A jelölési szabályok 
megváltoztatása nem azért volt fontos, hogy az ellenzék által javasolt személyek jelöltté 
válását megakadályozhassák, hanem azért, hogy a kormányoldal által javasolt személyek 
jelöltté válhassanak az ellenzék egyetértése nélkül is. Ennek az lett az eredménye, hogy tíz év 
óta kizárólag a Fidesz által jelölt alkotmánybírák válnak a testület tagjává. Látható az is, hogy 
az így megválasztott alkotmánybírák többsége – tisztelet a kivételeknek – elsősorban nem 
szakmai, hanem politikai hovatartozás alapján hozzák meg döntéseiket. Emiatt az 
Alkotmánybíróság nem tölti be ellensúlyi szerepét. E káros gyakorlat haladéktalan 
megszüntetése tehát indokolt. 
Tovább távolíthatja az Alkotmánybíróságot a politikai természetű hatalmi ágaktól, s a 
szakmaiságot erősíti, ha a bírák jelölési joga nem csak az Országgyűlést illeti meg. 
Természetesen további egyeztetések tárgya lehet, hogy az új törvény konkrétan kihez 
telepítsen jelölési jogot. Javaslatunk a közbeszédben e témában leggyakrabban megjelenő 
három intézményt jelöli meg. 
Az Alkotmánybíróság létszámán nem kívánunk változtatni, ahogy mandátumuk 12 éves 
hosszán, s az újraválaszthatóságuk kizárásának szabályán sem. 
Az alkotmánybírák esetében a bírákkal azonos nyugdíjkorhatárt kell megállapítani. Azaz, 
javaslatunk szerint a megválasztott alkotmánybírák 70. életévük betöltését követően nem 
maradhatnak hivatalban. 
 

3. Az Alkotmánybíróság teljeskörű normakontrolljának helyreállítása és 
hatáskörbővítése 

 
2010 végétől kezdődően az Alkotmánybíróság nem teljeskörűen vizsgálhatja felül a 
meghozott jogszabályokat. A törvényjavaslat indokolásában az előterjesztők rendkívül 
cinikusan azzal indokolták a módosítás szükségességét, hogy: „a jogállam megszilárdulásával 
az alkotmánybíráskodás ilyen széles jogköre mára indokolatlanná vált”. Úgy gondoljuk, hogy 
az elmúlt 10 évben ennek éppen az ellenkezője történt. A miniszterelnök és a Fidesz 
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lerombolta a jogállamot. Helyreállításának egyik kulcsa egy erős Alkotmánybíróság, akárcsak 
a rendszerváltozás utáni demokratikus átalakuláskor. A korlátozást tehát meg kell szüntetni. 
 
Az új alkotmány tegye lehetővé, hogy az Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedésként 
felfüggeszthesse az alkotmányellenes jogszabály alkalmazhatóságát.  
 
Az Alkotmánybíróság a jogszabály felülvizsgálni nem kért rendelkezését csak abban az 
esetben vizsgálhatja, illetve semmisítheti meg, ha az a felülvizsgálni kért jogszabályi 
rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben van. Ezt a korlátozást meg kell szüntetni. 
 

4. Actio popularis 
 
Jelentősen szélesíteni kell az utólagos normakontroll kezdeményezésére jogosultak körét. 
Érdemes megfontolni az actio popularis jogintézményének helyreállítását. 
 
Az alkotmánybíráskodást érintő módosítások közül a legkomolyabb változást talán az actio 
popularis megszüntetése jelentette, melyet az alkotmányelőkészítő bizottságban még minden 
frakció megtartani javasolt. Kétségtelen tény, hogy azzal, hogy mindenki – érintettségtől 
függetlenül – kérhette bármely jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát, jelentősen 
leterheltté vált az Alkotmánybíróság. E szabály óriási ügyhátralékot eredményezett, s számos 
olyan beadvány volt folyamatban, amelynek tárgyalását hosszú évekig meg sem kezdte a 
testület. Az actio popularis a rendszerváltozás sajátos intézménye volt, amely a jogrendszer 
megtisztítását segítette elő, s amely arra hivatkozva élt több mint 20 évet, hogy mindenki 
érdekelt abban, hogy alkotmányos jogszabályaink legyenek. Mindazonáltal sok, e szabály 
alapján benyújtott indítványból születtek meghatározó jelentőségű alkotmánybírósági 
döntések. Korábbi, teljeskörű visszaállítása éppen ezért komoly megfontolást igényel. 
Azonban kétségkívül igaz, hogy ami a jogállami működés helyreállítását illeti, a helyzet 
sokmindenben hasonlít a 89’-es történelmi fordulóhoz. 
 
Ahhoz azonban ragaszkodni kell, hogy ha nem is vezetjük be ismét az actio popularist, az 
utólagos normakontroll kezdeményezésére jogosultak körét lényegesen ki kell bővíteni. Így – 
a legszűkebb körű bővítésben gondolkozva is – minden országgyűlési képviselőnek, valamint 
az érdekvédelmi szervezeteknek meg kell teremteni erre a lehetőségét. 
 
