
1 

 

 
 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
Állam és Jogtudományi Kar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILITÁCIÓS TÉZISEK 
 
 
 

Dr. Bárándy Gergely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pécs 
2010 

 
 



2 

 

I. Bevezetés, előzmények, célkitűzés 
 
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. A bejelentéssel szinte egyidejűleg felkért egy hétfős testületet az 
alkotmány elveinek kidolgozására. Akkor, de azóta sem kapott választ senki arra, hogy ennek 
a testületnek mi is a közjogi helyzete, s mi a pontos feladatköre, mi a működési rendje, s 
végül alkotott-e valamit. A bejelentés nyomán megindult a találgatás. Vajon milyen 
változásokat tervez a kormánytöbbség? A sajtóban legtöbben a hatalomkoncentrációtól, ezen 
belül egy keleti mintájú prezidenciális kormányzati rendszer bevezetésétől, illetve a 
keresztény-konzervatív értékrend túlzott, esetleg kizárólagos megjelenítésétől való 
félelmüknek adtak hangot.  
 
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 kormánypártok 
kompromisszumképtelenségét illetően sokatmondó, amit akkor még csak vélelmezni lehetett, 
de később be is bizonyosodott. A teljes parlamenti ciklusban kettő ellenzéki törvényjavaslatot 
– egy a radikális jobboldali párttól, illetve egy a legkisebb ellenzéki párttól származott – 
fogadott el az Országgyűlés. Ellenzéki-kormánypárti közös javaslat nem volt. 
Összehasonlításképpen: az előző ciklusban 9 ellenzéki törvényjavaslatot fogadott el a Ház, és 
23 ellenzéki-kormánypárti közös törvényjavaslatot. 
Már az alkotmányozási folyamat kezdetén sokan adtak hangot annak a véleményüknek, hogy 
a demokratikus ellenzéknek nem szabad részt vennie a koncepció kidolgozásában sem, hiszen 
tudni lehet a Fidesz célját, s ehhez semmilyen módon nem asszisztálhatnak. Távollétükkel 
kell kifejezniük teljes és markáns elutasító álláspontjukat. Az ellenzéki pártok, meglátásom 
szerint helyesen, mégis a részvétel mellett döntöttek. Úgy ítélték meg, hogy bár a 
kompromisszumkészség hiánya addig is tapasztalható volt, ahogy a kormánypártok szándéka 
is az új alkotmányt illetően, az ország legfontosabb törvényének előkészítő folyamatából 
feltételezésekre hivatkozva nem szabad kimaradni. Különlegesen súlyos oka kell, hogy legyen 
annak, ha egy képviselőcsoport nem vesz részt az Országgyűlés munkájában. Lehet, sőt 
sajnos volt is ilyen helyzet, azonban a feltételezés, az előzetes várakozás valami effélére nem 
alapozhat meg egy ilyen döntést. Azt azonban megalapozhatta, hogy azzal a tudattal 
szálljanak be a munkába, hogy ha bármikor vállalhatatlanná válik a részvétel, otthagyják azt, 
ahogyan az meg is történt. 
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. Így a Fidesz 
tervei szerint versengő alkotmánytervezetek kerültek volna a Ház elé, amelyeket összefésülve 
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létrejött volna az új alkotmány. Amellett, hogy elvi alapon nem lehet ezzel a megoldással 
egyetérteni, hiszen a politikusoknak az elvek meghatározása, azaz a koncepció kidolgozása a 
feladata, nem pedig a kodifikátori munka elvégzése, a politikai cél világos volt: a legitimitás 
érdekében meg kellett kísérelni visszacsábítani az ellenzéket az alkotmányozás folyamatába, 
vagy legalább megnyerni az „erkölcsi versenyt” itthon és határainkon túl. Meg kell jegyezni, 
hogy erre utal az is, hogy az alkotmányozási vitában szinte minden kormánypárti képviselő 
beleszőtte felszólalásába, hogy az ellenzéki pártok távolmaradásukkal cserbenhagyták a 
választóikat. Ugyanezen okból vonta meg kicsit később a házelnök a távolmaradó képviselők 
fizetésének egy részét. De álláspontom szerint legalább ilyen súlyú ok volt, hogy ha ebbe a 
csapdába az ellenzék belesétál, formálisan konszenzusos alkotmányt lehet felmutatni. A 
valódi kompromisszumkészség hiányát pedig minden ellenzéki párt megtapasztalhatta az 
előkészítő bizottságban. Szám szerint vagy mennyiségileg az alkotmányos rendelkezések 
túlnyomó többségében egyetértés mutatkozott. Egyik párt sem vitatta, hogy szükség van 
mondjuk az alapjogok deklarálására, kormányra, bíróságokra, ügyészségekre, az 
Országgyűlésre, az Állami Számvevőszékre, vagy rendelkezni kell a tulajdon védelméről, 
esetleg a nemzetiségek elismeréséről, vagy arról, mi legyen hazánk himnusza. De 
leegyszerűsítve: meg lehetett volna tenni, hogy mondjuk a rendelkezések 80%-át, amiben 
egyetértés van, ami demokratikus országokban evidencia, csak az ellenzéki javaslatokból 
ollózzák össze, viszont a vitatott 20% csak kormánypárti előterjesztésből kerül a végleges 
szövegbe. Így tartalmilag ugyanúgy egypárti alkotmány jött volna létre, formálisan viszont 
konszenzusos. A javaslat álságos mivoltát az is jól mutatta, hogy – mivel a határozati 
javaslatot 2011. március 7-én fogadta el az Országgyűlés, a benyújtási határidő pedig március 
15. volt – a kodifikációs munka elvégzésére, valamint a társadalmi egyeztetésre a frakcióknak 
konkrétan egy hét állt volna rendelkezésre. Ezért egyik ellenzéki párt sem nyújtott be 
normaszöveg-javaslatot, s háromból kettő továbbra sem vett részt az alkotmányozás 
folyamatában. Meg kell azonban említeni, hogy a visszatérést nem pusztán emiatt utasították 
el az ellenzéki pártok, hanem elsősorban az általuk több esetben követelt társadalmi vita, 
valamint az alkotmány-előkészítés folyamatában és a parlamenti működés közben tapasztalt 
konszenzusra törekvés teljes hiánya miatt. Javaslataikat, álláspontjukat letették az Alkotmány-
előkészítő bizottság asztalára, tehát véleményük, értékrendjük ismert volt, ha lett volna rá 
szándék, ezeket figyelembe lehetett volna venni. Távolmaradásukat szimbolikus lépésnek 
szánták, hiszen az alkotmány nem csupán a legfontosabb törvény, hanem normatív erővel bíró 
szimbólum. 
A benyújtott normaszöveg végül nem az alkotmány, hanem az alaptörvény nevet kapta. Hogy 
miért, azt pontosan nem lehet tudni, az előkészítés folyamatában erről nem volt szó. Úgy 
vélem, a két fogalom nem szinonima. Alaptörvénye Európában csak Németországnak van, 
ezzel akarták ugyanis kifejezni, hogy a kettészakított Németország majd az egység után alkot 
csak alkotmányt. Az alaptörvény szó az alkotmányhoz viszonyítva kevesebb, ideiglenesebb. 
Csak találgatni lehet, hogy miért nem alkotmány lett az elnevezés, hivatalos válasz erre 
ugyanis sosem volt. De még kompetens kormánypárti képviselőktől négyszemközt sem 
kaptam választ erre. Volt, aki szerint azért, mert a kormány mindenen változtatni akar, ha kell, 
ha nem. Ennek is van alapja, azonban valószínűbb, hogy a történeti alkotmány felélesztésére 
tekintettel – mely szerves része volt a központi keresztény-konzervatív-nemzeti ideológiának 
–, arra utal az elnevezés, hogy az Alaptörvény a történeti alkotmány része. Erre enged 
következtetni ugyanis az egyetlen általam ismert magyarázat, amit a miniszterelnök egy 
napirend előtti felszólalásokra adott válaszában mondott egy radikális jobboldali 
képviselőnek:  
 

„Biztosan vannak ebben az országban – talán kevesebben, mint mi azt gondoljuk –, 
akiknek fontos az a különbségtétel, hogy alkotmányról beszélünk-e, vagy 
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alaptörvényről. Ezt a kérdést csak azért hozom ide a közérdeklődés csekély voltára 
való tekintet nélkül, mert ön azt javasolta, hogy a történelmi alkotmányt állítsuk 
helyre. Én azt mondom, hogy egy korszerű formában, XXI. századi körülmények között 
az a tény, hogy nem alkotmányt, hanem alaptörvényt alkotunk, valójában a történelmi 
alkotmány folytonosságának helyreállítását és jogaiba történő visszahelyezését 
jelenti.”1 

 
Mindenesetre érdekes, hogy bár az Alaptörvény a meghatározó, és a történeti alkotmány az, 
melynek csupán vívmányai tükrében kell értelmezni az Alaptörvény rendelkezéseit, mégis az 
Alaptörvény az „alaptörvény”, a történeti alkotmány pedig az „alkotmány”. Azaz hazánknak 
kartális alkotmánya maradt alaptörvény néven, és kiegészítő történeti alkotmánya alkotmány 
néven. 
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. Célom ezért rávilágítani 
arra, hogy 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 hogyan alakította át Magyarországon a fékek és ellensúlyok 
rendszerét. 
 
 

II.  Kutatási módszerek, források 
 
A kutatás eredményeit összefoglaló könyv műfaját egy határozott, de tudományos 
igényességre törekvő véleménnyel ellátott, forráselemzés jellegű monográfiaként, avagy 
tetszés szerint, monografikus jellegű forráselemzésként definiálom. Azaz, miképpen a kutatás 
során is elsődlegesen a forráskutatásnak szenteltem a legnagyobb figyelmet – az Alapvetés 
fejezetet leszámítva, ahol erre viszont különös hangsúlyt fektettem – a könyvben sem 
törekedtem a vonatkozó szakirodalom széles körű feldolgozására. Az Alapvetésben már 
részben hivatkozott szakirodalom további feldolgozása, amely kínálta volna magát szinte 
mindegyik fejezetnél, megtörte volna az általam választott műfajt. Nem csupán terjedelme 
vált volna nehezen kezelhetővé – ha nem akarok a felületesség csapdájába esni –, de íve is 
megtört volna, ami lehetetlenné tette volna a kutatás során valamint a könyv megírásával 
kitűzött célom elérését. Ezzel együtt törekedtem – s talán nem is sikertelenül – egy jól 
strukturált és eredményes kutatómunka elvégzésére, valamint egy tudományosan is 
értékelhető, de nem klasszikus stílusban megírt mű megalkotására. 
Ennek érdekében különös figyelmet fordítottam a források lehető legszélesebb körű 
feltárására és elemzésére. Így az országgyűlési irományoknak, az Országgyűlés plenáris és 
bizottsági ülései jegyzőkönyveinek, illetve a törvényjavaslatoknak és módosító javaslatoknak 
                                                           
1 Orbán Viktor (miniszterelnök) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2011. március 
28. (80. ülésnap), 16. felszólalás. 
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feldolgozása képezi elemzésem gerincét. Hangsúlyosan megjelenítettem emellett a közjogi 
átalakítás nemzetközi dokumentumait is. De komoly figyelmet szenteltem a közjogi 
méltóságok és állami vezetők sajtóban elmondott, interjúkban megfogalmazott álláspontjainak 
rögzítésére is. Ezek ugyanis sokszor többet árultak el a folyamatok valódi hátteréről vagy 
mondjuk a valódi jogalkotói szándékról, mint a parlamenti felszólalások vagy a 
törvényjavaslat indokolása. Ahogy egy tudományos munkát végző bíró, ügyész, ügyvéd vagy 
éppen alkotmánybíró esetében megszokott és nem vitatottan helyesnek ítélt eljárás, hogy 
személyes gyakorlati tapasztalatait és a csak számára hozzáférhető dokumentumok tartalmát 
felhasználva, sőt sok esetben azokra alapozva írja meg tudományos publikációit, úgy 
meggyőződésem szerint – bár lényegesen kevésbé megszokott – egy, a jogalkotásban aktív 
szerepet vállaló országgyűlési képviselő esetében sem minősül hibának, ha ugyanezt teszi. Sőt 
a gyakorlati tapasztalat beemelése és felhasználása – feltéve, hogy tudományos igényességgel 
párosul – csak hitelesíti és emeli a munka értékét. Még akkor is, ha a tények mellé állított – 
egy politikai természetű hatalmi ág egyik tagjától származó – vélemény markáns, és nem a 
kiegyensúlyozott semlegesség a tudományban sokszor biztonságosnak bizonyuló filozófiáját 
tükrözi. A jogalkotói értelmezés, mint a jogértelmezés egyik módszere, így válhat könnyebbé 
és megalapozottabbá a jogalkalmazó számára. Kutatásom eredményeit tartalmazó munkám e 
feltevést vallva készítettem el. 
 
A könyvben kísérletet sem teszek minden olyan körülmény feltárására, ami a második Orbán-
kormány hatalmának biztosítását és erősítését elősegítette. Csupán a kormányzati fékek és 
ellensúlyok átalakításának, a közjogi intézményrendszer átformálásának elemzésére 
vállalkozom. Emellett persze a kormányzati és kormányfői hatalom milyenségét számos 
tényező befolyásolta. Így a gazdasági élet és a politika minden eddiginél szorosabb 
összefonódása – melyet a Transparency International intézményesített korrupciónak titulált –, 
a szisztematikusan kidolgozott központi kormányzati ideológia professzionális és sokoldalú 
terjesztése, olyan, a közmédiát is magában foglaló médiabirodalom kiépítése, amely a 
központi ideológia terjesztése mellett képes egyrészről a kormányzati kommunikáció 
tervezett, optimális ütemben és módon való terjesztésére, valamint a kormányzatot bíráló 
hangok nyilvánosságra kerülésének minimálisra redukálására. De ide sorolható a választási 
rendszer, a választási eljárási szabályok és a kampányfinanszírozás kormánypártok számára 
kedvező újraírása, az irányított közvélemény-kutatások közzététele, és még sok minden más 
is. E témák némelyikét csupán a közhatalmon kívüli hatalmi tényezők elemzésekor érintettem. 
Kutatásomnak nem célja a tárgyalt törvényjavaslatok teljes körű elemzése. A teljes körű 
elemzéssel éppen a lényeg veszne el, s nem érném el a kitűzött célt. Hiszen tudatos – ami azt 
illeti, professzionális – technikának tekinthető, ahogyan a tárgyalt parlamenti és kormányzati 
ciklus jogalkotási eljárásaiban az előterjesztők – illetve sok esetben a tényleges 
előterjesztőként mögöttük álló kormány – elrejtették a lényeget a különböző 
törvényjavaslatokban. Sokszor még a jogalkotásban jártas szakembereknek sem tűnt fel 
azonnal, hogy a különböző időben és különböző – olykor eltérő jogterületről szóló – 
törvényekben fellelhető részletszabályokból miként is áll össze a kép. 
Sokan írtak véleményt és értékelést a második Orbán-kormány hivatali ideje alatt a fékek és 
ellensúlyok lebontásáról, sőt ezek közül számosat idéztem és fel is használtam. Könyvem 
abban tér el ezektől, hogy rendkívüli aprólékossággal és pontossággal törekedtem a tényeket 
rögzíteni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez volt a kutatásom egyik legfőbb célja, és a munka 
dandárját is ez tette ki. Véleményem alátámasztására – annak egyidejű kifejtése mellett – az 
országgyűlési vita feldolgozásával összeállítottam és sorba rendeztem a kormányzati 
ellensúlyok változásairól rendelkező vagy azt előidéző törvényjavaslatokat. Méghozzá olyan 
formában, hogy egymás mellé tettem az azonos területet rendező indítványokat. S habár 
magam is aktív résztvevője voltam ennek a munkának, bizonyára van olyan rendelkezés, 
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amely elkerülte a figyelmem, pedig érdemes lett volna feldolgozni. Ezzel együtt 
meggyőződésem, hogy a tendenciát és annak eredményét e munka hitelesen, tényekkel 
alátámasztott módon igazolja. A tényekből levont következtetéseim természetesen éppúgy 
vitathatóak, mint bármelyik másik kutatás esetében. Azonban a munka és a kutatás értékét 
meglátásom szerint elsősorban az adja – s ezzel magam is csak a könyv megírása közben 
szembesültem –, hogy ha lefejtem az értékelést a sorba rendezett objektív tényanyagról, 
önmagában annak összeolvasása igazolja a fékek és ellensúlyok szisztematikus és nem 
jogállami módon történő lebontásának tényét. 
 
Az egyes alkotmányos szervekre vonatkozó elemzéseim terjedelmüket tekintve komoly 
eltérést mutatnak. Ez az aránytalanság, melynek tompítására nem is törekedtem, mutatja az 
egyes területekre vonatkozó átalakítás mélységét, illetve egyes esetekben időben elhúzódó 
mivoltát. Kiemelten kezeltem az igazságszolgáltatás átalakításának kronológiáját, ugyanis az 
mind terjedelmét, mind mélységét, mind pedig időben elhúzódó mivoltát tekintve egyedülálló 
a többi alkotmányos szerv átalakításához képest. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban 
fogalmazta meg legkeményebb kritikáját az Európa Tanács Velencei Bizottsága és 
Monitoring Bizottsága – méghozzá nem is egyszer –, e témában az Európai Bizottság 
nemcsak megindította a kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben, hanem az 
Európai Bíróság el is marasztalta hazánkat. A reform elemeinek 80%-át az Országgyűlés 
kénytelen volt visszaalakítani. Az igazságszolgáltatás a parlamenti ciklus mind a négy évében 
folyamatos témát adott az Országgyűlésnek. Ez volt a közjogi átalakítás „állatorvosi lova”, 
melynek elemzésével, ha csak a centralizációs módszerek bemutatása lett volna a célom, s 
nem a teljes átalakítási folyamat feldolgozása, gyakorlatilag feleslegessé vált volna bármilyen 
más terület bemutatása. 
Jelentőségét és az átalakítás mélységét tekintve hasonló a helyzet az Alkotmánybírósággal is. 
Ezért e két alkotmányos szervre vonatkozó szabályozáshoz csatoltam az ombudsmanra és az 
ügyészségre vonatkozó átalakítások értékelését, s elválasztva a többi alkotmányos szervtől, 
külön részt szenteltem nekik. E négy területen alaposan elemeztem az alkotmányozás kezdeti 
szakaszait is. A rész alcíme – utalva az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti 
bizottságának e területeket előkészítő munkacsoportjának elnevezésére – 
„Igazságszolgáltatás, alkotmány- és jogvédelem” lett. 
Speciális témaként kezeltem a helyi önkormányzatokat. Ezt a fejezetet nem elemeztem 
részletesen, itt csupán arra törekedtem, hogy a témám tükrében vizsgált legfontosabb 
változásokat emeljem ki. Ezeket természetesen – a többi fejezethez hasonlóan – pontosan 
dokumentáltam. A részletek vizsgálata – például, hogy pontosan mely hatáskörök kerültek át 
a helyi igazgatási hatáskörből a központiba, hogy milyen változások történtek a belső 
ellensúlyok rendszerében, hogy miként hatott az önkormányzat működésére az, hogy nem 
megválasztott képviselő is kinevezhetővé vált alpolgármesternek, stb. – parttalanná tették 
volna a kutatómunkát és lényegesen nagyobb terjedelművé a könyvet. Emellett figyelembe 
vettem azt is, hogy célom a kormányzati fékek és ellensúlyok rendszerének elemzése volt, s 
nem a helyi önkormányzatoké, melyek jellegüknél fogva a kormányzat ellensúlyait jelentő 
állami szervekhez képest mégis speciálisnak tekinthetők, ellensúlyi szerepük a decentralizáció 
körében értelmezhető. 
Egyetlen alkotmányos szervről nem írtam csak: a kormányról. Ha ugyanis a kormány 
ellensúlyait vizsgálom, az a kormány maga értelemszerűen nem lehet. Esetleg a kormány és a 
kormányfő viszonyrendszerét vonhattam volna értékelési körömbe vagy az egyes miniszterek 
önállóságának gyakorlati érvényesülését. A magyar közjogi rendszerben azonban, ahol az 
alkotmány szerint is, a rendszerváltozás óta a kormányfő sorsát osztja a kormánya, és 
kancellári típusú kormányzás érvényesül, kár lenne kormányon belüli fékeket és ellensúlyokat 
keresni. A párttag miniszterek és államtitkárok a miniszterelnöknek mint pártelnöknek való 
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kiszolgáltatottságáról, ebből következően pedig a kormánypártokon belüli ellensúly teljes 
hiányáról az Országgyűlés működési zavarainak értékelésekor írok. 
A könyv megjelenésének időpontja nem véletlen. A kéziratot a parlamenti ciklus utolsó 
ülésnapját követően, de még a választásokat megelőzően zártam le. Van értéke annak is, ha 
egy folyamatra bizonyos idő elteltével, a későbbi következményeket ismerve, kicsit 
távolabbról néz rá a szerző. Ezúttal azonban szerettem volna olyan elemzést adni, amelyik 
tisztán, s nem a későbbi események tükrében, az akkori hozzáállást torzítva közvetíti egy, a 
tények alapos dokumentálására törekvő kritikus, ellenzéki jogalkotó véleményét.  
 