Talán az alkotmányjogi panasz az egyetlen, amely nem a hatalomkoncentráció érdekében 
elfogadott újítás. Persze, sokan mondják, hogy ennek elfogadása is csupán az actio popularis 
kivezetésének velejárójaként történt. Mindazonáltal megtartandó jogintézmény. 
 

5. Az alkotmánymódosító javaslatok felülbírálata 
 
Alkotmányos szinten deklarálni kell, hogy az Alkotmánybíróság jogosult az 
alkotmánymódosító javaslatok utólagos normakontrolljára. 
 
A hatályos szabályozás alapján az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény 
módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt 
eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. 
Egyetértés mutatkozik abban, hogy ha egyenlőségjelet nem is tehetünk a végrehajtó hatalom 
és a törvényhozás közé, utóbbi ellensúlyi szerepe minimálisra korlátozódott a kormánnyal 
szemben. De abban is, hogy e két politikai természetű hatalmi ágnak, mely a közhatalom 
legnagyobb részének birtokosa, legfőbb hatalmi ellensúlya az Alkotmánybíróság. Az is 
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egyértelmű, hogy az Országgyűlésnek nincs primátusa, azaz az Alkotmánybíróság és a 
törvényhozás egymás mellé rendelt hatalmi szervként működnek, amelyek, mint az összes 
többi, együttműködésre kötelezettek. A kérdés csupán úgy merülhet fel, hogy helyes és 
jogállami működésként tekinthetünk-e arra a jelenségre, hogy az Országgyűlés, mint 
alkotmányozó hatalom olyan módon írja felül az Alkotmánybíróság határozatait, hogy a 
megsemmisített törvény által szabályozott rendelkezést az Alkotmányba emeli, avagy olyan 
rendelkezést emel alkotmányos szintre, amelynek alapján már aggály nélkül be tudja vezetni 
azt a rendelkezést, amelyet az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek talált. Ez nem csupán 
törvényalkotási deficit, hanem elvi kérdés. 
 
 

VI. A bíróságok 
 

1. Előzmények 
 
Az igazságszolgáltatás átalakítása mind terjedelmét, mind mélységét, mind pedig időben 
elhúzódó mivoltát tekintve egyedülálló a többi alkotmányos szerv átalakításához képest. Az 
igazságügyet érintő alkotmányi szabályok nem igényeltek volna komolyabb korrekciót, azok 
szinte egy az egyben átemelhetőek lettek volna az Alkotmányból az Alaptörvénybe. A 
bíróságok működési problémái a törvényalkotás szintjén a szervezeti, a jogállási és az eljárási 
törvények módosításával, valamint a bírósági fejezet nagyobb költségvetési támogatásával 
megoldhatóak lettek volna. Az Alaptörvény alapján a szervezeti törvényben teljes egészében 
átalakított bírói igazgatási modellt nem az alkotmány-előkészítésben aktív szerepet vállaló, az 
előkészítő bizottságba, illetve annak szakmai munkacsoportjába delegált kormánypárti 
igazságügyi szakpolitikusok javasolták. Ők egybehangzóan a bírói önigazgatási modell 
megtartására tettek javaslatot. A legfontosabb mondat, amit idézni érdemes az Alkotmány-
előkészítő bizottság kormánypárti elnökének expozéjából, a következő: „Az Alkotmány-
előkészítő eseti bizottság a bíróságok igazgatását illetően nem tesz változtatásra javaslatot.” 
Erősítette mindezt, hogy a jogi egyetemek a bizottságnak megküldött anyagai szinte kivétel 
nélkül hallgatnak az igazságügyet illetően. Hallgattak, hiszen e fejezetekkel alapvetően 
minden rendben volt. A később bevezetett szervezeti reform és az azt követő bíróságokat 
érintő törvények nem volt mások, mint a bírói függetlenség felszámolására tett kísérletek. 
Az alkotmányozáskor bevezetett új bírósági igazgatási modell összességében veszélyeztette 
az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kormánypártok a bírósági igazgatásban, beleértve a 
státuszdöntéseket is, olyan egyszemélyi vezetést kívántak bevezetni, ahol az egyszemélyi 
vezető nem a bírói önigazgatás része, s nincs érdemi kontrollja sem. A hazai, de elsősorban az 
uniós szervezetek kritikái miatt, a kormány az igazságügyi reform túlnyomó többségének 
visszavonására kényszerült, melynek hatására a mai igazgatási modell kevés kivételtől 
eltekintve megfelel a jogállami elvárásoknak. Semmiképpen sem tekinthető azonban 
ideálisnak, s a párt által képviselttel ellentétes alkotmányos felfogást tükröz. A kormány a 
bírák nyugdíjazását nyugdíjszakmai kérdésnek tekintette, ami sem az Alkotmánybíróság, sem 
az Európai Bíróság szerint nem tartható álláspont.  
 