 

III.  A kutatás tartalma és eredményei 
 
Többéves kutatási eredményeim, annak részállomásait jelentő számos publikációm 
összegzéseként, a "Centralizált Magyarország - megtépázott jogvédelem (a hatalommegosztás 
rendszerének változásairól - 2010-2014.)" című monográfiámban foglaltam össze. Téziseim 
ismertetésekor is a könyv logikája szerint haladok, s annak, mintegy valóban tézisszerű 
összefoglalóját adom. A monográfiámban pontosan megjelölt forrásokra történő 
hivatkozásokat csak abban az esetben nem mellőzöm, ha azok szó szerinti idézetek, avagy 
más szerzők gondolatai. A legfontosabb tételmondatokat (téziseket) alpontonként – melyek a 
könyv fejezetcímeinek felelnek meg – a könyv logikáját nem megtörve, de a szövegből 
kiemelve jelenítem meg, azok indokolását azonban a szokásosnál nagyobb terjedelemben 
közlöm, hiszen azok a kiemelt téziseken túl további fontos következtetések levonását teszik 
lehetővé. 
 

1. Alapvetés – alkotmányelméleti alapkérdések 
 
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.2 
 

1.1. A hatalommegosztás jelentősége a demokratikus jogállamban 
 

1. Tézis: Az alkotmányozásra is feljogosító többséggel rendelkező kormánypártok 
közjogi átalakításai nem csupán politikai, hanem közjogi szempontból is 
vitathatóak. 

 
A jogállam egyik tartópillére a hatalommegosztás, melynek lényegi részét képezi a fékek és 
ellensúlyok rendszere.3 A politika, és a szakma egy része is, a hatalommegosztásnak szintén 
részét képező hatalmi ágak megosztásának elvét, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerét 
                                                           
2 Erről bővebben lásd például Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Somody Bernadette: Alkotmányos alapok. 
Budapest, 2012, HVG–ORAC, 16–17. o. 
3 Kiss Lászlónak, Magyarország alkotmánybírájának „Az Alkotmánybíróság a jogállam szolgálatában” című 
előadása a Báró Wlassics Gyula Jogászegylet szervezésében megtartott Nemzetközi Alkotmánybírói 
Konferencián. Nagykanizsa, 2012. március 1. 
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szinonimaként használja, pedig nem azok. Tanulmányok sora született erről, de a hatalmi 
ágak megosztásának klasszikus elve és a fékek és ellensúlyok rendszere közötti legfőbb 
különbség talán abban ragadható meg, hogy míg a hatalmi ágak megosztása esetében az egyes 
hatalmi funkciókat (úgymint törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom) látják el más és más-
más állami szervek, addig a fékek és ellensúlyok rendszerében ugyanazon hatalmi szerv 
többféle hatalomban is részesülhet, azonban egyiket sem gyakorolhatja kizárólagosan. Azaz 
nem csupán azonos hatalmi ág hatáskörét gyakorolja több hatalmi szerv (például a végrehajtó 
hatalom részének tekintették korábban az államfőt is), hanem több hatalmi ág egy-egy részét 
is gyakorolhatja ugyanaz az állami szerv. A két elv pedig hazánkban együtt érvényesül.  
 
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 a hatalommegosztás elve már a normaszövegben is megjelenik: „A 
magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.”4 Megjegyzem, másik két 
alapelv is megjelenik az Alaptörvényben, mely szerint: „Magyarország független 
demokratikus jogállam,”5 illetve: „a közhatalom forrása a nép.”6 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. Így nem tudom osztani azt a véleményt, 
mely szerint az ilyen törekvések csupán politikai, de nem jogi síkon kérhetőek számon a 
kormánypártoktól, s hogy az alkotmányozásra is feljogosító kétharmados többséggel 
rendelkező kormánypártok közjogi átalakításai közjogi szempontból ne lennének vitathatóak. 
 
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.7  
A XX–XXI. században a hatalommegosztás klasszikus formája – mely szerint a három 
hatalmi ág a törvényhozó, a végrehajtó, és a bírói – idejemúlttá vált, de legalábbis jelentősen 
átalakult. A végrehajtó és a törvényhozó hatalmi ág között egyre inkább elmosódott – de 
kiemelendő, hogy meg nem szűnt – a különbség, s a kormányzati ellensúly szerepét átvették 
más független állami szervek is. Ilyenek az alkotmánybíróságok, a független ügyészségek, a 
nemzeti bankok vagy bizonyos értelemben a számvevőszékek és az ombudsmanok. Ennek 
sokkal inkább megfelel az amerikai politikai gondolkodás, amely a hatalmi ágak 
elválasztásának szükségessége mellett a hatalom elosztásának és megosztásának 

                                                           
4 Magyarország Alaptörvénye, C) cikk (1) bekezdés. 
5 Magyarország Alaptörvénye, B) cikk (1) bekezdés. 
6 Magyarország Alaptörvénye, B) cikk (3) bekezdés. 
7 Erről bővebben lásd Bibó István: „Az államhatalmak elválasztása egykor és most”. In: Válogatott tanulmányok. 
Második kötet. Budapest, 1986, Magvető, 369–397. o. 
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követelményét hangsúlyozta. A XX. század végén és a XXI. században pedig a hatalom egyik 
legkomolyabb korlátjává nőtt a tömegtájékoztatás – és sokszor a törvények – által biztosított 
transzparencia, s ahogyan Bibó állította, a gazdaság és a közigazgatás.8 
Ugyanezt hangsúlyozzák mások is, kiegészítve azzal, hogy a végrehajtó és a törvényhozó 
hatalmi ág elválasztása tulajdonképpen nem jelent mást, mint a győztes párton vagy koalíción 
belüli szereposztást. A hatalommegosztás napjainkban sokkal inkább a pártrendszer 
függvénye, s nem az alkotmányban rögzített közjogi berendezkedésé. A kormány és a 
parlament csak közjogi díszletek, valójában a pártokon belül születnek a döntések.9 
 
De ha azon az alapon vizsgáljuk a parlament és a kormány egységes hatalmi góccá 
szerveződését, hogy a választásokon győztes párton belüli szereposztás dönti csak el, ki 
melyik tagjává válik, s ez a hatalommegosztás aspektusából valójában egybeolvadásukat 
jelenti, más következtetéseket is le kell vonni. Nem teljesen azonos, de feltétlenül hasonló 
irányba mutat ugyanis az a vizsgált ciklusban tetten érhető gyakorlat, hogy a győztes párt 
vezetői kétharmados felhatalmazásuk birtokában nem csupán a végrehajtó és a törvényhozó 
hatalom között mosták el a különbséget, hanem a többi alkotmányos szerv és a végrehajtó 
hatalom között is. Ha az Országgyűlés a független alkotmányos szervek élére és tagjainak a 
győztes párt saját párttagjai, esetleg prominens párttagjainak rokonai közül választ (lásd 
például Állami Számvevőszék, Alkotmánybíróság, Magyar Nemzeti Bank, Országos Bírósági 
Hivatal), hasonló jelenségnek lehetünk tanúi, mint a végrehajtó hatalom és a parlament 
viszonyának megváltozását illetően. E folyamat kiteljesedése pedig elvezet a hatalomnak egy 
demokráciában megengedhetetlen mértékű központosulásához.  
 
Alkotmányjogászok más és más hatalmi tényezőkről, gócokról írnak, mint a közhatalom 
részesei, s a legkülönbözőbb rendszerekbe foglalják őket. Könyvem megírásakor nem 
kívántam állást foglalni az egyes hatalommegosztási elméletek között, mégis – bár az 
irányzatok nem zárják ki egymást – döntenem kellett, melyik felfogás alapján építem fel a 
struktúrát. A modern felfogások közül, Csink Lóránt csoportosítását alapul véve, alapvetően a 
parlamentarista hatalommegosztási elméletre alapozva határoztam meg a rendszert. Azaz 
megmaradtam az alkotmányjog paradigmáján belül, a közhatalmak egymással – de a vizsgált 
időszak természetére tekintettel szinte kizárólag a kormányzattal – való viszonyát vizsgáltam, 
és nem a közhatalmon kívüli tényezők (pártok, média, gazdaság, stb.) szerepét. Ugyanakkor 
azzal, hogy egy külön fejezetben röviden kitértem a médiaszabályozásra, a kormányzat 
humánpolitikájára, a társadalmi és szakmai érdekérvényesítés szabályozásának változásaira, 
valamint egyes gazdasági intézkedések bemutatására is, azaz az alkotmányjog klasszikus 
szféráján kívüli kérdésekre is, a komplex hatalommegosztási elmélet is megjelenik 
könyvemben. 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Lásd Bibó István: i. m., 391–397. o. 
9 Lásd például Cserny Ákos: „A végrehajtó hatalom alkotmányjogi felelősségének színeváltozásai”. In: Magyar 
Közigazgatás 2011/2. szám, 40–42. o. Ádám Antal: „A kormányzati szervek alkotmányi szabályozásáról”. In: 
Magyar Jog 1995/3. szám, 132. o. A pártokon belüli demokrácia elemzéséről lásd Vígh Edit: „Párton belüli 
demokrácia elemzése a parlamenti pártok alapszabályai alapján”. In: Társadalom és Politika 2006/2. szám. 
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1.2. A legfontosabb hatalomelméleti kérdések 2010 és 2014 között 
 

2. Tézis: 
a) A köztársasági elnöknek a kormány ellensúlyaként kell működnie. 
b) 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. 

c) A törvényhozó és az alkotmányozó hatalom akkor sem azonos, ha a 
kormánypártok mindkettőt egyedül, az ellenzék támogatása nélkül is 
gyakorolhatják. 

d) Az Alkotmánybíróság és az alkotmányozó hatalom viszonya a jogállami 
normákkal ellentétes módon alakult a vizsgált időszakban. 

e) Az Alkotmánybíróság hatásköre az alkotmánymódosító javaslatok esetében 
megállapítható. 

 
Leszámítva azt az általános kérdést, melyre nem az alapvetésben, hanem a teljes műben 
keresem a választ: mennyiben felel meg a 2014-re kialakított államrend a 
hatalommegosztáson alapuló demokratikus jogállami elveknek, 2010 és 2014 között az 
Alaptörvényben nevesített független alkotmányos szervek viszonylatában – mind a politikai 
szférában, mind pedig a tudomány világában – három olyan ponton alakult ki komolyabb 
elméleti vita, amelyet elemezni kell. 
 

1.2.1. A köztársasági elnök a végrehajtó hatalom része vagy a kormányzat ellensúlya? 
 
A tézisek szintjén nem érdemes a feltett konkrét kérdéssel bővebben foglalkozni. Azok a 
közéleti szereplők ugyanis, 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 ellentétpár 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.10 
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, de többen vetették fel egy, az Országgyűléstől független, különböző elvi 
alapon összeálló választótestület útján való megválasztás lehetőségét is.11 Abban viszont nincs 
vita, hogy az államfő a jelenlegi státusát 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 
                                                           
10 A miniszterelnök a közszolgálati televízió Az este című műsorában mondta el a véleményét 2010 
augusztusában, amit egy internetes hírportál is idézett: www.hvg.hu/itthon/20110804_Orban_Schmitt_egy_eve –
A letöltés ideje: 2011. augusztus 4. 
11 Lásd például Szegvári Péter: „Többségi és (vagy) konszenzusos demokrácia”. In: Társadalmi Szemle 1994/2. 
szám, 72–74. o. 
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be, a jogtudományban meggyőző többségnek örvend. E körben tehát úgy vélem, 
egyértelműen állást lehet foglalni a felvetődött kérdésben. 
 

1.2.2. Le lehet-e egyszerűsíteni egy alaptörvény legitimitásának kérdését arra, hogy azt 
az arra jogosult állami szerv a hatályos jogszabályok betartásával, a jogalkotási 
eljárás szabályainak megtartásával fogadta el? Másként: egyenlőségjel tehető-e a 
törvényhozó és az alkotmányozó hatalom között, amikor a kormánypártok az 
ellenzék támogatása nélkül is mindkettőt gyakorolhatják? 

 
Az alkotmány fogalma, a társadalomhoz való viszonya és legitimitásának kérdése szerteágazó 
és sokrétű társadalom-, jog- és alkotmányelméleti kérdés. Sári János így fogalmaz:  
 

„Az alkotmányfogalom nagy dilemmája, hogy az az állami rendszer alaptörvénye-e 
vagy a társadalom egészéé. […] Az alkotmányfogalom ősi, természetesen le nem zárt 
kérdései ezek.”12  

 
E munka keretein belül kísérletet sem teszek megválaszolásukra, csupán a vizsgált parlamenti 
ciklusban konkrétan felmerült szegmensét, azaz a feltett konkrét kérdésben foglalt problémát 
vetem alá rövid elemzésnek. S ezt is csak olyan mélységben, amely forráselemzésem 
megalapozásához szükséges. 
 
Az Alaptörvény elfogadása után – sőt még azt megelőzően – felvetődött a legitimitás kérdése. 
A kormánypártok azzal érveltek, hogy az Alaptörvény legitimitásához kétség sem férhet, 
hiszen a hatályos törvények alapján, a jogalkotásra vonatkozó szabályok maradéktalan 
betartása mellett fogadta el az Országgyűlés. A kormánypártoknak pedig, minthogy szabad és 
demokratikus választások eredményeképpen nyerték el kétharmados többségüket az 
Országgyűlésben, egyedül is joguk volt alkotmányozni. Az ellenzéki pártok többsége azonban 
vitatta az Alaptörvény legitimitását. Szerintük az alkotmányozás ugyan formálisan legitim 
volt, az Alaptörvény tartalmi és a társadalmi legitimációja azonban hiányzik. Nem indítottak 
róla sem társadalmi, sem szakmai vitát, a radikális jobboldal kivételével az ellenzéki pártok is 
távol maradtak az alkotmányozás folyamatától, s egyetlen ellenzéki párt sem támogatta annak 
elfogadását. Tény, hogy az Alaptörvény szövegének nyilvánossá válása és annak elfogadása 
között mindössze egy hónap és három nap telt el, az eredetileg koncepciónak szánt 
országgyűlési határozat pedig – amiről legalább néhány hónapnyi szakmai és társadalmi vita 
folyt – egy kormánypárti módosító javaslattal egyszerű képviselői segédanyaggá silányult. De 
nemcsak formálisan, hanem tartalmi szempontból is, hiszen – mint látni fogjuk – a 
koncepcióban foglalt elvek és állami struktúra sok helyen alapvetően eltér az Alaptörvény 
rendelkezéseitől. 
 
Kérdés, hogy vajon a kétharmados, azaz alkotmányozásra is alkalmas parlamenti többség 
esetében van-e különbség a törvényalkotó és az alkotmányozó hatalom között, illetve ebből 
kifolyólag legitimnek tekinthető-e egy olyan alkotmány, illetve a hozzá kapcsolódó sarkalatos 
törvények, amelyet kétharmados felhatalmazásukkal kizárólag a kormánypártok fogadtak el 
az ellenzék és a társadalom részvétele nélkül. 

                                                           
12 Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, 1995, Osiris, 171. o. 
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Vannak olyan gondolkodók, akik az alkotmányok normatív jellegét emelik ki, de olyanok ma 
már nemigen, akik szerint az alkotmány nem több jogszabályok, jogtételek foglalatánál. 
Esetükben könnyebben elfogadható álláspont volna, ha a formális és a társadalmi-tartalmi 
legitimitás közé egyenlőségjelet tesznek. A helyzet érdekessége azonban, hogy míg a 
kormánypártok legitimitással kapcsolatban megfogalmazott álláspontja ennek az irányzatnak 
a képviseletét valószínűsítené, a magyar alkotmányozó valójában éppen az ezzel ellentétes 
elvet vallotta. Legtöbben, a legitimitás szempontjából jelentőséget tulajdonítanak az 
alkotmányok szimbolikus tartalmának. 
Van, aki úgy véli, hogy a legitimitás vizsgálatakor az elfogadási eljárás „egy kevéssé lényeges 
momentum.” E konkrét esetben ez a megállapítás véleményem szerint nem helytálló. Az 
elfogadási eljárás az Alaptörvény esetében szimbolizálta a kormánypártok 
kompromisszumkészségének teljes hiányát, amelynek megléte esetén létrejöhetett volna egy, 
az ország különböző szimpátiával bíró polgárai és politikai tényezői számára is tisztelhető 
alkotmány. Az elfogadási eljárás nem eljárásjogi szempontból volt fontos, hanem e konkrét 
esetben más okból nem kevéssé lényeges momentum. Ráerősített ugyanis a preambulum – és 
más normatív rendelkezések – ellenzéki pártok és szimpatizánsok által kifogásolt 
hiányosságaira, és a második legkomolyabb politikai erő, valamint szimpatizánsai számára 
presztízskérdéssé emelte, politikai programmá tette az Alaptörvény hatályon kívül helyezését 
és egy új alkotmány megalkotását. Más esetben a formai kérdések, az eljárás rendje nem 
jelentett komoly legitimitási problémát, hiszen az elfogadott dokumentum tartalmát az ország 
lakossága magáénak tudta érezni, sőt az abban foglalt értékeket tisztelni tudta, a későbbi 
kormányzati sikerek pedig mindezt tovább erősítették. Ez a konkrét elfogadási eljárás 
azonban demonstrálta az egy párt által – az ellenzéki pártok és baloldali gondolkodók 
véleményének teljes negligálásával – áterőltetett, kompromisszumképtelen, bevallottan 
keresztény-konzervatív értékrendet tükröző hozzáállást és folyamatot, ami eleve 
ellehetetlenítette, hogy az ország polgárainak többsége és legalább a társadalom túlnyomó 
többségét képviselő politikai pártok egységesen elfogadhatónak ítéljék az új Alaptörvényt. Így 
Magyarország Alaptörvényének elfogadási eljárása annak szimbolikus erejét, így legitimitását 
is lényegesen befolyásolta. 
 
Magyarország Alaptörvénye legitimitásának kérdését kinél-kinél az dönti majd el, hogy 
melyik tudományos és/vagy politikai álláspontot képviseli. Ahhoz azonban nem férhet kétség, 
hogy alkalmazható és alkalmazandó jogszabály. Ahogy ahhoz sem, hogy konszenzusos 
elfogadása hiányában nélkülözi az általános elismertséget és elfogadottságot, s az ország egy 
komoly részének, akárcsak a teljes politikai liberális- és baloldalnak, programszinten 
megfogalmazott törekvése az Alaptörvény hatályon kívül helyezése. 
 