2. Új igazgatási modell bevezetése 
 
A bíróságokat érintő legfontosabb rendelkezéseket a szervezeti törvényekből át kell emelni az 
alkotmányba. Az Alaptörvény elfogadásával – kis túlzással élve – nem maradt lezárt kérdés 
az igazságszolgáltatást illetően. A szabályozás rendkívül felszínes, annak mélységéről talán 
kár is vitát nyitni. Ennek akkor hatalomtechnikai oka volt, változtatni kell rajta. 
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A bírósági igazgatási modellt alapvetően át kell alakítani. A bírói függetlenség két 
attribútuma, hogy az ítélkező bíró nem utasítható, döntését szabadon, saját elhatározásából 
hozza meg. A másik a státuszbeli függetlensége. Ez utóbbit a jelenlegi igazgatási modell nem 
biztosítja kielégítően. 
 
Mára gyakorlatilag megszűnt az igazságügyért felelős miniszter formális döntési joga az 
Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökének hatáskörébe került igazgatási 
döntésekben, és ezáltal az ezekért viselt minimális kormányzati felelősség is. A bíróságok 
igazgatásának általunk helyesnek vélt iránya az, hogy az igazgatásban tapasztalható 
párhuzamosságokat meg kell szüntetni, és – a bírói státuszt érintő döntések kivételével – az 
igazgatási jogkört legnagyobb részben a Kormányhoz kell telepíteni, megteremtve ezzel az 
igazságszolgáltatás működéséért való formális kormányzati felelősséget. 
 
A bírói önigazgatási szervek legfontosabb feladata a bírói státusszal összefüggő döntések 
meghozatala. Ezeknek lehetnek valódi hatásai az ítélkező tevékenységre, más szóval a bírói 
függetlenségre. Ezért, a bírói önigazgatás szerveként működő, a bíróságok legfelsőbb szintű 
igazgatását ellátó tanács a bírói státusszal kapcsolatos döntéseket hozza meg. E tanácsnak 
nincs politikus tagja (sem miniszter, sem országgyűlési képviselő). Ezzel párhuzamosan 
nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy hívei vagyok a hatalmi ágak képviselői közötti 
párbeszédnek, hiszen ezek szükségszerűen egymásra utaltak. A függetlenség sosem egyenlő a 
párbeszéd, a kapcsolattartás tilalmával – ahogy ezt sokan tévesen gondolják. Az alkotmányos 
szervek együttműködésének – mellesleg az Alkotmánybíróság által kidolgozott – elve nem 
sérti a hatalmi ágak elválasztásának elvét. A bírói státuszt érintő döntésekbe azonban más 
hatalmi ág képviselőjének semmiféle formális beleszólást nem szabad engedni. 
 
Részletkérdésnek és semmiképpen sem presztízskérdésnek tekintjük azt, hogy visszaáll-e az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban OIT) elnevezés, avagy megmarad az 
Országos Bírói Tanács (a továbbiakban OBT). Az Országos Bírósági Hivatal azonban 
megszűnik, s a tanácsnak lesz – adminisztratív funkciót betöltő – hivatala. A tanács és a 
hivatalvezető viszonyát tekintve az OBH felállítása előtti rendszer áll helyre. A hivatalvezetőt 
nem az Országgyűlés, hanem a tanács (OBT vagy OIT) választja meg, annak 
alárendeltségében dolgozik és annak döntései alapján vezeti a hivatalt. Ki kell emelni, hogy 
amennyiben az igazgatási feladatok alapvetően az igazságügyi kormányzathoz kerülnek, a 
hivatal létszáma töredéke lesz a mostaninak, s a munkatársak java része az igazságügyi 
minisztérium szervezetrendszerében, a miniszter irányításával dolgozik majd tovább. Az 
általunk javasolt modellben a döntéshozó szerv a tanács (OBT vagy OIT), nem pedig az attól 
független, önálló jogkörökkel rendelkező hivatalvezető. A tanácsnak (OBT vagy OIT) nincs 
politikus tagja. Tanácskozási joggal tag a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 
és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. 
 
Fenti logika mentén megfontolandó, hogy a megyei szinten az igazgatási feladatok ellátásáért 
felelős törvényszéki elnököket az igazságügyért felelős miniszter nevezze ki. Ekkor azonban a 
törvényszéki elnök nem szólhat bele többé a megye területén meghozott bírákat érintő 
státuszdöntésekbe, ezért az országos mintájára, megyei bírói tanácsokat kell alakítani, 
amelyek ezt a kompetenciát átveszik. Kiemeljük, hogy ebben a modellben a törvényszék 
elnökén kívül minden más megyei bírósági vezetőt (akár törvényszéki, akár járásbírósági), 
vagy az országos, vagy a megyei bírói tanács választ. 
 