1.2.3. Mi a helyes viszony az alkotmányozó hatalom és az Alkotmánybíróság között? 
 
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. A korábban 
ismertetettek szerint az is egyértelmű, hogy az Országgyűlésnek nincs primátusa, azaz az 
Alkotmánybíróság és a törvényhozás egymás mellé rendelt hatalmi szervként működik, 
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 
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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. Valamint, hogy van-e lényegi különbség aközött, hogy ezt egy-egy alkalommal teszi, 
vagy rendszeresen. Emellett kérdés, hogy lehetséges-e jogállami módon korlátozni az 
Alkotmánybíróság hatáskörét egyes törvényalkotási témákban.  
 
Az Alkotmánybíróság az első két kérdésre határozott választ adott:  
 

„Az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése egy ponton túl felborítja a kölcsönös 
fékek és ellensúlyok elve alapján működő hatalommegosztás rendszerét, akár az 
alkotmányozó, de akár a törvényhozó vagy a kormányzó-végrehajtó hatalom javára. 
Ha az alkotmányozó hatalom egy korábban az Alkotmánybíróság által megsemmisített 
törvényszöveget úgy kíván ismét elfogadtatni, hogy azt beemeli az Alkotmányba, 
kivonva ezzel annak felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság hatásköréből, ez az 
alkotmányozó és a törvényhozó hatalomnak olyan beavatkozása a hatalmi ágak 
egyensúlyát biztosító rendszerébe, amely alkotmányos alapjogok súlyos sérelmével 
jár/járhat. Az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom ilyen »együttműködése« esetén 
az Alkotmánybíróság hatalma vészesen meggyengül, és nem tudja az alapjogvédelmi 
feladatait ellátni…”13 

 
A visszaélésszerű alkotmánymódosítási gyakorlat veszélyeire az alkotmánymódosító 
törvények feletti testületi kontrollt hatásköri hiány miatt visszautasító határozat maga is 
figyelmeztet. Az a gyakorlat, hogy az alkotmánymódosításokra vonatkozó 
törvényjavaslatokat nem kormány-előterjesztés, hanem – így biztosítván a társadalmi kontroll 
hiányát – egyéni képviselői indítvány formájában terjesztenek az Országgyűlés elé, teszi 
vitathatóvá az eljárás elfogadhatóságát. Sőt mindez az Alkotmány társadalmi legitimitását is 
erodálja. 
 
Ha az államhatalomnak – ezen belül a végrehajtó és törvényhozó hatalomnak – vannak olyan 
hatáskörei, amelyek semmilyen módon nem kontrollálhatók, s így gyakorlatilag nem állnak a 
jog uralma alatt, sérül a jogállamiság. Nem véletlen, hogy sokan a jogállamiság elve miatt 
tulajdonítanak meghatározó jelentőséget az Alkotmánybíróságnak, amely ebben az 
összefüggésben az Országgyűlés joguralom alatt tartásának záloga, illetve a közigazgatási 
bíráskodásnak, amely az állam közigazgatási szerveinek aktusait helyezheti hatályon kívül, ha 
azok nem a jogszabályok betartásával születtek meg. Az Alkotmánybíróság hatásköreinek 
csorbításával az Országgyűlés gyakorlatilag saját magát vonta ki a jog uralma alól. Praktikus 
érdekekre hivatkozva változtatott az elvi alapokon, megtörve annak egységesen érvényesülő 
jellegét. 
 
Minthogy ez az Alkotmánybíróság és az alkotmányozó hatalom viszonyrendszerén belül 
felmerült, érdemes kicsit körüljárni azt a kérdést, hogy az Alkotmánybíróságnak van-e joga 
tartalmi okokból felülbírálni az Alkotmány módosításait. 

                                                           
13 61/2011. (VII. 13.) ABH. 
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A 61/2011. (VII. 13.) számú alkotmánybírósági határozat megszületését követően számos 
alkotmányjogász egyetértett abban, hogy a testület ez idáig követett gyakorlata, amely szerint 
az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt módosító törvény, illetve az alkotmánymódosítás 
alkotmányossága felülbírálatától tartózkodni köteles, a jogállami berendezkedés fenntartása 
érdekében felülvizsgálatra szorul. Az alkotmányvédelem nem szűkíthető le az alapjogi 
bíráskodásra.  Egyrészt a jogrendszer egységességét, másrészt azt az alapkövetelményt szem 
előtt tartva, hogy az egyes rendelkezések nem egymástól elszigetelten, hanem egymásra és az 
alkotmány egészére vonatkoztatva kell, hogy értelmet nyerjenek az Alaptörvény belső és 
külső koherenciájának érvényesülése mellett.  
Kérdés azonban, hogy abban az esetben, ha az adott jogszabályi rendelkezés magát az 
Alkotmányt módosítja (avagy alkotmányellenessé nyilvánított törvényt emel az Alkotmány 
rendelkezései közé), marad-e bármilyen eszköz arra, hogy a jogállamiság védelmére hivatott 
testület az azt lerombolni törekvő normával szemben fellépjen. A kérdés tehát: kiterjed-e az 
Alkotmánybíróság hatásköre az Alkotmányt (Alaptörvényt) módosító törvény 
felülvizsgálatára? 
 
A kérdés megválaszolásához sokan sokféleképpen fogtak hozzá. Az egyszerűbb válasz – 
melyet bár nem egyértelműen, nem konzekvensen, és főleg nem számolva döntése középtávú 
hatásával, az Alkotmánybíróság is képviselt a 61/2011. (VII. 13.) számú határozatában –, 
hogy: nem. Az elutasítás mellett sorakozó érvek között szerepel az, hogy abban az esetben, ha 
az országgyűlési képviselők kétharmada akként határozott, hogy az adott rendelkezés az 
Alaptörvény részévé váljon, fogalmilag kizárt a felülvizsgálat lehetősége, sőt ebben az 
esetben az Alkotmánybíróság az alkotmányozó hatalom szerepkörét venné el. Nem 
mellékesen, a felülvizsgálathoz a testület sem az Alkotmány szövegében immanansen, sem 
abból levezethető módon nem rendelkezik hatáskörrel, valamint a testület töretlen gyakorlata 
is ebbe az irányba mutat. Ennek felülvizsgálata azon az elvi alapon nem indokolt, hogy az 
Alkotmánybíróság – bár jelzéssel élhet, és élt is a törvényhozó hatalom irányába – az 
Alaptörvényt, melyet védeni hivatott, nem változtathatja meg, és nem írhatja felül. 
 
Ha válaszunk igenlő, kissé mélyebbről, egy előkérdést megválaszolva kell a felülvizsgálat 
alapjait keresnünk, elfogadva a következőket. Az alkotmányozó hatalomtól fogalmilag 
elkülönül az alkotmánymódosító hatalom. Míg az előbbi nem teremtett, hanem „teremtő” 
hatalom, feladata a társadalom számára a már említettek szerint integratív és értékteremtő, 
mindenek felett álló értékrendet magában foglaló alaprend kialakítása, addig az utóbbi az 
alkotmányból eredeztethető, az alkotmányban foglalt értékek és annak rendelkezései 
meghatározzák cselekvési szabadságát.14  
Mindezek rögzítését követően azt a kérdést, hogy az alkotmányból eredeztetett, konstituált 
hatalom átlépheti-e azokat a kereteket, melyeket egy originális hatalom állított fel, illetőleg 
módosítható-e e származtatott hatalom által az a feltételrendszer, amely felette álló, nem 
konstituált alapértékeket tartalmaz, az Alkotmánybíróság szerepköre egyértelműen 
megválaszolja.  
 

                                                           
14 Az alkotmányozó és alkotmánymódosító hatalom elválasztásáról, ezek jellegéről bővebben lásd Petrétei 
József: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei. Budapest, 2009, Dialóg Campus. Ádám Antal: „A magyar 
alkotmányból hiányzó alapértékekről”. In: Közjogi Szemle 2009/ I. szám, valamint Chronowski Nóra – Drinóczi 
Tímea – Zeller Judit: i. m., továbbá Kiss Lászlónak a 61/2011. (VII. 12.) ABH-hoz fűzött különvéleménye. 
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Az Alkotmány rendelkezéseit nem lehet egymástól elszigetelten értelmezni, tekintettel arra, 
hogy az önmagában ellentmondásmentes rendszert alkot. Ezért az Alkotmánybíróság köteles 
alkotmányértelmezése során mindent megtenni annak érdekében, hogy az egyes 
rendelkezések között feszülő ellentmondást feloldja, mégpedig „aktív alkotmányvédelmi”15 
szerepkörében eljárva. Ez nem csupán az alkotmánymódosítás közjogi érvénytelenségével 
kapcsolatos, hanem a tartalmi szemléletű vizsgálat igényét is magában foglalja, miként az 
alkotmánymódosításnak is vannak tartalmi korlátai, „minden, a jogállamiság elért szintjével 
ellentétes alkotmánymódosítás tartalmilag alkotmánysértő.” 16 
Mindebből pedig egyértelműen következik az, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre az 
alkotmánymódosító javaslatok esetében megállapítható. 
 
2. Az alkotmányos intézményrendszer átalakítása I. (törvényhozás, közvetlen 

demokrácia, elnök, önkormányzatiság, közpénzügyek) 
 

2.1. Az Országgyűlés 
 

3. Tézis: 
a) 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. 

b) Az Alkotmánybíróság jogalkotási törvényt hatályon kívül helyező határozata 
miatt megalkotandó új jogalkotási törvényt a kormánypártok arra használták 
fel, hogy a jogalkotási folyamatot úgy alakítsák ki, hogy az a lehető legkevesebb 
korlátot állítsa a kormány elképzeléseinek útjába. 

c) A vizsgált ciklusban megalkotott új országgyűlési törvény és az új házszabály 
nem változtatott a parlamentáris rendszeren, s a vizsgált ciklusban komolyabb 
változást nem hozott. 

 
A könyvben, ahogy kutatásomkor is, sorra vettem a kormánytól független alkotmányos 
szervekre vonatkozó változásokat. Ezért monográfiám, s így téziseim felépítését is a hatályos 
Alaptörvény „Az állam” cím alatt szabályozott cikkeihez igazítottam. Közülük az első az 
Országgyűlés. 
 

2.1.1. Az országgyűlés működési rendje 
 
A következő 12 + 1 pontban a legfontosabb működési anomáliákat (sok esetben jogellenes 
gyakorlatot) veszem sorra, amelyek miatt meglátásom szerint az Országgyűlés sem a 
törvényhozási feladatkörében, sem pedig a kormányzatot ellenőrző jogkörében nem töltötte be 
egy demokratikus jogállamban elvárható szerepét. Igyekeztem elsősorban a közjogi 
átalakításról szóló törvényeket alapul venni.  
 
 
                                                           
15 Lásd: 61/2011. (VII. 12.) ABH. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye. 
16 Uo. 
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2.1.1.1. A nagyobbik kormánypárt működési rendje 
 
Amikor a kormányfő ellensúlyairól beszélünk, legtöbb esetben nem számolunk azzal, hogy 
azt komolyan befolyásolja a kormányzópárt alapszabálya. A kormányfő legtöbbször egyben a 
kormányzópárt elnöke is. A kormányfő igazi kontrollját saját frakciója és a pártelit jelenti – 
hozzáteszem, a pártelitét pedig a párttagság, amely a karizmatikus pártelnökök egyik 
legfontosabb támasza. Nem elvitatva tehát a párton belüli informális befolyást és a személyes 
karizma jelentőségét, úgy vélem, egy olyan pártalkotmány, amelyik az elnök hatáskörébe 
utalja a legfontosabb operatív párttisztségekre való kinevezés, valamint a választott közjogi 
funkciókra való jelöltállítás jogát, azaz a politikusi egzisztenciát leginkább befolyásoló 
döntéseket, eleve ellehetetleníti a kormányzat frakción belüli kontrollját. 
 

2.1.1.2. A képviselői önálló indítvány formájában benyújtott, de valójában a kormánytól 
származó előterjesztések 

 
E teljes parlamenti ciklusra jellemző volt, sőt a ciklus első harmadában szinte mással sem 
találkoztunk, mint hogy a kormány, az országgyűlési képviselőket mintegy strómannak 
használva, velük nyújttatta be törvényjavaslatait. Ugyanide sorolható, hogy kifejezetten nagy 
terjedelmű, komoly kodifikációs szakmai munkát és speciális tudást igénylő, a jogalanyok 
széles körét érintő törvényjavaslatokat egyes képviselők önálló indítványként terjesztettek elő. 
A parlamenti vitában mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy alapvető kérdésekkel 
nincsenek tisztában a formálisan saját javaslatukat illetően. E módszer oka rendkívül 
egyszerű. Ha a javaslatot a kormány terjesztette volna elő, a jogalkotási törvény alapján 
szükséges lett volna a szakmai és a tárcaközi egyeztetés. A képviselői indítvány esetében ez 
megspórolható. Megjegyzem, ennek alkotmányellenességét már megállapította az 
Alkotmánybíróság. 
 

2.1.1.3. A benyújtástól számított egy-két munkanapon belül tárgyalt törvényjavaslatok 
 
A kormánypártok – jellemzően képviselői önálló indítványok formájában – benyújtották a 
nem ritkán több száz oldal terjedelmű törvényjavaslatot, általában a hét vége felé, sokszor 
péntek délután. Egy munkanappal később, hétfőn az Alkotmányügyi bizottság megtárgyalta 
azt, s még ugyanazon a napon, avagy másnap a plenáris ülésen lefolyt az általános vita. Ezzel 
egyidejűleg lezárult a módosító javaslatok beadásának lehetősége. Következő héten lefolyt a 
részletes vita is, az azt követő héten pedig már szavazott a Ház a javaslatról. Mindezt nem egy 
esetben rövidítette, hogy a javaslat általános és részletes vitája ugyanazon a napon folyt le. A 
gyakorlat az Alkotmánybíróság álláspontját figyelembe véve egyes esetekben súrolja, más 
esetekben átlépi az alkotmányosság határát. 
 

2.1.1.4. A kormánypárti képviselők és a kormány sok esetben gyakorlatilag bojkottálták a 
parlamenti vitát 

 
Nem egy esetben azonban sajnos nem beszélhetünk még vitáról sem. Az ellenzéki képviselők 
kritizáltak, akár több órán keresztül is, a kormány és a kormánypárti képviselők pedig 
tényszerűen ismertették a törvényjavaslatot, azután pedig meg sem szólaltak. Számtalan, e 
ciklusból származó példát lehet találni a bizottsági üléseken a képviselői beszédjog különböző 
módszerekkel való korlátozására, arra, hogy az előterjesztőnek fogalma sincs saját 
javaslatáról, hogy házszabályellenes javaslatokat fogadott be az Alkotmányügyi bizottság. 
Rendszeresen előfordult, hogy a jogalkotás üteme annyira felgyorsult, hogy idő hiányában 
nem volt kialakítható formális kormányálláspont, de nem egyszer még minisztériumi sem. 
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2.1.1.5. Ügyrendi javaslattal lezárt viták és „csomagban” szavazások 
 
Gyakran előfordult – elsősorban bizottsági üléseken, de volt, hogy a plenáris ülésen is –, hogy 
ha a vita túl sokáig húzódott, ügyrendi javaslattal lezárták azt, vagy a hozzászólásokat 2-3 
percre korlátozták. Akár olyan nagy jelentőségű törvényjavaslatok vitájában is, mint az új 
büntető törvénykönyv. Vagy más esetben akkor, amikor egy aznap benyújtott javaslatot 
tárgyalt az Országgyűlés. Az pedig mindennapos gyakorlattá vált a bizottsági üléseken, hogy 
kormánypárti ügyrendi indítványra nem külön-külön lehetett érvelni egyik vagy másik 
módosító javaslat mellett, hanem a vita együttesen, csomagban zajlott, miként a szavazás is. 
 

2.1.1.6. Éjszakára időzített és időkeretben lefolytatott parlamenti viták 
 
Az országgyűlési ülések nyilvánosságának elve ma leginkább a tömegtájékoztatás 
segítségével érvényesül. Azokban a témákban, amelyek a kormánypártok számára 
kellemetlenek voltak, a parlamenti vitákat rendszeresen késő estére, éjszakára, bőven a 
televíziós közvetítési időszakon kívülre időzítették, hogy azt minél kevesebben követhessék 
nyomon. A kormánypártok 2012-ben, közel két ülésszakra időkeretessé tették a fontosabb 
törvények vitáit. De nemcsak az általános vitákat, hanem az eddigi gyakorlattól idegen 
módon, a részletes vitákat is. Legyenek azok kisebb vagy nagyobb jelentőségű 
törvényjavaslatok. A meghatározott időkeretben zajló vitákban a kormánypártok rendszeresen 
a felszólalási idejük tört részét használták fel, megvárták, amíg az ellenzéknek elfogy az 
időkerete, s azután lezárták a vitát. 
 

2.1.1.7. Átfogó vagy nagy jelentőségű törvényjavaslatok tárgyalásakor a valódi 
előterjesztők, fajsúlyos politikusok nem vesznek részt a vitában 

 
Az országgyűlési munka jelentéktelenné tételét eredményezte az is, hogy azok a vezető 
kormánypárti politikusok, akik jegyeztek és a nyilvánosság előtt, a médiában képviseltek egy-
egy fontosabb törvényjavaslatot, nem vettek részt annak parlamenti vitájában. 
 

2.1.1.8. Törvényjavaslatok indokolása 
 
Jellemzőnek mondható a vizsgált parlamenti ciklusban, hogy a törvényjavaslatokhoz fűzött 
indokolások rendkívül sablonosak voltak, sok esetben nem tartalmaztak mást, mint hogy az 
indokolásban folyószövegben, esetleg egy-egy szó felcserélésével, megismételték a normatív 
rendelkezést. Általános jelenségnek lehetett nevezni azt is, hogy nem a valódi jogalkotói 
szándékot írták a törvényjavaslat írásos indokolásába, avagy egyes rendelkezésekhez 
egyáltalán nem írtak indokolást. 
 

2.1.1.9. A parlamenti vizsgálóbizottságok és albizottságok felállításának gyakorlata 
 
A teljes parlamenti ciklus alatt egyetlen parlamenti vizsgálóbizottság sem vizsgálta a kormány 
tevékenységét. Annál több volt viszont azokból a bizottságokból, amelyeket a megelőző két 
ciklus kormányzati tevékenységének vizsgálatára állítottak fel. 
 

2.1.1.10. Az interpellációkra, a szóbeli és írásbeli kérdésekre nincs érdemi válasz 
 
Rendszeresnek volt mondható, hogy az ellenzéki képviselők interpellációira, kérdéseire, 
azonnali kérdéseire és írásbeli kérdéseire a miniszterek és államtitkárok nem válaszoltak 
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érdemben. A Házszabály pedig érdemi válaszadási kötelezettséget ír elő, akárcsak egy 
korábbi, e tárgyban hozott ügyrendi bizottsági állásfoglalás. 
 

2.1.1.11. A Házbizottság üléseinek és a kormány jogalkotási programjának formálissá 
válása 

 
A Házbizottság, amely sok más feladata mellett az Országgyűlés működésével kapcsolatos 
egyeztetések lefolytatására hivatott testület, döntéseit egyhangúlag hozza meg. A Házszabály 
szerint, ha a bizottságban nincs megegyezés, a legtöbb kérdésben a házelnök, a többiben 
pedig az Országgyűlés dönt. Korábban a Házbizottság két-két és fél órás ülések keretében 
érdemben tárgyalta meg a vitás kérdéseket, ami a tárgyalt ciklusban redukálódott átlagosan 
negyed órára, de nem voltak ritkák a tízperces időtartamot el nem érő ülések sem. 
Megegyezés szinte sohasem született. A ciklus második felében gyakorlattá vált, hogy a 
képviselőknek kiküldött napirendi ajánlás még a szavazás napján is olyan javaslat napirendre 
vételét tartalmazta, amelyet még be sem nyújtottak, avagy egyetlen bizottság sem vett 
tárgysorozatba. A kormány minden parlamenti ülésszak előtt közzéteszi a törvényalkotási 
programját. Sosem voltak ritkák az ettől való eltérések, hiszen nem lehetett előre látni a félév 
eseményeit. Ebben a ciklusban azonban alig volt átfedés a program és a valóság között. 
Mindez újabb bizonyítéka a koncepció nélküli, kapkodó és sokszor nehezen beazonosítható 
érdekeket szolgáló jogalkotásnak. 
 

2.1.1.12. A módosító javaslatok benyújtásának gyakorlata 
 
A módosító javaslatok sok esetben az eredeti törvényjavaslat olyan jelentékeny részét írták át, 
hogy a végül elfogadott törvény lényegesen más lett, mint az eredeti javaslat. 
 

2.1.1.+1. A zárószavazások előtti módosító javaslatok – főszereplővé vált marginális 
irománytípus 

 
A zárószavazás előtti módosító javaslat egy olyan irománytípus, amely nyelvtani hibák 
kijavítására és a koherenciazavar kiküszöbölésére szolgál. Egy olyan javaslattípus, amely 
igazából a jogalkotási pontatlanságok technikai kijavítását végzi. A 2010–2014. ciklus első 
felében azonban a zárószavazás előtti módosító javaslatok a jogalkotás főszereplőivé léptek 
elő. Ez az első olyan parlamenti ciklus, melyben nyugodtan kijelenthetjük, gyakorlattá vált, 
hogy zárószavazás előtti módosító javaslatokkal teljesen átírták a törvényjavaslatokat, sőt más 
törvények érdemi módosítását végezték el. Az Alkotmányügyi bizottságnak rendre 
házszabályellenesnek kellett volna minősítenie a nem csupán a koherenciazavart kijavító 
javaslatokat. Ezekről ilyenkor nem szavaz a bizottság, s a plenáris ülés elé sem kerül. Az 
Alkotmánybíróság később általános érvénnyel állapította meg a zárószavazás előtti módosító 
javaslatok házszabályellenes alkalmazásának gyakorlatáról, hogy alkotmányellenességet 
eredményez, hiszen azzal nem csupán a Házszabály, hanem az Alkotmányra közvetlenül 
visszavezethető jog is sérül.  
2011. december 15-én néhány kormánypárti képviselő javaslatot tett a Házszabály 
módosítására. Eszerint az előterjesztő, az első helyen kijelölt bizottság és az Alkotmányügyi 
bizottság tartalmi korlátozásokra tekintet nélkül nyújthat be zárószavazás előtti módosító 
javaslatokat, azonban a módosító javaslat nem terjedhet ki az egységes javaslat által nem 
érintett törvények rendelkezéseire. Ez a teljesen abszurd rendelkezés nem egészen két évig 
maradt hatályban. Látni kell, hogy a zárószavazás előtti módosító javaslatokkal folytatott 
gyakorlat, s végül házszabály-módosítás, egy folyamat része, mely egy igen egyszerű üzenetet 
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közvetít: a képviselőknek teljesen felesleges időt biztosítani a javaslatok tanulmányozására, 
megvitatására, az egyeztetésre, s a felkészülésre, hiszen szerepük formális.  
 

2.1.2. A jogalkotásról szóló törvények újrafogalmazása 
 
Az Alkotmánybíróság megállapította a jogalkotásról szóló törvény alkotmányellenességét, s 
azt 2010. december 31-ével hatályon kívül helyezte. A kormány a hivatkozott határozatban 
foglaltak alapján, s emellett az alkotmányos berendezkedésünkben bekövetkezett 
változásokra, az Európai Uniós tagsággal kapcsolatos kötelezettségekre, a jogalkotás kialakult 
gyakorlatára, illetve a jogi dogmatika eredményeire figyelemmel nyújtotta be a jogalkotással 
összefüggő törvényjavaslatokat.  
A megfogalmazott, papírra vetett jogalkotói szándék alapvetően támogatható, s ahhoz sem 
férhet kétség, hogy különösen az Alkotmánybíróság hivatkozott határozata miatt az új 
jogalkotási törvény megalkotása – a mulasztásos alkotmánysértést elkerülendő – 
elodázhatatlan feladattá vált. Ugyanakkor a kormányzati többség ezt a lehetőséget is 
felhasználta arra, hogy a jogalkotási folyamatot úgy alakítsa ki, hogy az a lehető legkevesebb 
korlátot állítsa a kormány elképzeléseinek útjába. 
Az új szabályozásban a társadalmi egyeztetés elkerülése érdekében eddig is használt és jól 
kitaposott „menekülési útvonal” megmarad, hiszen a társadalmi egyeztetés kötelezettségét az 
új jogszabály is csak a kormány által előkészített törvények tervezetére írja elő, vagyis a 
képviselők, az Országgyűlés bizottságai vagy éppen a köztársasági elnök által előterjesztett 
indítványokra nem. 
Társadalmi egyeztetés esetén további problémát jelent a stratégiai partnerek kiválasztásának 
rendszere. Az új törvényi szabályozás szerint a kormány egyes társadalmi és szakmai 
szervezetekkel a készülő jogszabályok véleményezésére stratégiai partnerségi megállapodást 
köt. Annak eldöntése, hogy a sok közül melyekkel köt megállapodást, a jogszabály 
előkészítéséért felelős miniszter diszkrecionális jogkörébe tartozik. Jó ez a rendszer a 
kormánynak, hiszen – a történelemben már jól bevált „saját ellenzék” mintájára – 
megteremtheti saját társadalmi és szakmai kritikusait is. Jó azoknak a társadalmi 
szervezeteknek, amelyeknek befolyása, lobbiereje és presztízse növekszik majd azzal, hogy a 
többi hasonlóval ellentétben részei, részesei a jogalkotásnak. De vajon rajtuk kívül kinek jó 
még? Az új rendszer még a társadalmi és szakmai szférát is államosította, de fogalmazhatunk 
úgy is, hogy a kormányzat befolyása alá vonta. 
 

2.1.3. Az új országgyűlési törvény és a házszabály módosítása 
 
Az Országgyűlésre vonatkozó alkotmányozási folyamatot felesleges volna elemezni. Voltak 
ugyan felvetések a kétkamarás országgyűléstől a képviselők visszahívhatóságán keresztül az 
esetleges második kamara és az Alkotmánybíróság összevonására irányuló szándékig sok 
mindenre, de egyik ötlet sem jutott el addig, hogy legalább az alkotmánykoncepcióban 
megjelent volna. A parlamentáris rendszert senki nem kívánta megváltoztatni. Így az 
Országgyűlés státusa a hatalommegosztás rendszerében – legalábbis a jogszabályok szerint – 
változatlan maradt, akárcsak az országgyűlési képviselők jogállása. Az Alaptörvény 
tartalmazott ugyan jelentős változásokat az Országgyűléssel kapcsolatban, így például 
megfelezte a képviselők létszámát, azonban e rendelkezések a tárgyalt ciklusban még nem 
léptek hatályba, s a hatalommegosztás rendszerében sem eredményeztek említésre méltó 
változást.  
Az új országgyűlési törvény kiterjesztette a szómegvonás jogát és lehetőségeit, új 
lehetőségként bevezette az ülésnapról kizárást, a pénzbírságot, a képviselői jogok 
gyakorlásának felfüggesztését, valamint azt, hogy az ülésvezető elnök – a jelen törvény 
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hatálybalépésével felállított Országgyűlési Őrség által – akár fizikai erőszakot alkalmazva is 
kivezettethesse azt a képviselőt, aki fizikai erőszakot alkalmazott, illetve közvetlen fizikai 
erőszakkal fenyegetett, vagy arra hívott fel. Nem változtak azonban a képviselői jogokra – 
különösen a jogállásra, a beszédjogra, a felszólalási időkeretekre és indítványozási jogokra –, 
a plenáris ülés és a bizottságok tárgyalási rendjére, valamint a frakciók jogaira vonatkozó 
szabályok. A házszabály változásai alapvetően technikai jellegűnek minősíthetők. 
 

2.1.4. Az új Házszabály és az országgyűlési törvény módosítása 
 
Nem úgy az új Házszabály és ahhoz kapcsolódóan az országgyűlési törvény módosítása, 
amelyek a négyéves parlamenti gyakorlat legkomolyabb kritikái voltak. A korábbi 
házszabálytól eltérő új rendelkezések túlnyomó többségével ellentétben állt az Országgyűlés 
működése. A közvetlenül az általános országgyűlési választás előtt elfogadott országgyűlési 
határozat számos változást hozott, ezeket azonban nem elemzem részletesen, tekintettel arra, 
hogy azok egyike sem lépett hatályba a vizsgált parlamenti ciklusban.  
Végezetül szükséges kiemelni, hogy ha a 2. pont első felében leírt módon a kormánytöbbség 
az új házszabály rendelkezéseinek megszegésével vagy szabályainak kijátszásával folytatja 
működését, semmi sem fog megváltozni. Nincs gyakorlati jelentősége annak, hogy a 
szigorúbb vagy az enyhébb szabályokat nem tartják be. A működési deficitet ebben a 
ciklusban sem a házszabályi rendelkezések minősége, hanem azok be nem tartása, az 
Országgyűlés tényleges működése okozta. 
Álláspontom szerint egyértelműen megállapítható, hogy az Országgyűlés működése az e 
pontban foglaltak alapján nem csupán a fékek és ellensúlyok rendszere szempontjából vetett 
fel komoly aggályokat, hanem a számtalan, tudatos és rendszerszerű jogsértő gyakorlata miatt 
nem felelt meg a jogállami működés feltételeinek. 
 

2.2. Országos népszavazás országos hatáskörű választási bizottság 
 

4. Tézis: A kormánypártok a közvetlen hatalomgyakorlás legfontosabb eszközét 
gyakorlatilag kiiktatták a jogrendszerből, az országos hatáskörű választási 
bizottságot pedig két lépcsőben saját képükre formálták. 

 
2.2.1. Országos Népszavazás 

 
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. 
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2.2.2. Országos (Nemzeti) Választási Bizottság 
 

2.2.2.1. Az országos Választási Bizottság átalakítása és tagjainak mandátumuk lejárta 
előtti menesztése 

 
Egy kormánypárti képviselő 2010. június 14-én benyújtott önálló képviselői indítványában 
javasolta a választási eljárásról szóló törvény módosítását.  
 

„Az Országos Választási Bizottságot minden általános választás alkalmával meg kell 
újítani: az országgyűlési, az önkormányzati és az európai parlamenti általános 
választások kitűzését követően új Országos Választási Bizottságot kell választani.”17  

 
Kiemelendő, hogy az Országos Választási Bizottság tagjait 2010. február 15-én még az előző 
összetételű Országgyűlés választotta meg, s mandátumuk a soron következő általános 
országgyűlési képviselőválasztásig tartott volna. A képviselő javaslatát az Országgyűlés a 
benyújtás napján tárgyalta meg, és ugyanazon a napon zárult le a vita. A vitában minden 
ellenzéki képviselőcsoport vitatta a leírt jogalkotói szándékot, s felhívta a figyelmet, hogy a 
valódi cél nem más, mint még egy ellensúlyt kiemelni a rendszerből 
Az Országgyűlés 2010. július 22-én választotta meg az Országos Választási Bizottság új 
tagjait. Az öt tagból és egy póttagból álló testületbe csupán egyetlen ellenzéki – a legkisebb 
ellenzéki párt által javasolt – jelölt került.  
 

2.2.2.2. Új választási eljárási törvény – ismét új választási bizottság 
 
2012 nyarán nyújtotta be a kormány a választási eljárásokat újraszabályozó sarkalatos 
törvényjavaslatát. Érthetetlennek tűnhet, hogy két évvel az új struktúra kialakítását követően, 
akkor, amikor az átalakított rendszer szerint még egyetlen általános választás sem zajlott le, 
miért választ a jogalkotó egy éppen a korábbi érvrendszerével szemben álló modellt: a 
Nemzeti Választási Bizottság állandó tagjait az Országgyűlés az új szabály szerint 9 évre 
választotta meg kétharmados többséggel. A kormánypártok megszabadultak a négy évre 
megválasztott bizottsági tagoktól azzal az indokkal, hogy az a jó modell, amelyikben minden 
általános választás előtt új tagokat választanak. Helyükre egy kivétellel saját jelöltjeiket 
választották meg. Majd három évvel később, a rendszert átalakítva, ismét saját jelöltjeiket 
kívánták megválasztani, csakhogy ezúttal 9 évre. A folyamat tisztán rajzolja elénk a 
módosítások valódi okát. Sem a kormánypárti képviselők, sem a kormány egyetlen tagja nem 
vette a fáradságot arra, hogy a parlamenti vitában legalább megkísérelje okát adni a 
változtatásnak. A Nemzeti Választási Bizottság tagjainál is bevezették azt a rendelkezést, 
hogy utódjaik megválasztásáig meghosszabbodik a mandátumuk. A választási bizottság sorsa 
plasztikusan mutat rá arra a gyakorlatra, ahogyan a kormánypártok átvették a független állami 
szervek feletti irányítást. 
Az Országos Választási Irodát Nemzeti Választási Irodára keresztelték, a törvény autonóm 
államigazgatási szervként határozta meg, s ezzel kiemelte a mindenkori kormányzati irányítás 
alól. A Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, a kormánypártokhoz régóta lojális szakembert, 
2013. május 25-én nevezte ki 9 évre a köztársasági elnök. 
 
 
 
 

                                                           
17 T/371. számú törvényjavaslat. 
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2.3.  A köztársasági elnök 
 

5. Tézis: A köztársasági elnök nem azért nem volt a kormányzati hatalom ellensúlya a 
2010–2014-es ciklusban, mert szűkítették hatáskörét, hanem mert a pozíciót betöltő 
politikusoknak más volt a szerepfelfogásuk. 

 
A 2010-es kormányváltás után a legnagyobb várakozás talán a köztársasági elnök 
hatáskörének lehetséges megváltozását övezte. Sokan gondolták, hogy a miniszterelnök a 
parlamentáris rendszert prezidenciális kormányformává kívánja átalakítani. Valójában a 
köztársasági elnök státusa és feladatköre alig módosult az alkotmányozás során, illetve 
később.  
A köztársasági elnöki funkció nem a jogszabályok megváltozása, hanem az elnökök személye 
miatt nem tudta betölteni ellensúlyi szerepét. A kormány hivatalba lépése előtt megválasztott 
– nem mellesleg az akkor kormányzó baloldal ellenében a jobboldal által támogatott – elnök 
valódi ellensúlyt jelentett. Mandátuma azonban még a kormány hivatalba lépésének évében 
megszűnt. Utódja, a nagyobbik kormányzópárt alelnöke, az Országgyűlés elnöke lett. Kétéves 
elnöksége alatt, amikor a közjogi átalakítások túlnyomó többsége zajlott, válogatás nélkül 
ellenjegyzett mindent, egyetlen esetben sem emelt vétót, és nem fordult az 
Alkotmánybírósághoz sem. Tény az is, hogy emellett – mások indítványa alapján – működése 
alatt számtalan elfogadott és általa aláírt törvényt semmisített meg az az Alkotmánybíróság. 
Schmitt Pál köztársasági elnök a doktori disszertációja nyomán kialakult plágiumbotrány 
miatt 2012. április 2-án lemondásra kényszerült. A következő köztársasági elnök, Áder János, 
a nagyobbik kormánypárt alapító tagja, korábbi országgyűlési elnöke, európai parlamenti 
képviselője lett. Ő szakított elődjének azzal a gyakorlatával, hogy válogatás nélkül mindent 
aláír, azonban komoly ellensúlyt nem jelentett. A kormánypártoknak igazán fontos ügyekben 
nem fordult Alkotmánybírósághoz, ezt a 2010–2014-es parlamenti ciklusban mindössze egy 
alkalommal tette.  
Leszámítva a kormányzás első néhány hónapját, a köztársasági elnök nem azért nem volt a 
kormányzati hatalom ellensúlya a 2010–2014-es ciklusban, mert – mondjuk az 
Alkotmánybírósághoz hasonlóan – szűkítették hatáskörét, hanem mert a pozíciót betöltő 
politikusoknak más volt a szerepfelfogásuk. A pozíciót a kormányfőhöz lojális ember töltötte 
be, s ahogy kutatásomban részletesen elemeztem, mozgásterét humánpolitikai ügyekben 
megnövelték, státusát pedig – bár ez az elnök esetében már alig volt lehetséges – még 
biztosabb alapokra helyezték. 
 

2.4. A helyi önkormányzatok 
 

6. Tézis: 
a) Az új önkormányzati rendszer a korábbi struktúrához képest felvállaltan a területi 

közigazgatás teljes, és a helyi önkormányzatok a korábbinál lényegesen nagyobb 
kormányzati kontrolljára törekszik. 

b) A kormánypártok az önkormányzati választási rendszer szabályainak átírásával 
biztosították, hogy a 2010 őszén megtartott önkormányzati választáson a 
kormánypártok győzelme nagyobb arányú legyen, mint az addig hatályos 
rendszerben lett volna. 

c) Az Alaptörvény és annak alapján az önkormányzati rendszer átalakítása, az állam 
és az önkormányzatok viszonyának új filozófia mentén történt átalakítása, az 
egyik komoly kormányzati féket iktatta ki a rendszerből. 
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Az önkormányzati rendszer nem tartozik a kormányzati hatalmat ellenőrző klasszikus 
intézmények közé. Szerepe a fékek és ellensúlyok rendszerében egészen másként (központi 
kormányzat – helyi autonóm igazgatás) értelmezendő. Mégis, a rendszerváltozáskor olyan 
szabályozást alakítottak ki, hogy a tanácsrendszert felváltó helyi önkormányzatokat, széles 
körű autonómiával felruházva, gyakorlatilag mégis a központi kormányzat erős ellensúlyává 
tették.  
 

2.4.1. Az Alaptörvény hatálybalépése előtti átalakítások 
 
A legjelentősebb változást a kormányváltás után alig néhány hónappal később elfogadott 
törvény hozta: az, amelyik felállította a közigazgatási hivatalok helyébe lépő 
kormányhivatalokat, melyek átvették az önkormányzati feladatok jelentékeny részét. Az 
átalakítás megteremtette a lehetőségét annak, hogy a hivatal élére a kormány politikai 
vezetőket – akár országgyűlési képviselőket – nevezhessen ki. A kormányhivatalok 
elődjeinek, a közigazgatási hivataloknak az élén köztisztviselő állt, akinek feladata nem a 
kormányzati akarat képviselete, hanem az önkormányzatok törvényes működésének 
biztosítása volt. A változtatás komoly szemléletbeli változást tükröz. Kifejezi azt a szándékot, 
hogy a központi hatalom a korábbinál lényegesen nagyobb befolyást követel magának az 
önkormányzati és a területi igazgatási szektorban. Tényként kell megállapítani, hogy a 
korábbi struktúrához képest ez a modell felvállaltan a területi közigazgatás teljes, és a helyi 
önkormányzatok a korábbinál lényegesen nagyobb kormányzati kontrolljára törekszik. 
Ráadásul – ez a megváltozott szemléletmódból persze már következik – szakít azzal a 
hagyománnyal, hogy a hivatal élén közigazgatási szakember áll. A mindenkori kormányhoz 
esküje szerint is lojális közigazgatási vezető fölé, nyíltan a kormányzati érdekek 
érvényesítésére feladatot kapott pártpolitikus hivatalvezető (kormánymegbízott) került, akinek 
valódi szerepe és feladatköre valóban kérdéseket vet fel. 
 
Az önkormányzati választás szabályait nem egészen négy hónappal a választások előtt 
módosította a kormánytöbbség. A kormány ezáltal biztosította, hogy az önkormányzati 
választásokon a kormánypártok győzelme nagyobb arányú legyen, mint az addig hatályos 
rendszerben lett volna. A listás választási rendszer mindig az aktuálisan kisebb pártoknak, 
míg az egyéni választókörzetek alapján elnyerhető mandátumok arányának megnövelése a 
listás mandátumokhoz képest mindig a legnagyobb pártoknak kedvez. Az önkormányzati 
választáson egyéni mandátumot az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. A kormánypártok a 
kampányban megígérték az önkormányzati képviselőtestületek számának csökkentését. Erre 
való hivatkozással úgy alakították át a választási rendszert, hogy az új képviselőtestületekbe, a 
korábbi arányt megbontva, jóval nagyobb arányban kerülhettek megválasztásra egyéni, mint 
listás jelöltek. Ez pedig azt eredményezte, hogy a választási rendszer még torzabb lett, s az 
önkormányzati választáson elnyert mandátumok és a pártok tényleges támogatottsága között 
még nagyobb szakadék keletkezett. A választási eredmény egyértelműen igazolta is ezt.  
 