Elismerve és megtartva a Kúria jogegységesítésben betöltött kiemelten fontos szerepét, a 
lefelsőbb bírói testület már-már jogalkotói alkotmányos jogállásra emlékeztető hatáskörei 
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megszűnnek. Ennek helye van az angolszász (common law) jogi hagyománnyal rendelkező 
országokban, azonban a kontinentális (alapvetően pozitív jogi) felfogástól, így a magyar jogi 
hagyományoktól is távol áll. A Kúria főtitkárának intézménye megszűnik. 
 
A bírósági költségvetési fejezetben automatizmusként kell bevezetni, hogy a támogatás 
összege ne lehessen kevesebb az előző évinél. 
 
A bírói státuszt érintő – nem szervezeti – jellegű szabályozás is újragondolást érdemel a bírói 
függetlenség megerősítése érdekében. Ilyen például a bírói pályázatok és a bírósági vezetői 
pályázatok során alkalmazott pontrendszer, a versenyvizsga, a fegyelmi felelősség avagy a 
bírói munka értékelésének szabályrendszere, a bírói javadalmazás rendszere, a jogorvoslat 
lehetőségének megteremtése státuszdöntésekben, stb. Ez azonban konkrétan akkor lehetséges, 
ha kialakult a végleges igazgatási-szervezeti felépítés. 
 

3. Bírák nyugdíjkorhatára 
 
A bírák nyugdíjkorhatárát – igazodva több mint egy évszázados hagyományainkhoz – 70 éves 
korban határozzuk meg. 
 
Az a szemléletmód, amellyel a jelenlegi kormány több vonatkozásban – jelen esetben a 
nyugdíjszabályokon keresztül – a közigazgatási rendszer részeként próbálta kezelni a bírói 
kart, annak a több évszázados elvnek a tagadása, hogy a bírói hatalmi ág – melyet nem a bírói 
vezetés és felső igazgatás, hanem minden egyes bíró külön-külön gyakorol – önálló és 
független, az nem összemosható és nem betagozható az államigazgatás rendszerébe. A bírák 
státuszára irányadó szabályok nem összehasonlíthatóak más állami alkalmazottakra és 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokkal, azok ugyanis a bírói függetlenséget szavatoló 
szabályozás lényegi részei. Ezért a bírák nyugdíjkorhatárát nem nyugdíjszakmai kérdésnek, 
hanem alkotmányos jelentőségű kérdésnek kezeljük. 
 
 

VII. Az ügyészség 
 

1. Előzmények 
 
Az ügyészség közjogi helyzete a vizsgált ciklusban nem változott, azonban a szolgálati 
viszonyról szóló törvény módosításával, valamint az ügyészséget érintő alkotmányi 
rendelkezések megváltoztatásával a legfőbb ügyész mozgástere, hatásköre bővült, az 
ügyészség külső kontrolljának lehetőségei pedig szűkebbek lettek. Legfőbb ügyésznek, egy a 
kormánypártokhoz egyértelműen köthető jelöltet választott meg az Országgyűlés a korábbi 6 
helyett 9, majd ugyanazt az embert még 9 évre, aki pártos, és a politikai folyamatokat is 
befolyásolni törekvő működésével sajnos igazolta a személyével kapcsolatos fenntartásokat. 
Az ügyészséget az autokratikus állam egyik legfontosabb kiszolgálójává, hatalmának 
legerősebb bástyájává tette. 
 

2. Az ügyészség közjogi helyzetének megváltoztatása 
 
Az ügyészséget kormány alá kell rendelni. A legfőbb ügyészt az igazságügyért felelős 
miniszter nevezi ki. Az eljáró ügyész munkáját főszabály szerint nem utasítás alapján végzi. 
Csak kivételes esetben és írásba foglalt indokolással utasítható az eljáró ügyész vádemelésre, 
avagy vádejtésre.  
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Az ügyészség ma, formális alkotmányos helyzete ellenére, nem független, hanem – a 
testületet szinte korlátlan és senki által nem ellenőrizhető és számonkérhető hatalommal 
irányító legfőbb ügyész személyén keresztül – a kormány akarata és megrendelései szerint 
működő alkotmányos szerv. Jól látható tehát, hogy az ügyészség függetlenségét a formálisan 
tökéletesen független közjogi státusz sem tudta garantálni. Az igazságszolgáltatás, mint 
független hatalmi ág a bírói hatalmat jelenti. Az ügyészségnek – akárcsak a rendőrségnek – 
pártatlanul, a jogállami normák szerint kell működnie, azonban nem kívánalom a szervezeti 
függetlenség. Az ügyészség alkotmányos kötelessége a kormány büntetőpolitikájának 
támogatása. Nem véletlen, hogy az ügyészi szervezet számos európai országban a kormány 
alárendeltségében működik. A kormány alá rendelt ügyészi szervezetben a közjogi helyzet 
megváltozásának ellentételezéseként erősíteni kell az eljáró ügyészek döntési és státuszbeli 
függetlenségét. Ezekre teszünk javaslatot. 
 
Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez. 
 
 

VIII. Az ombudsmanok (országgyűlési biztosok) 
 

1. Előzmények 
 
Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény legfontosabb változtatásait az Alaptörvény 
determinálta. A törvény az egybiztosos rendszert határozta meg, két helyettessel. Emellett 
talán két változást érdemes kiemelni, ami jelentős. Az egyik, hogy a korábban önálló biztosok 
az új rendszerben elvesztették összes hatáskörüket, önálló intézkedésre az új törvény 
értelmében nem váltak jogosulttá. Intézkedési joga csak az alapvető jogok biztosának lett. Ez 
nem következik közvetlenül az Alaptörvényből, e módosítás a törvény újdonsága. Ami 
azonban ennél jelentősebb változásnak mondható, hogy azon jogkörök túlnyomó többsége, 
amelyek nem a klasszikus ombudsmani modellhez köthetőek – így például a bírságolási jog, a 
keresetindítási jog és egyéb hatósági jogkörök –, már nem kerültek át az alapvető jogok 
biztosához. Ezeket a jogköröket országgyűlési biztos nem gyakorolhatja. 
Létrehozták az adatvédelmi biztos helyébe lépő Nemzeti Adatvédelmi és Információs 
Hatóságot, mint autonóm államigazgatási szervet. A hatóság elnökét a miniszterelnök jelöli, 
és a köztársasági elnök nevezi ki. 
 

2. Önálló országgyűlési biztosok 
 
Az ombudsmani tisztségre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket maga az alkotmány 
rögzíti. Korábbi jogköreik ismételt biztosítása mellett, önálló biztosok látják el feladataikat. 
Az országgyűlési biztosok egyenlők és egymástól függetlenek. Országgyűlési biztos nem 
választható újra, mandátuma 6 évre szól. 
 
Az országgyűlési biztosok vizsgálati jogköre az Országgyűlés és a köztársasági elnök 
kivételével minden állami szervre, valamint közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó 
egyéb szervekre kiterjed, azzal, hogy az Alkotmánybíróság és a bírósági szervezetrendszer 
tekintetében nem terjed ki a döntések tartalmának vizsgálatára. Utóbbi vonatkozásában 
megfontolandónak tartjuk, hogy a biztos jogköre kiterjedjen a bírósági igazgatási vezetők 
igazgatási jogkörben hozott döntéseire is. 
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3. Információs biztos 
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megszűnik. Helyette információs 
biztost választ az Országgyűlés. 
 
Ez egy sui generis, nem (csak) ombudsmanként működő intézmény lenne. E biztos nem 
csupán klasszikus ombudsmani feladatkört lát el, hanem az ombudsmani jogalkalmazási 
hatásköre mellett más alapjogvédelmi és hatósági funkciót is. Európában sok helyen ismert és 
alkalmazott modell. Neve adatvédelmi biztos helyett információs biztos, ezzel is 
hangsúlyozva, hogy a biztos az adatvédelmi (magánszféra-védelmi) feladatköre mellett az 
adatnyilvánossággal (információszabadsággal) kapcsolatos szabályok feletti felügyeleti 
jogkört is ellát. E biztosnak teljes függetlenséget kell élveznie mind a kormánytól, mind pedig 
a felügyelete alatt álló, nem állami szektortól. Egy uniós irányelv az adatvédelmi felügyelő 
szervet alapjogvédő intézményként definiálja. Elengedhetetlen, hogy a személyes adatok 
védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alkotmányos jog 
védelmére és e két területet érintő jogszabályok megtartásának ellenőrzésére egy önálló, 
független intézményt jelöljön ki az alkotmány. 
 

4. Alapvető jogok – adatvédelem – információs jogok 
 
Sarkalatos törvény garantálja az adatvédelemi és információs jogokat. A közérdekű adatok 
körét bővíteni kell. 
 
Az adatvédelem területén nem csupán a struktúra megváltoztatása okoz komoly gondot, 
hanem a személyes adatok védelmét biztosító garanciák megtizedelése és a közérdekű adatok 
körének – ezáltal az ahhoz való hozzáférésnek – szűkítése is. Míg a kormánypártok a 
hatóságra vonatkozó rendelkezéseket szükségesnek látták kétharmados törvényben rögzíteni, 
magára az adatvédelemre és információs jogokra vonatkozó szabályozás addig kétharmados 
garanciáját az Alaptörvény már nem tartalmazza. A törvény lényegesen csökkentette a 
személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi garanciákat. A közérdekű adatok köre 
szűkebb lett. A törvény a közfeladatot ellátó szervek esetében csak a tevékenységükre 
vonatkozó adatokat minősíti közérdekű adatnak. E területen a jogi szabályozás revíziója 
szükséges. 
 