2.4.2. Az Alaptörvény és annak hatálybalépése után bekövetkezett változások 
 
A 2012. január 1-jével hatályba lépett Alaptörvény három jelentős változást hozott a kormány 
és az önkormányzatok viszonyát illetően. Az új alkotmányos rendelkezés szerint, bírósági 
eljárást követően, a helyi önkormányzat törvényen alapuló rendeletalkotási vagy 
határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítása esetén a kormányhivatal 
vezetője, azaz a kormány képviselője, rendeletalkotási és határozathozatali jogot kapott a 
helyi önkormányzat nevében. Talán ennél is jelentősebb változás volt, hogy az állam az 
önkormányzatok törvényességi ellenőrzése helyett a törvényességi felügyeleti jogot kapta 
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meg. Ez pedig, ahogy az új önkormányzati törvényből is jól látszik, nem csupán szemantikai 
különbséget jelentett. Végül, az Alaptörvény lehetővé tette, hogy törvényben meghatározott 
esetekben, az önkormányzat kölcsönfelvételét vagy más kötelezettségvállalását feltételhez, 
illetve a kormány hozzájárulásához kössék. A rendelkezések – az önkormányzati autonómia 
terhére – lényegesen nagyobb alkotmányos lehetőséget biztosítottak a kormánynak az 
önkormányzati ügyekbe való beavatkozásra. 
 
Az Alaptörvény előírta, hogy az Országgyűlésnek új, sarkalatos törvényt kell alkotnia a helyi 
önkormányzatokról. Az 1990-es önkormányzati törvény a legfontosabb alapelvek között 
rögzítette az önkormányzatok szerepét a hatalommegosztás rendszerében. Az új törvénybe ez 
nemcsak hogy nem került be, de az indokolás egyértelműen kifejezésre juttatja az ezzel 
ellentétes kormánypárti hozzáállást. A koncepció célként fogalmazta meg a rendszerváltozás 
során meghatározott modellhez képest nagyobb állami szerepvállalás kialakítását és ezzel 
párhuzamosan az önkormányzati autonómia nagyobb mértékű csökkentését. De továbbmenve: 
a korábbi önkormányzati hatósági jogkörök alapelvi szinten átkerültek az államhoz, s csak 
kivételes esetekben engedi a törvény az ilyen feladatok önkormányzathoz telepítését.  
Látni kell, hogy az új önkormányzati rendszer – elsősorban azzal, hogy gyakorlatilag minden 
fontosabb hatáskört állami feladatkörbe utal – számos elemében idézi vissza a 
tanácsrendszert. Az iskoláknak és az egészségügyi szolgáltatásoknak – éppúgy, mint a 
szociális ellátások túlnyomó többségének – elvétele az önkormányzatoktól, a 
feladatfinanszírozás, a helyi közügyek körének szűkítése, a gazdálkodási önállóság törvényi 
garanciáinak mellőzése, az önkormányzatok korábbinál lényegesen szorosabb állami 
felügyeletének megteremtése, az állam önkormányzati ügyekbe való beavatkozási 
lehetőségeinek bővítése mind a tanácsrendszerhez hasonlít, s drasztikusan csökkenti az 
önkormányzatok ellensúlyi szerepét. 
 
E pontból jól látható, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása, az állam és az 
önkormányzatok viszonyának új filozófia mentén történt átalakítása az egyik – ahogyan 
említettem, nem is klasszikus értelemben vett, de – komoly kormányzati féket iktatta ki a 
rendszerből. Nem csupán közjogi értelemben, de a kormánypártokon belül is. A 
miniszterelnök-pártelnökök párton belüli legkomolyabb ellensúlyának két évtized óta az erős 
polgármesterek számítottak. Hatáskörük és gazdasági önállóságuk drasztikus csökkentésével, 
valamint a központi közigazgatás általi ellenőrzésük lehetőségeinek kiszélesítésével nem 
csupán közjogi státusuk, de a párton belüli tekintélyük és erejük is jelentősen lecsökkent. A 
föléjük helyezett, beosztásukat tekintve formálisan is a miniszterelnöktől függő 
kormánymegbízottak és járási vezetők ugyan nem jogi értelemben, de ténylegesen valódi 
főnökei lettek a polgármestereknek. Tekintettel arra, hogy a tárgyalt kormányzati ciklusban az 
önkormányzatok túlnyomó többségében – a jelentősebb önkormányzatok, megyei jogú 
városok, megyei közgyűlések több mint 90%-ában – a kormánypártok alkották a többséget, és 
azok is adták a polgármestert, a vázolt megközelítés legalább olyan jelentőségű, mint a 
közjogi változások. 
 

2.5.  Közpénzügyek (Magyar Nemzeti Bank, Állami Számvevőszék, Költségvetési Tanács) 
 

7. Tézis:  
a) Az új jegybanktörvény, a fél évvel később elfogadott módosító javaslat nélkül, 

megvalósította volna a teljes hatalomátvételt a Magyar Nemzeti Bankban. A 
vizsgált ciklus második felében e törekvés végül sikerrel járt. 

b) Az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács esetében a kormánypártok 
strukturális átalakításokkal és személyi döntések sorozatával elérték, hogy a két 
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testület a gyakorlatban ne működhessen a kormány ellensúlyaként. 
 

2.5.1. A Magyar Nemzeti Bank 
 
A kormányfő centralizációs törekvései a Magyar Nemzeti Bankot sem hagyták érintetlenül. A 
jegybank elnökének már 2010 júliusában csökkentették a fizetését nagyjából a korábbi, az 
első Orbán-kormány időszakában (1998–2002) megállapított jövedelem egynegyedére. 
Bizonyos megközelítésben a helyzet nagyon hasonló volt a bírák későbbi 
kényszernyugdíjazásához. A kormány talán belátni nem volt hajlandó, de sokkal inkább 
valószínű, hogy belátta, csak éppen nem érdekelte – amint a Velencei Bizottság és az 
Alkotmánybíróság is megállapította –, hogy miként a bírák előre hozott nyugdíjazása sem 
elsősorban nyugdíjszakmai kérdés, hanem az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése, 
úgy a jegybank elnökének fizetése sem egy állami vezetői jövedelmi kérdés, hanem a 
jegybanki függetlenség kérdése.  
 
2011 márciusában járt le a Monetáris Tanács külsős tagjainak mandátuma. A Magyar Nemzeti 
Bank Monetáris Tanácsa tagjainak kizárólag a kormánypártok által jelölt tagokat választották 
meg. Megválasztásuk előtt azonban a jelölésükre vonatkozó szabályokat úgy változtatták 
meg, hogy abban biztosítva legyen a kormányhoz hű tagok túlsúlya. A jegybankelnök szerint 
megválasztásuk pillanatától érzékelhető volt a kormány iránti lojalitásuk. Az elnök nyomás 
alatt tartása az ezt követő hónapokban is érezhető volt. Júliusban például a Magyar Nemzeti 
Bank felügyelő bizottsági elnöke már azt nyilatkozta, hogy az újabb vizsgálatai alapján 
ügyészi vizsgálatot látna szükségesnek a jegybankban. Az év végén azonban a 
nyomásgyakorlás koncentrálttá vált. 2011 októberében és decemberében minden lehetséges 
irányból támadást indítottak a jegybankelnök ellen. A sajtóhírek és parlamenti kérdések 
mellett erről tanúskodnak a jegybankelnök Számvevőszéki és költségvetési bizottsági 
meghallgatásainak jegyzőkönyvei is. A kormánypárti képviselők támadó stílusa önmagáért 
beszél. 
 

2.5.1.1. Az új jegybanktörvény és annak módosításai 
 
Az új jegybanktörvény, a fél évvel később elfogadott módosító javaslat nélkül, megvalósította 
volna a teljes hatalomátvételt a Magyar Nemzeti Bankban. Rendelkezések sora vezetett volna 
oda, hogy a jegybankelnök és alelnökei ugyan megtartják pozíciójukat, de a valódi irányítás 
kicsúszik a kezükből. Vegyük sorra ennek elemeit: 
 

• Jelentős döntési és irányítási, napi működéssel kapcsolatos kompetenciákat vont el az 
elnöktől és az alelnököktől, s utalt a Monetáris Tanács hatáskörébe (melyben már 
ekkor többségben voltak a kormánypártok által delegált és az új szabályok szerint 
megválasztott tagok). 

 
• A Monetáris Tanács kiegészülhetett volna egy újabb alelnökkel és egy újabb 

monetáristanács-taggal. Az alelnök kinevezését nem a jegybank elnöke, hanem a 
miniszterelnök javasolja a köztársasági elnöknek. 

 
• A Monetáris Tanács megválasztja elnökhelyettesét. (Ő a törvény szerint is, de a tanács 

megnövekedett feladatköre miatt gyakorlatilag is a jelenlegi egyik alelnök helyett az 
elnök általános helyettese lett volna. Sőt – az alábbi változásokkal együtt, valamint, 
tekintettel arra, hogy a megnövekedett hatáskörű Monetáris Tanács többsége mögötte 
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állt volna – gyakorlatilag ő vált volna az „új elnök”-ké. Minden bizonnyal az új 
alelnök lett volna az, akiről az előző mondatokban szó van.) 

 
• A Monetáris Tanács megkapta a jogot arra, hogy döntsön az alelnökök hatásköréről. 

(Így akár az összes fontos alelnöki jogkört az újonnan megválasztott alelnök kaphatta 
volna meg, míg a régi kettő funkcióját kiüresítik. Ez pedig azzal járhatott volna, hogy 
a tanács elé kerülő előterjesztések tartalmára – merthogy a tanács ezek alapján dönt – 
a miniszterelnök által kiválasztott új alelnök komoly ráhatással bírhatott volna.) 

 
• Az alapító okirat újabb jogköröket utalhatott a Monetáris Tanács hatáskörébe. (Ez 

talán a legfontosabb rendelkezés a sorban, hiszen ezzel gyakorlatilag a kormány, 
pontosabban a nemzetgazdasági miniszter határozhatta volna meg, milyen jogkört von 
el – méghozzá bármikor – mondjuk az elnöktől, és telepít a tanácshoz, az alapító 
okirat módosítása ugyanis az ő jogkörébe tartozik.) 

 
• Az új jegybanktörvény lehetővé tette a kormány képviselőjének részvételét a 

Monetáris Tanács ülésein, a tanács napirendjét pedig meg kellett küldeni a 
kormánynak. (Ezzel a kormány képviselője a helyszínen adhatott volna megrendelést a 
tanács lojális tagjainak, akár minden ott felmerült kérdésben.) 

 
Az első pontban és az utolsó három pontban foglalt jogköröket az Európai Központi Bank és 
az Európai Bizottság nyomására fél évvel később vonták vissza egy módosító javaslattal. Azt 
pedig én csak valószínűsíteni tudom, hogy az újabb alelnök és monetáristanács-tag 
kinevezésére szintén az Európai Központ Bank tiltakozása miatt nem került sor. 
Fentieket kiegészítette a jegybanktörvény benyújtásának napján az Alaptörvény átmeneti 
rendelkezéseihez beadott bizottsági módosító javaslat, melyben lehetőséget teremtettek volna 
a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének összevonására 
úgy, hogy a felügyelet elnöke a Magyar Nemzeti Bank alelnöke lett volna, a jegybank 
hivatalban lévő elnöke pedig elveszítve elnöki státusát, szintén alelnökké vált volna. Volt már 
ilyenre példa, hiszen a kormány, szervezeti átalakításra hivatkozva, mandátumának lejárta 
előtt szüntette meg az Országos Választási Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a 
Legfelsőbb Bíróság elnökének és elnökhelyettesének mandátumát. 
Az Európai Bizottsággal való tárgyalások eredményeképpen a kormánypártok a Magyar 
Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének összevonását lehetővé tévő 
alkotmányos rendelkezést hatályon kívül helyezték. A szépen felépített konstrukció 
gyakorlatilag összeomlott. A kormány szándéka azonban a napnál is világosabban látszik. Ha 
az eredeti terv sikerül, ha az Európai Unió nem kényszeríti ki mások mellett a fenti 
változásokat, a jegybank irányítása az elnök mandátumának lejárata előtt a kormány befolyása 
alá került volna. 
 

2.5.1.2. Az új jegybankelnök kinevezése 
 
Az elnök mandátuma 2013. március 3-án járt le. A miniszterelnök 2013. március 1-jén 
jelentette be hivatalosan, hogy a nemzetgazdasági miniszterét jelöli a jegybank élére. Egy 
nappal a bejelentés előtt a miniszter, az állami tulajdonos képviselőjeként, saját magának 
átírta a Magyar Nemzeti Bank alapító okiratát. Korábban az elnök csak a közvetlenül alá 
tartozó munkatársak felett gyakorolta a munkáltatói jogokat, ezt követően a munkáltatói jogok 
lépcsőzetesen épültek fel. Az elnök szinte azonnal élt is új jogkörével. Középvezetői, 
igazgatói, részlegvezetői szinten majdnem mindenhol cserélték a munkatársakat, s jórészt az 
államigazgatásból olyanokkal helyettesítették őket, akiknek alig vagy egyáltalán nem volt 
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banki tapasztalatuk. A lojalitás iránti feltétlen – és a szakmaiságot ezúttal is háttérbe szorító – 
igény az új felsővezetés szintjén is egyértelműen kimutatható.  
 
A kormány 2013-ban ismét visszatért a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének összevonásához. A korábbi változathoz képest azonban annyi 
különbséggel fogadták el a jogszabályt, hogy a jegybankelnök az új változat szerint nem 
alelnökké vált, hanem megtarthatta elnöki státusát. Ezzel a kormánypártok egyértelműen 
bebizonyították, hogy még ha az összevonást valódi szakpolitikai meggyőződésük alapján 
indítványozták is, a korábbi javaslat egyik legfőbb célja a kormánnyal nem lojális 
jegybankelnök strukturális átalakításnak álcázott eltávolítása volt. A miniszterelnök bizalmi 
emberének, a kormánytagból jegybankelnökké avanzsált politikusnak nemcsak a státusa 
maradhatott meg az összevonás miatt amúgy is nagyobb hatáskörre szert tett Magyar Nemzeti 
Bank élén, hanem az összevonással együtt járó jogkörök mellé még újakat is kapott. E két 
törvényjavaslat, valamint a megelőző események ismét jól bizonyítják a kormányfő által 
„kimunkált” hatalomtechnikai recept következetes alkalmazását. A nem lojális vezetőt meg 
kell kísérelni eltávolítani, a lojálisnak viszont meg kell növelni a mozgásterét, s a lehető 
legfüggetlenebb státust biztosítani neki. Pontosan ez történt ebben az esetben is. 
 

2.5.2. Az Állami Számvevőszék 
 
A 2010-es választások után alig több mint egy hónappal megválasztották az egyik 
kormánypárti képviselőt az Állami Számvevőszék elnökének. Az új jogszabály jelentősen 
megerősítette az elnöknek a szervezet kialakításával és működésével kapcsolatos jogkörét. Az 
elnök hatáskörébe került a szervezeti és működési 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. A változásokat egy rövid mondatban összefoglalva: a 
független állami szerv élére kinevezett megbízható vezető működési kontrollja csökkent, 
hivatali ideje potenciálisan megnövekedett, hatásköre pedig bővült, különösen a 
humánpolitikai döntéseket illetően. 
 

2.5.3. A Költségvetési Tanács 
 
A Költségvetési Tanácsot, melynek felállítását ellenzéki erőként még támogatta, a kormány 
gyakorlatilag megszüntette. E ténynél azonban szomorúbb a motiváció, mely kísértetiesen 
hasonlít az Alkotmánybírósággal kapcsolatos alkotmánymódosítás kiváltó okához. A 
kormány ismét demonstrálta azt, hogy mi lesz azok sorsa, akik kritizálni merik. A tanács 
elnökét pedig cinikus módon gyakorlatilag megfosztották hivatalától.  
 
A Költségvetési Tanács több elemzésében és a költségvetés parlamenti vitája során a kormány 
terveivel kapcsolatban kemény kritikát fogalmazott meg. Tíz nappal a kritikák 
megfogalmazása után az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának elnöke – aki 
később a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője lett – által előterjesztett költségvetési 
kapcsolódó módosító javaslatok miatt a Költségvetési Tanács Titkárságának 2011. évre 
tervezett költségvetési támogatását teljes egészében elvonták. Ezek után a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslattal, majd zárószavazás előtti 
módosító javaslattal megszűnt a Költségvetési Tanács Titkársága, vagyis a Költségvetési 
Tanács szakértői háttere, illetve módosult a Költségvetési Tanács összetétele és feladatköre is. 
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Az új szabályozás szerint a Költségvetési Tanács tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az 
Állami Számvevőszék elnöke, valamint egy, a köztársasági elnök által hat évre kinevezett, 
kiemelkedő tudású közgazdász. A változás következtében a jórészt a kormányzati 
költségvetési politikát véleményezni hivatott háromtagú testület két tagjának lojalitása is 
biztosított lett.  
 
Az Alaptörvény a tanácsot, a korábbi Alkotmánnyal szemben, külön nevesíti. Miután a 
Költségvetési Tanács három tagjából kettő a kormányhoz lojális szakember lett, az 
Alaptörvény nemcsak visszaadta a tanács korábbi jogköreit, hanem a köztársasági elnökkel 
együtt gyakorlatilag az Országgyűlés feloszlatására kaptak felhatalmazást. 
 
Látható, hogy míg az Országgyűlés dicséretes és helyes korlátozásokat fogalmazott meg 
alaptörvényi szinten az államadóság mértéke és a költségvetés viszonyának vonatkozásában, 
gyakorlatilag lebontotta azokat az ellenőrzési mechanizmusokat, melyek egy – hangsúlyozom 
– Fidesz-kormány regnálása alatt e szabályok betartását bármilyen módon ki tudnák 
kényszeríteni. Van, ahol ezt a hatáskör csorbításával érték el, van, ahol az ismertetett 
humánpolitikai intézkedésekkel. Azt, hogy az Alaptörvény megváltozott rendelkezései, a két 
volt pártpolitikus által vezetett jegybank, illetve számvevőszék, továbbá a két kormánypárti 
politikus által uralt Költségvetési Tanács majd milyen akadályokat gördít egy esetlegesen más 
színezetű kormány költségvetési és gazdaságpolitikája elé, csak találgatni lehet. Az viszont 
már most világosan látszik, hogy a jelenlegi kormányzati működés ellensúlyát nem 
jelentették. 
 