 

IX. A közpénzügyi intézmények függetlenségének megteremtése 
 
Az Országgyűléshez hasonlóan a legfőbb problémát itt sem a jogi szabályozás, hanem a 
működés jelenti. Az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács esetében a 
kormánypártok strukturális átalakításokkal és személyi döntések sorozatával elérték, hogy a 
két testület a gyakorlatban ne működhessen a kormány ellensúlyaként. A visszaélésszerű, 
politikai érdekeket szolgáló működésen kell változtatni. Más területeken javasolunk számos 
innovatív megoldást, azonban véleményünk szerint a közpénzügyi intézményrendszer 
vonatkozásában már akkor visszaállítható a jogállami működés, ha visszaalakul a 2010 előtti 
jogi környezet. Szólnak szakmai indokok a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének szétválasztása mellett. Ekkor a strukturális átalakítás miatt ugyancsak 
felmerülhet új vezetők kinevezésének szükségessége. 
Az elmúlt időszakban talán az Állami Számvevőszék működött a legátpolitizáltabb módon. 
Az NER jelentősen megerősítette az ÁSZ elnökének a szervezet kialakításával és 
működésével kapcsolatos jogkörét. Az elnök hatáskörébe került a szervezeti és működési 
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szabályzat meghatározásának joga, a kinevezések joga, valamint a vezetői megbízatások 
kiadása és indokolás nélküli megvonása. Emellett egy módosító javaslattal az Állami 
Számvevőszék elnökére is bevezették azt a szabályt, hogy 12 éves mandátumának lejárta után 
is hivatalában marad addig, amíg az utódját az Országgyűlés meg nem választotta. 
Meggyőződésünk, hogy mindezen változtatni kell a korábbi szabályozásnak megfelelően. 
 
 

X. A közjogot érintő további javaslatok 
 
E pontban azokat a területeket említjük, amelyek módosításra, revízióra, átalakításra 
szorulnak, azonban egy az ellenzéki pártok közötti egyeztetésre szánt választási program – 
elsősorban terjedelmi okokból – inkább a probléma felvetését és a változtatás igényének 
megfogalmazását teszi lehetővé, s nem a témák részletesebb kibontását. 
 

1. A sarkalatos törvények számának csökkentése. 
 
A NER a korábbihoz képest lényegesen szélesebb körben szabályoz sarkalatos törvényekkel, 
mint a korábbi kormányok. Ez számukra kedvező, hiszen a kétharmados parlamenti többség 
esetén nincs jelentősége annak, hogy milyen szavazati aránnyal kell elfogadni egyes 
jogszabályokat. Egy későbbi kormány mozgásterét ez jelentősen befolyásolhatja. Sőt, a 
törvényalkotás során törekedtek is erre. Egyes intézményi struktúrákat kötöttek kétharmados 
többséghez, míg alapjogokat nem. Disszonáns például, hogy – miként korábban kiemeltük – 
az adatvédelem intézményi struktúrája kétharmados, míg az adatvédelemre vonatkozó 
garanciális szabályokat feles többséggel kell elfogadni. De van arra is példa, hogy politikai 
okokból büntetőjogi szabályt alaptörvénybe foglaltak. E vonatkozásban a jogrendszer 
áttekintése elkerülhetetlen. 
 

2. A választójogi rendszer reformja (tartalom, eljárásjog, finanszírozás), a 
választási szervek összetételének újragondolása. 

 
Talán ez az a témakör, amelyről minden politikai pártnak nagyon határozott álláspontja van. 
Legfontosabbként az arányos vagy legalábbis lényegesen arányosabb választási rendszer 
létrehozását emeljük ki. Ez lehet tisztán listás, de lehet vegyes rendszer is. A NER hatalmi 
érdekeit szolgáló választási rendszer teljes revíziójára van szükség. Ráadásul a választás érinti 
a média világát, az Állami Számvevőszék működését és jogköreit, stb. Éppen ezért, a mai 
tudományos állásponttal egyezően e témakör komplex, interdiszciplináris áttekintését, és a 
legfontosabb kampánypontok közös kialakítását javasoljuk, a magunk részéről teljes 
nyitottsággal.  
 

3. Emberi jogokat garantáló nemzetközi egyezmények ratifikálása és a hazai 
jogrendszerbe való átvezetése. 

 
A NER számos olyan nemzetközi egyezményt nem ratifikált, amelyik az állampolgároknak, 
avagy az állampolgárok egyes csoportjainak többletjogokat, az államnak pedig jogalkotási, 
anyagi vagy más kötelezettségeket jelentettek volna. Ugyancsak olyanokat, amelyek nem 
illettek bele a keresztény-konzervatív értékrendjükbe. Talán a legnagyobb polémia az 
Isztambuli Egyezmény körül bontakozott ki. A ratifikáció mihamarabbi parlamenti aktusának 
elvégzését javasoljuk. 
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4. Az állami szervek és az állampolgárok viszonyának átértékelése – az 
állampolgárok kiszolgáltatottságának csökkentése (pl. hatósági, bírósági 
eljárásokban). 

 
A tejes jogrendszer revíziója szükséges. A büntetőeljárásokban rendelkezések tucatjai 
biztosították, hogy az ügyészség és a rendőrség jogai nőttek az állampolgárokéval szemben, 
míg fordítva sohasem. Ugyanez igaz a hatósági eljárásokban az ügyféljogokra is. De e körbe 
soroljuk a civil szervezetekkel szembeni fellépést, és az azokra vonatkozó korlátozó jogi 
szabályozás bevezetését is. A gyülekezési jogot korlátozó rendelkezések is itt említhetők. 
Mindez természetesen példálózó felsorolás. 
 

5. Alapjog körének meghatározás (szociális, környezeti és kulturális jogok). 
 
E témakörben az egyes szakági egyeztetések során kell konkretizálni a megváltoztatandó 
jogszabályokat. A NER – csökkentve ezáltal is az állampolgárok lehetőségeit és jogait az 
állammal szemben – számos korábbi alapjogot alakított államcéllá. Ezek közül talán 
legfontosabbak egyes szociális (pl. időskori ellátáshoz való), környezeti és kulturális 
alapjogok. Az alapjog érvényesülését az államnak garantálnia kell, míg az államcél elérésére 
csupán törekszik. Ha szociális jogállamot építünk, esélyegyenlőséget, szolidaritást hirdetünk, 
ezen mindenképpen változtatni kell. 
 

6. Önkormányzati rendszer és a média világa 
 
Adta volna magát, hogy a választási program közjogi fejezetében nagyobb terjedelemben 
foglalkozzak az önkormányzati rendszerrel és a médiaszabályozással. Azonban, éppen 
kiemelt jelentőségükre tekintettel, az önkormányzati rendszer, az önkormányzati 
választásokra vonatkozó szabályok, az önkormányzatiság, valamint a média világa külön-
külön fejezetet képez a választási programban. 
 
 
Budapest, 2020. november 15. 
 
 
 
 
        Bárándy Gergely 
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Közjogi 10 pont 
 

1. Új alkotmányt alkotunk. 
Az új alkotmány az Országgyűlés döntése és alkotmányozó népszavazást követően lép 
hatályba. A közhatalom alkotmányos gyakorlásának kereteit fogjuk felépíteni, melyben a 
három alkotmányos alapelv: a jogállamiság, a demokratikus hatalomgyakorlás és a 
hatalommegosztásra épülő államszervezet együtt érvényesül majd. 
 

2. Az új Országgyűlés legelső feladata a demokratikus jogállam helyreállítása. 
A demokratikus intézményrendszer működőképességének, és a kormányozhatóság 
megteremtése érdekében, még az új alkotmány hatályba lépése előtt el kell törölni az Orbán-
rendszert ideológiailag megalapozó alaptörvényi rendelkezéseket, a kétharmados (sarkalatos) 
törvények számát radikálisan csökkenteni kell, meg kell alapozni a kormány döntési 
kompetenciáját a közigazgatás szervezésében, el kell távolítani a pártkatonákat a független 
testületek és intézmények éléről és haladéktalanul meg kell kezdeni az új Alkotmány 
előkészítését. 
 

3. A köztársasági elnököt közvetlenül a nép válassza. El kell gördíteni az akadályokat 
a népszavazás útjából. Biztosítani kell a népi kezdeményezés jogát. 

Lehetővé kell tenni, hogy az alkotmányban foglalt népszavazáshoz való jog ne csak papíron 
létezzen, azzal élni is lehessen. Az egész országra vonatkozó fontos kérdésben ne legyenek jogi 
akadályai a népszavazásnak. 
 

4. Vissza kell állítani az Országgyűlés tekintélyét. 
Az új parlamenti többség, és a bizalmából felállt koalíciós kormány feladata lesz az, hogy az 
Országgyűlés működését visszaalakítsa a jogállami elveknek megfelelő gyakorlatra. A 
kormánynak tisztelnie és az ellenzéki jogokat is szem előtt tartva partnerként kell kezelnie a 
törvényhozást. A választójogi rendszer reformjára (tartalom, eljárásjog, finanszírozás), a 
választási szervek összetételének újragondolására van szükség. Az ellenzéki pártok 
elkötelezettek a jelenleginél lényegesen arányosabb, vegyes választási rendszer létrehozása 
mellett. 
 

5. A jogállam alapja az Alkotmánybíróság függetlensége. 
Ennek érdekében az Alkotmányíróság tagjait, a jelölés demokratizálása mellett, ezentúl is az 
Országgyűlés válassza meg az összes képviselő legalább kétharmadának támogatásával.  
Jelentősen szélesíteni fogjuk az utólagos normakontroll kezdeményezésére jogosultak körét és 
helyreállítjuk az „actio popularis” jogintézményét. Az alkotmánynak deklarálnia kell, hogy az 
Alkotmánybíróság jogosult az alkotmánymódosító javaslatok utólagos normakontrolljára. 
 