3. Az alkotmányos intézményrendszer átalakítása II. (igazságszolgáltatás, alkotmány- 

és jogvédelem) 
 

3.1. Az Alkotmánybíróság 
 

8. Tézis 
a) Az Alkotmánybíróság helyzetének változása egy olyan folyamat része, amelyik 

minden téren gyengíteni törekszik a kormányzati fékek és ellensúlyok 
rendszerét. 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. 

b) A jogalkotási folyamat végén számos koncepcionális kérdésben más megoldás 
született, mint amit az alkotmányozási folyamat kezdetén a kormánypárt 
szakpolitikusai hivatalosan javasoltak. Ezek egy része láthatóan az 
alkotmányozás során beérkező szakmai javaslatok alapján módosult. Azonban 
az is látható, hogy a számos javaslat közül a kormány egy kivétellel – ez az 
alapvető jogok biztosának indítványozási joga – csak azokat a koncepcionális 
változtatásokat eredményező javaslatokat fogadta el, amelyek az 
Alkotmánybíróság kormányzati-törvényhozási ellensúlyi szerepét a hatályos 
szabályozáshoz képest nem erősítették. A változtatások másik része azonban 
egyértelműen igazolhatóan az Alkotmánybíróság ellensúlyi szerepének 
csökkentése érdekében történt. 

c) Bár meghatározó nemzetközi szervezetek és tisztségviselők az Alaptörvény és a 
sarkalatos törvények konszenzusos elfogadását javasolták, egyik ellenzéki 
pártnak a kormányzati véleménytől eltérő koncepcionális jelentőségű javaslatát 
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sem támogatta a kormánytöbbség. Ezért egyik ellenzéki párt sem támogatta az 
alkotmánybíráskodás átalakítását meghatározó törvények elfogadását. 

d) A testület legfontosabb hatásköreinek egy része – gondolok itt elsősorban a 
pénzügyi, gazdasági jellegű törvények utólagos normakontrolljának korlátok 
közé szorítására – a törvényhozónak és a kormánynak előnyös módon változott 
meg. 

e) A törvények alkotmányossági felülvizsgálat alóli kivonása rendszerszintű 
folyamattá vált. Az Alkotmány, később az Alaptörvény, keret helyett eszköz lett. 

f) 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. 

g) Az előzetes normakontroll indítványozói körének kiszélesítése a testületet a 
korábbihoz képest közelebb sodorta a politikai döntéshozókhoz, s éppen a 
kormánynak és a kormánypártoknak biztosít új, eddig nem létező 
jogosultságokat alkotmánybírósági eljárások kezdeményezésére. 

h) Az alkotmánybírák jelölési rendjének megváltoztatásával a kormánypártok 
kiiktatták a jelölési eljárásból az ellenzéki pártokkal való kompromisszum 
kényszerét, a gyakorlat pedig azt igazolta, hogy az összes megüresedett vagy 
újonnan létrejött alkotmánybírói tisztségre saját jelöltjeiket választották meg, s 
egyetlen ellenzéki jelöltet sem támogattak. Így – minthogy az Alkotmánybíróság 
létszámát is megemelték – a testület tagjainak több mint fele a hivatalban lévő 
kormány ideje alatt foglalta el a posztját. 

i) Az ebben a fejezetben bemutatott új alkotmánybírák erős kötődése a 
kormánypártokhoz és a kormányfőhöz – s nem csupán a konzervatív 
értékrendhez – kutatásom alapján bizonyított. Ezek eredményeképpen 
alapvetően megváltoztak a testületen belüli erőviszonyok, és a döntési 
folyamatban, több alkotmánybírónál, vélhetően nem a szakmai érvek lesznek a 
legfontosabb motívumok. 

j) A Velencei Bizottság több észrevételét megfogadta a jogalkotó, azonban számos, 
a demokratikus működés szempontjából a Bizottság által jelentősnek ítélt 
kritikai észrevételét nem, azokra elégtelen válaszokat adott. 

 
 
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, s amelynek következményeképpen számos nemzetközi fórumon indult vizsgálat 
Magyarországgal szemben, s számos elmarasztalást kellett elszenvednünk. A könyv e 
fejezetében kronológiai sorrendben ezt a folyamatot vizsgáltam. 
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3.1.1. Alkotmányozás és párhuzamos alkotmányozás 
 

3.1.1.1. Az alkotmánybírák jelölési rendjének átalakítása 
 
2010. június 7-én egy kormánypárti képviselő asszony gondolta úgy, hogy mivel „a hatályos 
jelölési szabályok nem biztosítják a testület folyamatos és zavartalan működését”, ideje 
megváltoztatni az alkotmánybírák jelölési rendjét.18 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. A rendszert persze lehet bírálni, hiszen mégiscsak valamiféle 
politikai alku eredményeképpen váltak jelöltté a javasolt személyek, s kétségtelen, hogy ez a 
szabály többször eredményezett évekig tartó sikertelen jelölési eljárást. Nem ördögtől való 
tehát, hogy egy kétharmados parlamenti többséggel rendelkező kormány megpróbál jobb 
rendszert alkotni. A gondot csak az okozza, hogy a javaslat megint nem szólt másról, mint a 
hatalom koncentrálásáról. A javaslat alapján a nyolctagú – a későbbi módosítás szerint 9–15 
tagú – jelölőbizottságban, melynek összetétele igazodik a parlamenti arányokhoz, a jelenlegi 
kormánypártok, most már az ellenzék beleszólása nélkül, önállóan állíthatnak jelölteket. A 
jogszabályt hatálybalépése után azonnal alkalmazták is. Az alkotmánybírák választásakor – 
demokratikus elkötelezettségét bizonyítandó – az új szabályok alapján felállt jelölőbizottság 
minden párt jelöltjét alkotmánybíró-jelöltté választotta, majd a kormányoldal 2010. július 22-
én a plenáris ülésen megválasztotta az általa jelölt két alkotmánybírót. Ez pedig a 
hatalomtechnikának az a módszere, amelyet sokan cinizmusnak neveznek. Aki egy kicsit is 
belegondol, rájön, hogy 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. 
A kizárólag a kormánypártok által javasolt jelöltek megválasztása kérdést sem hagy maga 
után a kormány módosító javaslattal kapcsolatos valódi szándékaival kapcsolatban. 

Nem mehetünk el amellett sem, hogy ugyanez a törvényjavaslat hatályon kívül helyezte az 
Alkotmány 24. § (5) bekezdését. Ez a szakasz, mely a Horn-kormány idejében lépett hatályba, 
arról rendelkezett, hogy az alkotmánykoncepciót csak az országgyűlési képviselők 
négyötödének egyetértésével lehet elfogadni, azaz a kétharmados kormánytöbbség ellenére, 
legalább egy ellenzéki párt egyetértése szükséges hozzá. 
 
 
 

                                                           
18 T/189. számú és az ezt kiegészítő T/190. számú törvényjavaslat. Kihirdetésük után: 2010. évi CXIII. törvény a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról; 2010. évi LXV. törvény az 
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény módosításáról. 
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3.1.1.2. A párhuzamos alkotmányozás második felvonása – az Alkotmánybíróság 
hatáskörének szűkítése 

 
Mielőtt az előkészítő bizottság megkezdte volna munkacsoport-jelentéseinek tárgyalását, az 
Alkotmánybíróság 2010. október 26-án alkotmányellenesnek nyilvánította és 
megsemmisítette a közszférában folyósított végkielégítéseket terhelő különadót 
visszamenőleges hatállyal lehetővé tévő „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 
megalkotásáról és módosításáról szóló” törvényt. A kormánypártoknak presztízskérdés volt a 
törvény hatályba léptetése, hiszen mind választási kampányukban, mind azután megígérték, 
hogy visszaszerzik a „pofátlan végkielégítéseket”. Egy számukra szimbolikus jelentőségű 
törvény hatályon kívül helyezése mellett ez volt az első olyan alkalom a választások óta, 
amikor egy testület útját állta a kormánynak, főleg úgy, hogy kvázi az ellenzéknek adott 
igazat, hiszen az ellenzéki pártok a törvényjavaslat tárgyalásakor vehemensen hangoztatták, 
hogy a jogszabály annak visszamenőleges hatálya miatt alkotmányellenes lesz. Az 
Alkotmánybíróság döntése után a Fidesz frakcióvezetője még ugyanazon a napon a 
megsemmisített jogszabállyal megegyező képviselői önálló indítványt terjesztett elő. A 
különbség az eredetihez képest csupán annyi volt, hogy a visszamenőleges hatályt nemcsak a 
tárgyi év elejéig, hanem 5 évre visszamenően határozta meg. Emellett egy 
alkotmánymódosító javaslattal és az Alkotmánybíróságról szóló törvény módosításával – 
melyben az Alkotmánybíróság hatáskörének csökkentését javasolta – kívánta elérni, hogy a 
testület az ismét benyújtott törvényt ne semmisíthesse meg. A módosító javaslatok lényege az 
volt, hogy kizárta a népszavazás lehetőségét  
 

„a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a központi adónemekről, 
illetékekről és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről 
szóló törvények tartalmáról.”19 

 
Az Alkotmánybíróság felülvizsgálati lehetőségét pedig olyan törvény tartalmáról, amely 
országos népszavazással sem változtatható meg. Indokolásnak az Alkotmánybíróság eddigi 
tevékenységének háromsoros méltatása mellett mindösszesen annyit írt az előterjesztő, hogy 
„a jogállam megszilárdulásával az alkotmánybíráskodás ilyen széles jogköre mára 
indokolatlanná vált”.20 Ezekben a tárgykörökben tehát az eredeti előterjesztés szerint teljesen 
megszűnt volna a törvényhozás kontrollja. Végül, egy módosító javaslattal az 
Alkotmánybíróság mégis megkapta a jogot arra, hogy felülvizsgálja a pénzügyi tárgyú 
jogszabályokat, azonban csak az élethez és emberi méltósághoz, a személyes adatok 
védelméhez, a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadsághoz vagy a magyar 
állampolgársághoz való alapjogok sérelme miatt. 
 

3.1.1.3. Az alkotmányozás folyamata 
 
Az alkotmány-előkészítő bizottság 2010. november 10-én tárgyalta meg a munkacsoport 
jelentését. Ekkor már – éppen az Alkotmánybíróság jogkörét szűkítő törvényjavaslat 

                                                           
19 T/1445. számú és T/1446. számú törvényjavaslat. 
20 T/1445. számú és T/1446. számú törvényjavaslat. 
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elfogadása miatt – mindhárom ellenzéki párt kiszállt az alkotmányozás folyamatából. A 
bizottság egy olyan szövegtervezetet (alkotmánykoncepció) fogadott el, amely számos ponton 
ellentétes volt a munkacsoport kormánypárti tagjainak addig hivatalosan is képviselt 
véleményével. Nem egy olyan rendelkezés hiányzik ugyanis belőle, ami az előkészítő 
bizottság Igazságügy, Alkotmány- és jogvédelem munkacsoportjában egyhangú támogatást 
kapott, és később sem vitatta senki a bizottság valamelyik későbbi ülésén. A bizottság elnöke 
az Alkotmánybíróság hatásköreinek elhagyását javasolta a koncepcióból, de például nem 
kifogásolta az alkotmánybírák megválasztására vonatkozó garanciális szabályok beemelését, 
ahogy sok mást sem.  
Az Alaptörvényben még a koncepcióhoz képest is jelentős eltéréseket találunk. Az 
Alkotmánybíróságról szóló 24. cikk feltétlen erénye, hogy végül nem a „kis” alkotmány 
filozófiáját követve alkották meg. A szabályozás azonban így sem kielégítő. Számos 
garanciális elem, amely az előkészítő bizottság illetékes munkacsoportjában egyhangú 
támogatást kapott, s melyet az Alkotmánybíróság is az Alkotmányban javasolt szabályozni, 
kimaradt az Alaptörvényből. A hatáskörök egy része például belekerült, de az előzetes 
normakontrollra vonatkozó hatáskörök egy részét csak a sarkalatos törvény rendezte. Pedig 
egyértelmű álláspont volt korábban, hogy a hatáskörök teljes köre az alkotmányba való. 
 
A legkomolyabb változást talán az actio popularis megszüntetése jelentette, melyet az 
előkészítő 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. Sok, e szabály alapján benyújtott indítványból születtek 
meghatározó jelentőségű alkotmánybírósági döntések. Ettől függetlenül természetesen 
felmerülhet megszüntetésének lehetősége az alkotmányozási folyamatban. Annál is inkább, 
mert ezt javasolta az Alkotmánybíróság elnöke is. Látni kell azonban, hogy ebben a 
kormányzati ciklusban ez volt az ellenzéki pártok, a társadalmi és érdekvédelmi szervezetek 
legfőbb fegyvere a kormányzattal szemben. Kétharmados parlamenti többség birtokában 
ugyanis az ellenzék nélkül még alkotmányozni is lehetett. Azonban az actio popularis adta 
lehetőséget kihasználva született számos nagyobb jelentőséggel bíró jogszabályt hatályon 
kívül helyező alkotmánybírósági határozat. Az új alaptörvény hatálybalépésével ez a 
lehetőség megszűnt. 
Emellett a számos európai példából ismét azt vették át, ami a kormány számára az aktuálisan 
legkedvezőbb megoldást jelentette. Az országgyűlési képviselők egynegyed része vált csupán 
jogosulttá utólagos normakontroll kezdeményezésére. Ennyi képviselője pedig csak a 
nagyobbik kormánypártnak volt. A két demokratikus ellenzéki pártnak még együtt sem. Ez 
azt jelentette, hogy a szocialista párt és a radikális jobboldali párt csak együtt tudott volna az 
Alkotmánybírósághoz fordulni. Az a két párt, amelyikből az egyik a másikat nyíltan 
antiszemitának, szélsőségesnek és antidemokratikusnak tartja, a másik pedig az egyiket 
legfőbb ellenségének, bűnöző szervezetnek; s még a parlamentből is ki akarja tiltani a 
képviselőit, sőt e célból számos törvénymódosító javaslatot nyújtott be. E két párt közös 
indítványaira pedig előre láthatóan esély sem volt. Elképzelhetőnek tűnt, hogy egy-egy 
ügyben – mondjuk kiemelt nemzeti érdekekre hivatkozva – közös beadvány születik, de az 
már akkor látszott, hogy rendszer biztosan nem lesz belőle. Mert, még ha megannyi 
pragmatikus politikus is alkotná a két frakciót, az együttműködés mindkét párt szavazóbázisa 
számára elfogadhatatlan lett volna, és a pártok támogatottságát valószínűsíthetően 
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drasztikusan csökkentette volna. Az Alaptörvény hatálybalépése óta eltelt idő pedig 
bizonyította: egyetlen közös indítvány sem született. Az Országgyűlés által elfogadott 
törvényeknek gyakorlatilag megszűnt az ellenzék és az érdekvédelmi szervezetek által 
kezdeményezett alkotmánybírósági kontrollja. 
A tervezet komoly kritikát váltott ki. Talán jórészt ennek – és persze a Velencei Bizottság 
véleményének – hatására került be módosító indítványként az alapvető jogok biztosának 
indítványozási joga. A gyakorlat ezután érdekesen alakult. A pártok és a civil szervezetek az 
ombudsmant keresik meg, hogy bizonyos ügyekben éljen indítványozási jogával. Az 
ombudsman pedig az addigi szokásoktól eltérően rendszeresen él is azzal. Így az alapvető 
jogok biztosa az alkotmányosság talán legfőbb őrévé vált. E gyakorlat üdvözlendő, azonban 
elméleti megközelítésben és hosszabb távon nem szerencsés, hiszen a biztos nem veheti át az 
ellenzéki pártok feladatát. 
 
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. S az is tény, hogy az új lehetőség érdemben nem 
befolyásolja a kormányzati mozgásteret. Nem csupán, mert egyedi ügyekben terjesztik elő, 
hanem mert legtöbb esetben végig kell járni előtte a bírósági utat, ami kevés kivételtől 
eltekintve jóval hosszadalmasabb, mint a kormány hivatali ideje. Ugyanakkor érdekes, hogy 
az alkotmányozási folyamat kezdetén a kormánypárti képviselők nem támogatták az 
alkotmányjogi panasz kiterjesztésére irányuló ellenzéki kezdeményezést. 
 
Az Alkotmánybíróság létszámát az Alaptörvény 11-ről 15-re emelte. Ez is egy olyan változás, 
ami kiragadva megalkotásának környezetéből, kivetnivalót sem hagyhatna maga után. Az 
Alkotmánybíróság elnöke, akárcsak az MTA Jogtudományi Intézete, javaslatot tett erre, s az 
új hatáskör, az alkotmányjogi panasz miatt megnövekedő ügyteher szintén indokolhatja a 
változást. Csakhogy a kormány személyzeti politikája ismert, akárcsak az alkotmánybírák 
jelölési rendjének már elemzett megváltoztatása. A változtatás azt eredményezte, hogy a 
testületben több alkotmánybírót jelölt a kormányoldal a második Orbán-kormány idején, mint 
amennyi addig hivatalban volt. Az addigi arányok a testületen belül tehát jelentősen 
megváltoztak. Tekintettel arra, hogy a hivatalban lévő alkotmánybírák közül a kormányváltás 
előtt is – az akkori konszenzusos jelölési szabályok következtében – többet a Fidesz–KDNP 
javasolt, alig maradt olyan bíró a testületben, akit a mai ellenzék jelöltjeként választottak meg. 
Ez pedig komolyabb esélyt ad arra, hogy az Alkotmánybíróság a kormánynak megfelelő 
döntéseket hozzon. Ha pedig az újonnan kinevezett hét alkotmánybíró múltját szemügyre 
vesszük – ezt a későbbiekben elemezni fogom –, az előző mondat cáfolatát biztosan nem 
adhatjuk. Az, hogy mindezek után a mandátumuk 9-ről 12 évre emelkedik – ami a társadalmi 
környezetből kiragadva, pusztán elméleti megközelítésben vizsgálva a változást, szintén nem 
kifogásolható –, hosszabb távra stabilizálja a megváltozott összetételt. Az újraválaszthatóság 
kizárásának – mellyel a korábbi indokaim alapján a legmesszemenőbbekig egyetértek – ezek 
után hatalomtechnikai szempontból már semmi jelentősége sincs, hiszen 12 évnél tovább 
talán egyetlen kormány sem számol hatalmon maradásával. 
 
Itt érdemes egy pillanatra feleleveníteni azt is, hogy az előkészítő bizottság munkacsoport 
ülésein több olyan, a kormánypártok által is támogatott javaslat volt, amely nem illett bele az 
Alkotmánybíróság kormányzatot ellenőrző lehetőségeit szűkítő koncepcióba. Ilyen volt 
például az actio popularis megtartása, vagy, hogy az új Alkotmány tegye lehetővé, hogy az 
Alkotmánybíróság ideiglenes intézkedésként felfüggeszthesse az alkotmányellenes jogszabály 
alkalmazhatóságát. Egyetlen ilyen szemléletű javaslat sem vált az Alaptörvény részévé. 
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Végül, a 2010. októberi hatáskörmegvonás fenntartása mindennél árulkodóbb. Az, hogy nem 
az Alkotmánybíróságról szóló cikkben rendelkeztek róla, hanem 12 cikkel odébb, a lényegen 
nem változtat. És az sem, hogy feltételhez kötötték. A kikötött feltételről mindenki tudta már 
akkor, hogy megvalósulása a kormány hivatali idejében lehetetlen, azaz a hatáskörmegvonás 
hatályban marad. 
 
Néhány hónappal az Alaptörvény elfogadása után, de még hatálybalépése előtt az 
Országgyűlés elfogadta a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezéseiről szóló, 
10 fideszes képviselő által benyújtott önálló képviselői indítványt, mely később az 
Alaptörvény részévé vált. Ennek 27. §-a szerint:  
 

„Az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdését azon törvények esetében, amelyeket abban az 
időszakban hirdettek ki, amíg az államadóság a teljes hazai össztermék felét 
meghaladta, akkor is alkalmazni kell, ha az államadóság a teljes hazai össztermék felét 
már nem haladja meg.”21 

 
A rendelkezéshez fűzött részletes indokolás „az átmeneti rendelkezés arról szól” fordulattal 
hat szó betoldásával szó szerint idézi a normaszöveget. Ez a kiegészítő szabály, további 
hatáskörszűkítés, gyakorlatilag azt jelenti, hogy sok évvel később, utólagos normakontroll 
keretében sem válnak felülbírálhatóvá az Orbán-kormány idején megszavazott pénzügyi, 
gazdasági tárgyú törvények. 
 