6. A bírói függetlenséget biztosító bírósági igazgatási rendszert vezetünk be. 
A bíróságokat érintő legfontosabb rendelkezéseket a szervezeti törvényekből át kell emelni az 
alkotmányba, és a bírósági igazgatási modellt alapvetően át kell alakítani. Az Országos Bírósági 
Hivatalt meg fogjuk szűntetni. Azt javasoljuk, hogy a bírói önigazgatás szerveként működő, a 
bírák által maguk közül megválasztott a bíróságok legfelsőbb szintű igazgatását ellátó tanács 
hozza meg a bírói státusszal kapcsolatos döntéseket. 
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7. Ügyészség soha többé nem lehet egy politikai párt kiszolgálója. 
Biztosítani kell az intézkedő ügyész függetlenségét. Az eljáró ügyész munkáját főszabály 
szerint nem utasítás alapján végzi. Csak kivételes esetben és írásba foglalt indokolással 
utasítható az eljáró ügyész vádemelésre, avagy vádejtésre.  
 

8. Megteremtjük a számonkérés jogszerű és hatékony rendszerét. Csatlakozunk az 
Európai Ügyészséghez. Felállításra kerül a Korrupcióellenes Ügyészség. 

A korrupcióellenes főügyész bevonásával haladéktalanul megteremtjük a számonkérés 
jogszerű és hatékony rendszerét; széles körű átláthatósági csomag elfogadását terjesztjük az 
országgyűlés elé, és transzparenssé tesszük a kormányzat közpénzfelhasználását és a 
pártfinanszírozási rendszert. Megteremtjük a közpénzügyi intézmények függetlenségét. 
 

9. Modern, szakmai alapokon és befolyásmentesen működő közigazgatási 
szervezetrendszert teremtünk. 

A XXI. századi közigazgatásra egy olyan önálló hivatásrendként tekintünk, amelynek legfőbb 
feladata az állampolgárok hatékony szolgálata és a jogszabályok betarttatása. 
 

10. Hisszük, hogy a történelmi és társadalmi fejlődés eljutott arra a fokára, hogy 
megteremtsük az állatok önálló, a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatos 
kötelezettségen túlterjedő alkotmányos védelmét. 
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1. Magyarország jelenleg nem jogállam. Az Orbán-rezsim korlátlan egyszemélyi
hatalmat teremtett, melyet 371 kétharmados törvénnyel betonozott be - azok
alapjogvédelmi funkciójával ellentétesen.

2. Az egyesült demokratikus ellenzék európai demokráciát teremt az orbáni autokrácia
helyett.

3. Az egyesült demokratikus ellenzék helyreállítja a jogállamot és a demokratikus
intézményrendszert, ideértve különösen:

• a hatalommegosztást, a fékek és ellensúlyok rendszerét,
• az arányosabb és szabad választási rendszert,
• a demokratikus parlamentáris működést,
• az alapjogok érvényesülésének garanciáit,
• a sokszínű médiát és a sajtószabadságot.

4. Ehhez az egyesült demokratikus ellenzék politikai ereje, elkötelezettsége és
szakmai tervei készen állnak.

S. A demokratikus átalakulás kulcsa hosszabb távon egy társadalmi részvételen
nyugvó új Alkotmány létrehozása. Az alkotmányozás folyamata biztosít lehetőséget
a közösségi aktivitás megteremtésére.

6. A győztes választás utáni jogállami helyreállítás közjogi szempontból két alapvető
szakaszból áll. Az új Alkotmány elfogadásáig egy olyan közjogi állapot áll fenn,
melynek során már kezdetét veszi a jogállami helyreállítás. Már ebben az időszakban is
kizárólag á parlamentarizmus, a korlátozott végrehajtó hatalom, a hatalommegosztás
és az alkotmányos alapjogok tiszteletben tartásával, az európai jogállamiság elvei
mentén lehet hitelesen kormányozni.

7. A jogállami helyreállítás keretében:
• megszüntetjük az autokratikus zárványokat, és visszaállítjuk a közjogi

intézményrendszer alkotmányos funkcióit,
• a közhatalmat gyakorló intézményeket felszabadítjuk az egypárti befolyás

alól,
• felszámoljuk a jogrendszeren belüli, intézményi, jogszabályi akadályokat a

demokratikus intézményrendszer működőképességének helyreállítása
érdekében.

8. Minden esetben elkerülhetetlen a következő elvek betartása:
• a demokratikus többség és kormányzás önkorlátozó módon jár el, nem

felszámolja, hanem visszaépíti a végrehajtó hatalom és a többség alkotmányos
korlátait,

• az új kormány indokait, terveit a nyilvánosság előtt ismerteti, teret engedve a
szakmai és politikai kritikáknak is,

• megkísérli az együttműködést az ellenzékkel, konszenzusra törekszik,
• mércéje az egyetemes jogfelfogás szükségesség-arányosság elve és az európai

jogállamiság elvei.
9. Az európai uniós jogra és közös értékrendre alapozott lépések elfogadottságát erősíteni

fogják intézményes, eljárási garanciák is, így a választások felügyelete, majd az új
kormány működésének első hónapjait figyelemmel kísérő európai és nemzetközi
tanácsadó, ellenőrző testületek jelenléte.

Az Egységben Magyarországért Szövetség Közjogi és Alapjogi Programjának 
politikai kommunikációs vázlata
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