3.1.2. Az alkotmánybírák megválasztása – személyi kérdések 
 
A Fidesz személyzeti politikájának két legfontosabb eleme a hála és a bosszú. Kiszámíthatóan 
és következetesen alkalmazva. Köztudott, hogy a kormánypárt különös figyelmet fordít arra, 
hogy a hozzá hű embereket megvédje, s ha lehetősége van rá, pozícióba helyezze, 
megjutalmazza. Igaz ez a párt elnökéhez feltétlenül lojális politikusokra, de ugyanígy a párt 
mellett nyíltan kiálló szakemberekre, művészekre, sportolókra és üzletemberekre. Tudom, 
sokan már ezzel sem értenek egyet, de úgy vélem, a „politikai hála” természetes, sőt még csak 
nem is elítélendő dolog. Nem a viszonosság okán, hanem mert természetes és helyes, hogy 
minden politikai erő szereti azt pozícióban látni, akiben megbízik, s aki az általa vallott 
nézeteket osztja. A baj a kormánypárt gyakorlatával csupán az volt, hogy a szakmai 
felkészültség, avagy az arra érdemesség olyan súlytalan szemponttá vált egyes esetekben, 
annyira háttérbe szorult a lojalitással szemben, hogy kívülállók számára érthetetlen és 
visszatetsző döntéseket eredményezett. Az alkotmánybírák életútjait áttekintve sajnos be kell 
látni, hogy ez – tisztelet a kivételnek – esetükben sem volt másként. 
Az alkotmánybírák jelölésére vonatkozó szabályokat a korábban ismertetett módon már 
megváltoztatták. Ennek eredményeképpen a második Orbán-kormány hivatalba lépésétől 
kezdődően kizárólag a kormánypártok jelöltjei nyerték el az alkotmánybírói tisztséget. 
Összességében 9 bírói helyet a 15-ből. Ez önmagában is alkalmas az Alkotmánybíróság 
elfogulatlanságának megkérdőjelezésére. Érdemes azonban megvizsgálni a megválasztott 
bírák előéletét, beállítottságát és szakmai kvalitását is. Az életrajzi adatok és egyes bírák 
politikai múltjának elemzésével kutatás során arra az eredményre jutottam, hogy a 
megválasztott bírák mindegyikénél egyértelműen kimutatható a kormánypártokhoz, avagy 
magához a kormányfőhöz való kötődés, a szakmai kompetencia viszont csak a ritkább 
esetben.  
 

                                                           
21 T/5005. számú törvényjavaslat, kihirdetés után: Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései. 
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A testület bővítése után több alkotmánybírósági határozat is született. A tapasztalat az volt, 
hogy az első két bíró megválasztása után nem lehetett igazolni azt, hogy az esetleges 
pártpreferencia szerepet játszott volna bármelyik alkotmánybíró döntésében. A második 
körben megválasztott öt, illetve a harmadik és negyedik körben megválasztott két bíró 
esetében azonban már mind a döntések tartalmát, mind pedig a különvélemények 
indokolásának érvrendszerét tekintve is egyértelműen érzékelhető a jogalkotó iránti 
rokonszenv. Az Alkotmánybíróság esetében a határozatok és legfőképpen a különvélemények 
elemzése arra enged következtetni, hogy a kormánypártok számítása késve ugyan, de többé-
kevésbé bejött. Igaz, hogy a két pólus nem az Orbán-kormány előtt és az Orbán-kormány után 
delegált bírák között húzódik, de még csak nem is világnézeti meggyőződés alapján alakult ki, 
hanem a szakmai becsületükre kényes és kevésbé kényes alkotmánybírák kerültek egymással 
szembe. 
 

3.1.3. Az Alkotmánybíróságról szóló – sarkalatos - törvény 
 
Az Alkotmánybíróságról szóló sarkalatos törvényt az Alkotmányügyi bizottság nyújtotta be 
az Országgyűlés elnökéhez. A törvényjavaslat fékek és ellensúlyok rendszere szempontjából 
releváns legfontosabb rendelkezéseit az Alaptörvény determinálta. A legjelentősebb 
változásnak az tekinthető, hogy a törvény a záró rendelkezéseiben megszüntette az utólagos 
normakontrollra irányuló és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megszüntetése érdekében kezdeményezett, folyamatban lévő eljárásokat. Azokat, amelyek az 
új alaptörvényi rendelkezés alapján nem a jogosulttól származnak, azaz gyakorlatilag mindet. 
Az ellenzéki pártok kifogásolták, hogy a törvény nem állapít meg konkrét eljárási határidőket. 
Ha nincs konkrét eljárási határidő, a tárgyalás megkezdése – akárcsak a döntéshozatal – 
tetszés szerint elhalasztható, s ez most már egy személy döntési joga. A sarkalatos törvény 
bevezette az ügyvédkényszert alkotmányjogi panasz benyújtása esetén. A bírósági döntésen 
alapuló úgynevezett „valódi” alkotmányjogi panaszt az eredeti előterjesztés minden döntés 
esetében lehetővé tette volna, azonban egy kormánypárti módosító javaslat az ügy érdemében 
meghozott döntésekre korlátozta. Azonkívül, hogy ennek eredményeképpen az egyik 
legfontosabb kérdésben, így a kényszerintézkedésekkel kapcsolatban, kizárttá vált az 
alkotmányjogi panasz, biztosították azt is, hogy az Orbán-kormány időszakában az 
elszámoltatásért felelős kormánybiztos feljelentései alapján megindult, politikai szempontból 
kényes ügyek túlnyomó többségében kizárttá váljon az alkotmánybírósági indítvány. Senki 
nem kifogásolta, s én is egyetértésem mellett rögzítem, hogy – bár nem az Alaptörvényben, de 
– legalább a sarkalatos törvényben megjelent a még hatályba nem lépett jogszabály 
felfüggesztésének lehetősége mint alkotmánybírósági hatáskör. 
 
A törvény az alkotmánybíráknál is bevezette azt a – legfőbb ügyész esetében már alkalmazott 
– rendelkezést, hogy a megválasztott alkotmánybírák mandátumuk lejárta után, vagy 70. 
életévük betöltését követően is hivatalban maradhatnak addig, ameddig utódjukat az 
Országgyűlés meg nem választja. A törvény nem zárta ki országgyűlési képviselő 
alkotmánybíróvá választását. 
A sarkalatos törvény, bár számos dicséret és kritika érheti, az ismertetett néhány rendelkezését 
leszámítva nem hozott komolyabb változást a fékek és ellensúlyok rendszerében. Annak 
gyengítése, s főképp ennek szándéka egyértelműen tetten érhető, azonban az 
Alkotmánybíróság vonatkozásában az igazi változást az ismertetett alkotmánymódosítások, 
illetve az Alaptörvény hozta. 
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3.1.4. Az Alkotmánybíróság hatáskörének további korlátozása – az Alaptörvény negyedik 
módosítása és a Velencei Bizottság értékelése 

 
Az Alkotmánybíróság 2012 decemberében az ombudsman indítványára, utólagos 
normakontroll keretében, hatályon kívül helyezte a kormány számára kiemelt jelentőséggel 
bíró, az Alaptörvény Átmeneti rendelkezései címet viselő törvényt. Válaszul a kormány 
benyújtotta Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítását, mely számos más nagy 
jelentőségű és a hatalommegosztás rendszerét érintő rendelkezés mellett az alkotmánybírósági 
jogkörök további szűkítéséről is rendelkezett. Az Alkotmánybíróságot érintő rendelkezések: 
 

• 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. 

• Az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását csak a 
megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási 
követelmények tekintetében vizsgálhatja felül. 

• Az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok 
hatályukat vesztik. E rendelkezés nem érinti az ezen határozatok által kifejtett 
joghatásokat. (E rendelkezés egy módosító javaslattal változott az ismertetett két 
mondattá. Az eredeti előterjesztésben e szabály még inkább korlátozóbb volt: „Az 
Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozat és annak 
indokolása az Alaptörvény értelmezése során nem vehető figyelembe.”) 

• Az Alkotmánybíróság meghallgatja a jogszabály megalkotóját, a törvény 
kezdeményezőjét vagy képviselőjét, ha az ügy a személyek széles körét érinti. 

• Az utólagos normakontroll kezdeményezésére jogosultak köre kibővült a Kúria 
elnökével és a legfőbb ügyésszel. 

• Bírói kezdeményezésre történő eljárás esetében 30 napos elintézési határidőt ír elő az 
Alkotmánybíróságnak. 

 
A Velencei Bizottság számos szakmai kérdésben fogalmazott meg kritikus véleményt az 
Alkotmánybírósággal kapcsolatban, melyeket monográfiámban részletesen elemeztem. A 
legkomolyabb kritikát azonban a negyedik alaptörvény-módosításkor foglalta írásba a testület. 
A Bizottság figyelmeztetett, hogy alkotmányos demokráciákban a fékek és ellensúlyok 
rendszerének egyik fő alkotóeleme az Alkotmánybíróság. Megállapította, hogy a törvények 
alkotmányossági felülvizsgálat alóli kivonása rendszerszintű folyamattá vált, amely az 
Alkotmánybíróság szerepének komoly és aggasztó lefokozását eredményezi. A Velencei 
Bizottság ezt a jelenséget a fékek és ellensúlyok rendszere és a jogállamiság 
veszélyeztetésének értékelte. Elfogadhatatlannak tartotta a korábbi döntések hatályon kívül 
helyezését is. Üdvözölte viszont, hogy az Alaptörvény részévé vált, hogy az 
Alkotmánybíróság eljárásjogi alapon vizsgálhatja az Alaptörvény módosításait. 
 

3.1.5. Utolsó módosítás az alkotmánybírák státusáról 
 
Az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggésben benyújtott egyik törvénycsomag 
részeként a ciklusban utoljára módosított az Országgyűlés az alkotmánybírák státusán. 
Eltörölte azt a rendelkezést, mely szerint az alkotmánybíró akkor is köteles nyugdíjba vonulni 
70. életévének betöltésekor, ha hivatali idejét nem töltötte ki. De előírta, hogy 70. életévét 
betöltött személy nem választható meg alkotmánybírónak. Így az alkotmánybírák felső 
korhatára 82 évre emelkedett. Az Alkotmányügyi bizottság módosító javaslatával az 
Országgyűlés kiemelte az alkotmánybírósági törvényből azt a szabályt, mely szerint az 
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alkotmánybíró hivatalban maradhatott mandátumának lejárta, illetve 70. életévének betöltése 
után is addig, amíg utódját nem sikerül megválasztani. 
Az előterjesztés a személyre szabott jogalkotásnak is újabb példája. A kormánypártok először 
megvárták, amíg a korábban a baloldal által jelölt, valamint a kormánypártok iránti lojalitását 
nem kellőképpen bizonyító alkotmánybíró betölti hetvenedik életévét, és nyugdíjba vonul. 
Helyükre megválasztottak egy kormánypárti országgyűlési képviselőt és egy vélelmezhetően 
a korábbiaknál lojálisabb jelöltet. Ezután e javaslattal eltörlik az életkori határt az 
alkotmánybírák esetében. Ezzel a kormányálláspontot kimutathatóan legtöbb esetben osztó öt, 
már az Orbán-kormány által jelölt bírónak (köztük a két volt kormánypárti országgyűlési 
képviselőnek) a mandátuma kitolódik 3-8 évvel. Ezután a bizottsági módosító javaslattal 
eltörlik azt az elméleti szinten valóban aggályokat keltő szabályt, mely szerint az 
alkotmánybíró hivatalban maradhat mandátuma lejárta után is egészen addig, míg utódját nem 
sikerül megválasztani. Ezzel a kormánytöbbség eléri azt, hogy 2016 után, amennyiben a 
jobboldali pártszövetségnek éppen nincs meg a kétharmados többsége a törvényhozásban, 
avagy éppen megvan az egyharmados, blokkoló többségként vagy kisebbségként elő tudják 
idézni azt a helyzetet, hogy az Alkotmánybíróság kizárólag a második Orbán-kormány idején 
kinevezett, csak a jobboldal által jelölt bírákból álljon.  
A módosító javaslat egyfajta keretbe foglalta a vizsgált kormányzati ciklus 
Alkotmánybíróságot érintő módosításait és változásait. Kezdődött a jelölési rendszer 
megváltoztatásával, s végződött az átalakult összetételű testület bírái mandátumának 
meghosszabbításával. 
 

3.2. A bíróságok 
 

9. Tézis: 
a) A az igazságszolgáltatás átalakítása mind terjedelmét, mind mélységét, mind 

pedig időben elhúzódó mivoltát tekintve egyedülálló a többi alkotmányos szerv 
átalakításához képest. 

b) Az igazságügyet érintő alkotmányi szabályok nem igényeltek volna komolyabb 
korrekciót, azok szinte egy az egyben átemelhetőek lettek volna az Alkotmányból 
az Alaptörvénybe. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Az alkotmányozáskor bevezetett új bírósági igazgatási modell összességében 
veszélyeztette az igazságszolgáltatás függetlenségét. 

f) A kormánypártok a bírósági igazgatásban, beleértve a státusdöntéseket is, olyan 
egyszemélyi vezetést kívántak bevezetni, ahol az egyszemélyi vezető nem a bírói 
önigazgatás része, s nincs érdemi kontrollja sem. 

g) 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. 

h) A bíróságok igazgatásának általam helyesnek vélt iránya az lett volna, hogy az 
igazgatási kompetencia a kormányhoz kerül, megteremtve ezzel az 
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igazságszolgáltatás működéséért való formális kormányzati felelősséget, az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanácsból pedig, amely testület kizárólag a bírói 
státussal kapcsolatos döntéseket hozta volna meg, kikerült volna az 
igazságügyért felelős miniszter és a két országgyűlési képviselő. 

i) Az Országgyűlés kötelező jelleggel leszállította a bírák nyugdíjkorhatárát (a 
jelenség akkor a bírák kényszernyugdíjazásaként élt a köztudatban) 70-ről 62 
évre. Kutatásom alapján ez a bírák a kormánnyal szembeni kiállásának 
válaszlépéseként értékelhető. 

j) A kormány a bírák nyugdíjazását nyugdíjszakmai kérdésnek tekintette, ami sem 
az Alkotmánybíróság, sem az Európai Bíróság szerint nem tartható álláspont. A 
bírák státusára irányadó szabályok nem összehasonlíthatóak más állami 
alkalmazottakra és tisztségviselőkre vonatkozó szabályokkal, azok ugyanis a 
bírói függetlenséget szavatoló szabályozás lényegi részei. 

k) A Legfelsőbb Bíróság elnökét mandátumának lejárta előtt jogszabály-
módosítással menesztették. A döntés egyszerű személyi döntés volt, melynek 
politikai indokai voltak. 

l) A kormánypárti vezetők a bírói függetlenséghez való hozzáállása jogállami 
értékrend alapján vizsgálva elfogadhatatlan volt. 

 
 

3.2.1. Az alkotmányozás és a bírósági szervezeti reform 
 

3.2.1.1. A bírósági szervezet az alkotmánykoncepcióban 
 
Az igazságszolgáltatást érintő alkotmányozási munka is azzal kezdődött meg, hogy az 
Alkotmány-előkészítő bizottság elnöke felkérte a hatalmi ágak vezetőit, valamint a szakmai és 
civil szervezeteket, közöttük a jogi egyetemeket, hogy juttassák el véleményüket, 
elképzeléseiket a bizottsághoz. Meglepő volt azonban az, hogy az egyetemek anyagai szinte 
kivétel nélkül hallgatnak az igazságügyet illetően. Konkrét javaslat csak a miskolci jogi kar 
anyagában jelenik meg, a szerző a szervezetileg önálló közigazgatási bíróság felállítását 
szorgalmazza. A Legfelsőbb Bíróság elnöke az előkészítő bizottság elnökének felkérésére 
megküldte a szervezet hivatalos véleményét az alkotmányozással kapcsolatban. Ebben az 
elnök alapvetően nem a bíróságokat érintő alkotmányos szabályok módosítására tett 
javaslatot. Ennek alapján persze igazolható az általam osztott álláspont is: e fejezetekkel 
alapvetően minden rendben volt. 
 
Az előkészítő bizottság döntése alapján a bizottság szakértői összeállították a koncepció 
véglegesnek szánt szövegét. A szöveg, a bizottsági emlékeztetők és jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint nem tükrözte még a vitában kifejtett kormánypárti véleményeket sem. De tényként 
meg kell jegyezni, hogy a frakciók által támogatott javaslattól részben eltérő szöveget – ekkor 
már az MSZP és az LMP részvétele nélkül – egyhangúlag megszavazta az előkészítő 
bizottság. 
 
Az alkotmánykoncepció vitájában a plenáris ülésen négyen szóltak az igazságügyről. Három 
kormánypárti és – tekintettel arra, hogy a másik két ellenzéki párttal ellentétben a radikális 
jobboldali párt visszatért az alkotmányozás folyamatába – egy ellenzéki képviselő. A 
legfontosabb mondat, amit még tézisek szintjén is érdemes idézni az Alkotmány-előkészítő 
bizottság elnökének expozéjából, a következő:  
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„Az Alkotmány-előkészítő eseti bizottság a bíróságok igazgatását illetően nem tesz 
változtatásra javaslatot.”22 

 
Látható tehát, hogy néhány hónappal később 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. 
 

3.2.1.2. A bírósági szervezeti reform 
 
Az alkotmányozással párhuzamosan a kormány benyújtotta „a bíróságok hatékony működését 
és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló egyes törvények módosításáról” szóló 
törvényjavaslatot, amelynek egy része a bírósági igazgatás átalakításáról, hatáskörök 
módosításáról szólt. A javaslat az 1997-es bírósági reform óta a legszélesebb körű módosítást 
hajtotta végre a bírósági szervezetrendszerben, ugyanakkor a kormány letette a voksát a ’97-
ben létrehozott bírói önigazgatási modell mellett. Megtartotta az OIT-t, csupán a hatásköreire, 
valamint az összetételére vonatkozó szabályokon módosított. Az előkészítő bizottság illetékes 
munkacsoportjában egyetértettünk abban, hogy az igazgatásban tapasztalható 
párhuzamosságokat meg kell szüntetni, és – a bírói státust érintő döntések kivételével – az 
igazgatási jogkört legnagyobb részben a Kormányhoz kell telepíteni. A törvényjavaslat éppen 
ezzel ellentétes felfogást képviselt. Az OIT hatáskörében marad az igazgatás. Az elnök 
hatáskörének bővítése pedig továbbrontott a helyzeten, hiszen – bár a hatalmi ágak közötti 
feladatmegosztás szempontjából első ránézésre indifferens, hogy a testület vagy annak elnöke 
dönt – megszűnt az igazságügyért felelős miniszter formális döntési joga az elnök hatáskörébe 
került igazgatási döntésekben, és ezáltal az ezekért viselt minimális kormányzati felelősség is. 
Azzal pedig, hogy a költségvetésért felelős miniszter a testület tagja lett, megszűnt a bírói 
kétharmados többség az OIT-ban. Tekintettel arra, hogy a tanács véleményem szerinti 
legfontosabb feladata – ugyan e törvény elfogadása után már lényegesen szűkebb körben – a 
bírói státussal összefüggő döntések meghozatala volt, hiszen ezeknek lehetnek valódi hatásai 
az ítélkező tevékenységre, más szóval a bírói függetlenségre, kifejezetten káros, ha itt nő a 
végrehajtó hatalom befolyása. Híve 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. Miképpen az Alapvetésben 
kifejtettem, nem tudok olyan alkotmányjogászról, aki szerint az alkotmányos szervek 
együttműködésének – mellesleg az Alkotmánybíróság által kidolgozott – elve sértené a 
hatalmi ágak elválasztásának elvét. A bírói státust érintő döntésekbe azonban más hatalmi ág 
képviselőjének semmiféle beleszólást nem szabad engedni.  
 

3.2.1.3. Az Alaptörvény vitája 
 
A bíróságok alkotmányos szabályait négy szakaszban határozták meg. Úgy hiszem, nem az a 
legnagyobb gond az elfogadott rendelkezésekkel, ami bennük van, hanem az, ami kimaradt 
belőlük. Ahogy az alkotmánykoncepció esetében, úgy itt is igaz, hogy még az előkészítő 
bizottság illetékes munkacsoportjában egyhangú szavazatot kapott jogelvek sem jelennek meg 
a szövegben. Az Alaptörvény elfogadásával – kis túlzással élve – nem maradt lezárt kérdés az 
igazságszolgáltatást illetően. A szabályozás rendkívül felszínes, annak mélységéről talán kár 
is vitát nyitni. 
                                                           
22 Salamon László (KDNP) felszólalása: az Országgyűlés plenáris ülésének jegyzőkönyve: 2011. február 15. (65. 
ülésnap), 18. felszólalás. 
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A parlamenti vitában egy dologban egyezett a kormánypárti szakpolitikusok véleménye: a 
bírói önigazgatás helyett az igazgatási feladatok nagy részét az igazságügyért felelős miniszter 
veszi majd át. Mindez merőben új álláspont az egy hónappal azelőttihez képest, amikor még 
az OIT fenntartása mellett érveltek a kormánypárti képviselők. Azonban, mint később látni 
fogjuk, a lehetőségek tárháza korántsem merült ki, alkalmat adva a kormányoldalnak arra, 
hogy álláspontját néhány hónappal később, az új szervezeti sarkalatos törvény tárgyalásakor 
harmadszor is meg tudja változtatni, s az Alaptörvény vitájában vázolt szervezeti modelltől 
gyökeresen eltérő struktúrát javasoljon. 
 

3.2.1.4. Módosító javaslat az Alaptörvényhez – a bírák előre hozott nyugdíjazása 
 
Az Országgyűlés Alkotmányügyi bizottságának kormánypárti elnöke, aki jelenleg 
alkotmánybíró, 2011. február 2-án nyújtotta be az Országgyűléshez az úgynevezett 
semmisségi törvénytervezetet, melynek értelmében a 2006-os tömegoszlatásokkal 
kapcsolatban született, kizárólag rendőri vallomásokon és jelentéseken alapuló bírói ítéleteket 
a bíróság megismételt eljárásban köteles semmisnek nyilvánítani. Azaz a jogszabály nem 
csupán az eljárás megismétlésére kötelezi a bíróságokat, hanem a döntés tartalmát is 
meghatározza. A Legfelsőbb Bíróság elnöke február 16-án közleményben tiltakozott a 
tervezet ellen, ugyanis az véleménye szerint sérti a bírák szabad mérlegelési jogát, ami 
komoly alkotmányos problémát jelent. Ez volt az első eset, hogy az elnök nyílt és éles kritikát 
fogalmazott meg a kormány és a kormányzó pártok tevékenységével kapcsolatban. Hozzá kell 
tenni, hogy a javaslat az OIT-ban és a bírói karon belül is komoly indulatokat váltott ki. 
19 nappal ezután a kormánypártok az Alaptörvényhez benyújtottak egy módosító indítványt, 
amelynek elfogadásával a bírák 62 éves korukban kötelesek nyugdíjba vonulni. A javaslat 
szerint „a bírói szolgálati jogviszony legfeljebb az általános öregségi nyugdíjkorhatár 
betöltéséig állhat fenn.”23 A javaslat széles körben felháborodást keltett, és sokan a bírák 
kiállása miatti kormánybosszúként értékelték az indítványt. E témával kapcsolatban az elmúlt 
évtizedekben megszokotthoz képest példátlan nyíltsággal és eréllyel tiltakoztak a bírósági 
vezetők: a Legfelsőbb Bíróság elnöke, valamint az ítélőtáblák és a megyei bíróságok elnökei. 
Levelükben, melyet a jogszabály elfogadása előtt a köztársasági elnöknek, a 
miniszterelnöknek, az Országgyűlés elnökének és a parlamenti frakcióvezetőknek írtak, 
szakmai érveket felvonultatva ellenezték a javaslat elfogadását. Miután kérésük süket fülekre 
talált, egy héttel később közleményben fordultak „az ország és az Európai Unió 
nyilvánosságához.” 
A rendelkezéssel szinte egy időben bevezettek egy kinevezési moratóriumot is. Egy május 20-
án benyújtott képviselői önálló indítvány alapján  
 

„a 2012. január 1-jéig terjedő időszakban bírósági vezetői tisztségre pályázat nem 
írható ki, a már kiírt pályázat nem bírálható el, továbbá bírósági vezető nem nevezhető 
ki, és bírósági vezetői tisztség egyéb módon sem tölthető be.”24  

 
Ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy az új vezetőket csak az új sarkalatos törvény által 
meghatározott – akkor még nem ismert – rend alapján az új vezető, vezető testület vagy a 
kormány nevezheti ki. 
 
Az a szemléletmód, amellyel a 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 
                                                           
23 T/2627/155. számú kapcsolódó módosító javaslat. 
24 T/3296. számú törvényjavaslat, 8. §. (A BSZI-t egy 106. §-sal egészíti ki.) 
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vezetés és felső igazgatás, hanem minden egyes bíró külön-külön gyakorol – önálló és 
független, az nem összemosható és nem betagozható az államigazgatás rendszerébe. Jól 
jellemzi a kormány szemléletét, hogy az alkotmányozás után felálló szervezeti rendszerben 
nem egy tanács vagy a kormány látja el a bíróságok igazgatását, hanem egy hivatal elnöke. 
Kiemelendő, hogy a hatalommegosztás gyakorlatának alakulása során a bírói hatalmi ág 
őrizte meg leginkább intaktságát és klasszikus függetlenségét, különállását a jogállamokban. 
Mindez nem a közigazgatás leértékelése; az egymástól való intaktság „fordított irányban” is 
betartandó. Ennek egyik gyakorlati kérdésére Bibó mutat rá, amikor leírja:  
 

„A közigazgatási bíráskodást ezért ma is a legtöbb európai államban hátsó ajtókon, 
komplikált, külön szervek formájában kell becsempészni, mert a közigazgatás 
egyszerű bírói ellenőrzése a dogmába ütközik.”25  

 
Ahogy a miniszteri, országgyűlési képviselői, alkotmánybírói státusokra is speciális szabályok 
irányadóak, így a bírák esetében sem lehet ez másképp, még akkor sem, ha létszámuk 
nagyságrendekkel nagyobb, mint az előbbieké. Azon lehet, sőt szerintem kell is gondolkodni, 
hogy egyes, az államigazgatási eljárásban is elintézhető ügyeket ki kell vonni a bírósági 
hatáskörből, ami együtt járhat a bírói összlétszám akár drasztikus csökkenésével is, a bírói kar 
azonban speciális szabályok szerint, és egységesen kezelendő. 
 

3.2.2. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (Bszi.), valamint a bírák 
jogállásáról és javadalmazásáról szóló (Bjt.) – sarkalatos - törvények 

 
A törvény teljesen átalakította a bírósági igazgatás rendszerét. Az eddigi bírósági önigazgatási 
modellt megszüntetve, az OIT és annak elnökének jogköreit – egy-két újjal kibővítve – az 
újonnan felállított OBH elnöke egy személyben vette át. A törvény összesen több mint 50 
pontban részletezi az elnök feladatkörét. Tekintettel arra, hogy – ellentétben az OIT 
kétharmadával – az OBH elnökét nem a bírák, hanem az Országgyűlés választja, méghozzá 9 
évre, az elnök nem tekinthető a bírói önigazgatás részének. Ennek ellenére az új törvény az 
összes fontosabb státusdöntést az elnök egyszemélyi hatáskörébe utalja. Igazgatási 
tevékenysége felett a kontrollt a bírák által megválasztott Országos Bírói Tanács (a 
továbbiakban: OBT) hivatott biztosítani. E tanácsnak a szolgálati bíróság tagjainak 
kinevezésén és a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatásán felül 
semmilyen érdemi jogköre nincs. Véleményez, javaslatot tesz kezdeményezésre, előzetes 
véleményt nyilvánít, jelzéssel él, évente közzéteszi véleményét, stb. Nincs azonban vétó- vagy 
együttdöntési joga egyetlen olyan döntésben sem, amelyet az OBH elnöke hoz meg. Az OBH 
elnökének személyével kapcsolatos jogköre, hogy kezdeményezheti felmentését az 
Országgyűlésnél. A döntést azonban a Parlament hozza meg. Ami még a fenti 
szempontrendszer alapján fontos: az új rendszerben a szakmai és az igazgatási felső vezetés 
kettévált, a szakmaiért a Kúria elnöke, az igazgatásiért pedig az OBH elnöke lett felelős. A 
Legfelsőbb Bíróság neve Kúriára, a megyei bíróságoké törvényszékre, a városi bíróságoké 
pedig járásbíróságra változott. 
 
Az Alkotmánybíróság 2011. december 19-én alkotmányellenesnek és a nemzetközi joggal 
ellentétesnek minősítette, ezért megsemmisítette a büntető-eljárásjogi törvény néhány 
rendelkezését, közöttük azt is, hogy kiemelt ügyekben az ügyész megválaszthatja a vádemelés 
helyét, azaz jogot kap arra, hogy az illetékességi törvény rendelkezéseitől eltérő bíróságot 
jelöljön ki. Az indokolás alapján felmerült annak a lehetősége, hogy az OBH elnökének a 
                                                           
25 Bibó István: „Az államhatalmak elválasztása egykor és most”. In: Válogatott tanulmányok. Második kötet. 
Budapest, 1986, Magvető, 385. o. 
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Bszi-ben biztosított ugyanezen jogköre szintén alkotmánysértő. Legalábbis sok szakember így 
értelmezte a döntést. A határozat lehetséges tartalmáról már jó egy héttel annak 
nyilvánosságra kerülése előtt cikkeztek az újságok. Ezért az Alkotmányügyi bizottság 
december 13-án módosító javaslatot nyújtott be az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseihez, 
melyben alkotmányi szintre emelte a hatályon kívüli rendelkezést, ráadásul a jogot nemcsak 
kiemelt ügyek esetén biztosította, hanem általában. Meg kell jegyezni, hogy a javaslat 
nemzetközijog-ellenessége ettől mit sem változott. Ami pedig a kihirdetés előtti 
nyilvánosságra kerülést és az arra adott jogalkotói választ illeti: az Alkotmánybíróság elnöke 
lesújtó véleménnyel nyilatkozott erről. 
 

3.2.3. A Legfelsőbb Bíróság elnökének mandátuma lejárta előtti elmozdítása 
 
A Legfelsőbb Bíróság elnökét mandátumának lejárta előtt három törvényhez benyújtott 
módosító javaslattal menesztették. A kormány és a kormánypártok mindvégig hangsúlyozták, 
hogy nem személyi kérdésről van szó. Mielőtt azonban hitelt adnánk ennek, a 
nyugdíjszabályok megváltoztatásához hasonlóan, érdemes most is figyelmet szentelni 
bizonyos körülményeknek, különösen a javaslat időzítésének, az előzményeknek, valamint a 
kormányzatot kritizáló más független vezetők sorsának. 
Az alkotmányozás folyamatában, valamint a bírósági szervezeti és jogállási törvények 
általános vitájában még szó sem esett arról, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnöke, akinek 
mandátumából még több mint három év hátra volt, ne maradna a január 1-jével felálló Kúria 
elnöke. Sőt kormánypárti képviselők végig azt hangoztatták, hogy nem történik más, mint 
hogy a legfőbb bírói fórum neve a történelmi hagyományok feltámasztása miatt változik meg, 
elnöke hatáskörének egy részét pedig – az OIT megszűnésével – átveszi az új legfelső 
igazgatási vezető. Ez pedig azt jelenti, hogy nem az intézmény alakul újra, hanem csak a neve 
változik. Éppen ezért nem kellett senkinek újra pályáznia. A Kúrián titkárnőtől a 
kollégiumvezetőig mindenki megtarthatta az állását, akárcsak a megyei bíróságról 
törvényszékre, vagy a helyi bíróságról járásbíróságra keresztelt bírói szinten. Az új jogállási 
sarkalatos törvény konkrétan a Kúria esetében is rendelkezik erről. De ugyanígy igaz ez a 
bírósági szervezeten kívül is. Az ombudsmani rendszer struktúrája és elnevezése is 
megváltozott, a vezető a helyén maradt. Az ország nevének megváltozásával – Magyar 
Köztársaság helyett Magyarország – megmaradt mondjuk a köztársasági elnök mandátuma. 
De talán a legsúlyosabb érv, hogy sem az Alaptörvénybe, sem pedig a szervezeti és a jogállási 
törvény eredeti szövegébe nem került bele az elnök mandátumának megszüntetése. Egyik 
törvény vitájában sem érvelt kormánypárti politikus emellett. Ez eleve kizárja azt, hogy e 
lépés a kormány koncepcionális elképzeléseinek része legyen. Így tehát nem maradt más, 
mint belátni, hogy ez egy egyszerű személyi kérdés. Ezt a vélekedést erősítik a módosító 
javaslatok benyújtásának időpontjai is. A Legfelsőbb Bíróság elnöke 2011. november 3-án 
mondta el a bírósági szervezeti törvényt alapjaiban kritizáló véleményét az Országgyűlésben. 
Az egyik módosító javaslatot 17, a másikat 18, a harmadikat pedig 19 nappal ezután 
terjesztették be. Az elnök maga is egyértelmű nyíltsággal beszél arról, hogy elmozdításának 
politikai indokai voltak.  
Említést érdemel még az a bizottsági módosító javaslat, amelyet az elnök Parlamentben 
megfogalmazott kritikái után hat nappal nyújtott be az Alkotmányügyi bizottság. A javaslat a 
Kúria elnökévé választás feltételévé tette az ötéves bírói szolgálati viszonyt. Köztudott, hogy 
a Legfelsőbb Bíróság leköszönő elnökének alig négyéves hazai bírói gyakorlata volt akkor. Ez 
a szabály tehát az újra jelölését is kizárta.  
S ha már a nagyvonalúság hiányáról, kevésbé elegánsan fogalmazva, de mégis klasszikust 
idézve, a „példa statuálásáról” beszélünk, szólni kell arról is, hogy a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló törvényjavaslathoz november 28-án benyújtott zárószavazás előtti 
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módosító indítvánnyal a szavazás napján a távozó legfelsőbb bírósági elnöktől megvonták az 
összes olyan juttatást, amely a közjogi méltóságoknak mandátumuk kitöltése után jár. A 
javaslat egy az egyben kiemelte a „Kúria volt elnökére vonatkozó szabályok” alcímet viselő 
négy szakaszt. Az indokolásban egy szót sem olvashatunk ennek okairól. 
 

3.2.4. Nemzetközi vélemények 
 
A Velencei Bizottság először az Alaptörvény elemzését végezte el,26 a sarkalatos törvények 
véleményezésére később került csak sor. A jelentés igazságszolgáltatásra vonatkozó pontjai 
szerint az Alaptörvény „a bíróságok működésére nézve csak egy nagyon általános 
szabályozási keretet ad,” melyből a tervezett bírósági reform iránya sem olvasható ki. 
Felhívja a kormányzatot, hogy „bármilyen koncepciót is választ, a bírósági igazgatás 
függetlenségét kellő garanciák mellett biztosítsa, és ne hagyjon teret a politikai befolyásnak.” 
A jelentés elvi alapon kérdőjelezi meg a bírák idő előtti elbocsátását, és utal az intézkedés 
súlyos gyakorlati következményeire. A bizottság szerint ez az intézkedés veszélybe sodorhatja 
a jogbiztonságot, utat nyithat a bíróság összetételébe való külső beavatkozásnak.  
 
Az Egyesült Államokban a kritika „szintjei” szép sorban követték egymást. Először 
újságcikkek jelentek meg a folyamatokról, azután érdeklődés a diplomácia különböző 
szintjein, figyelmeztetés, tudományos elemzések, s végül a leplezetlen felszólítás. 
 
December 16-án fordult az Európai Bizottság igazságügyi és alapjogi biztosa a magyar 
közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, ugyanis, mint írta, számos panasz érkezett hozzá 
uniós tagállamok legfelsőbb bíróságainak tagjaitól, az Európai Parlament képviselőitől és nem 
kormányzati szervezetektől. Ezek alapján, a Bizottság meglátása szerint, az igazságügyi 
reform súlyos aggályokat vet fel az uniós jog szempontjából. Kérdései éppen azokra a 
problémákra irányultak, melyeket az ellenzék a leghevesebben vitatott. A biztos a bírák 
kötelező nyugdíjazásának okairól, annak lehetséges hatásairól, a hirtelen nyugdíjazott bírák 
sorsáról, az intézkedés uniós joggal való koherenciájáról, a Legfelsőbb Bíróság elnökének 
mandátuma lejárta előtti menesztéséről, az OBH elnökének hatásköreiről, valamint a bírói 
függetlenség alakulásáról, ezen belül pedig kiemelten a bírák státusával összefüggő döntési 
mechanizmusokról és hatáskörökről kérdezte a minisztert. Az Európai Bizottság 2012. január 
17-én a bírák nyugdíjazása miatt hivatalosan is kötelességszegési eljárást indított 
Magyarországgal szemben, s döntött arról is, hogy közelebbi tájékoztatást kér a kormánytól a 
bírói függetlenséget érintő egyes kérdésekkel kapcsolatban. 
 

3.2.5. Az igazságügyi reform bukása – a bírósági reform felülvizsgálata 
 

3.2.5.1. A Velencei Bizottság véleménye 
 
A Velencei Bizottság a 2012. március 16-17-én tartott ülésén elfogadott véleményében 
részletesen elemezte a bírósági reformot. A vélemény megfogalmazása előtt a raportőrök 
személyesen tájékozódtak az ügyben, látogatást tettek a magyar kormány képviselőinél, a 
bírósági felsővezetőknél, és konzultáltak az Alkotmányügyi bizottság tagjaival, valamint civil 
szakmai szervezetekkel. 
Monográfiámban részletesen elemeztem véleményüket. A tézisek szintjén két legfontosabb 
megállapításukat érdemes idézni: 
  

                                                           
26 Opinion on the new Constitution of Hungary CDL-AD (2011) 016. 
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„a reform összességében veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét.”27  
 
Valamint:  
 

„…a reform lényegi elemei nemcsak hogy ellentmondanak az igazságszolgáltatás 
szervezetére és különösen az annak függetlenségére vonatkozó európai 
sztenderdeknek, de az Emberi Jogok Európai Egyezségokmánya 6. cikkében előírt 
tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából is problematikusak.”28 

 
Összességében, nem volt olyan érdemi eleme a bírósági reformnak, amelyet a Velencei 
Bizottság elfogadhatónak talált volna. Igen nagy volt a nyomás az Európai Bizottság részéről 
is, sőt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottságának elnöke bő egy 
hónappal korábban további öt törvény vizsgálatára kérte fel a Velencei Bizottságot, ugyanis a 
Tanácsban többségi véleményként körvonalazódott, hogy Magyarországgal szemben 
monitoring eljárást kell elrendelni. A bírósági reformot elemző vélemény nyilvánosságra 
kerülése kegyelemdöfésnek számított, s a magyar kormány arra kényszerült, hogy 
reformjának legjelentősebb részét visszavonja. 
 

3.2.5.2. A bírósági reform legfontosabb rendelkezéseinek visszavonása 
 

Érdemes sorra venni a hatalommegosztás szempontjából relevanciával bíró legfontosabb 
rendelkezéseket: 
 
Az OBH elnökét érintő rendelkezések: 
 

• megszűnt annak a lehetősége, hogy az OBH elnöke mandátumának lejártakor az új 
elnök megválasztása hiányában az OBH elnökének megbízatása meghosszabbodjon 
(bizottsági módosító javaslattal vált a törvényjavaslat részévé), 

• az OBH elnöke elvesztette a jogegységi eljárás indítványozásának jogát, 
• az OBH elnökének az ügyek áthelyezésekor határozatában ismertetnie kell az OBT 

által meghatározott elvek alkalmazását, 
• az OBH elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek, és a beszámolók között még 

egyszer az Országgyűlés igazságügyekkel foglalkozó bizottságának, 
• az OBH elnökének döntései transzparensebbek lettek, 
• az OBH elnökét nem illeti meg a jogszabály kezdeményezésének joga, 
• az OBH elnöke már nem általánosan, csak az általa kinevezett bírósági vezetőkkel és 

az OBH-ba beosztott bírákkal szemben kezdeményezheti fegyelmi eljárás 
megindítását. 

 
Az OBT-t érintő rendelkezések: 
 

• az OBT egyetértése nélkül az OBH elnöke sem bírósági vezetőt, sem bírót nem 
nevezhet ki a pályázati eredmény sorrendjének megváltoztatásával vagy a 
véleményező bírói önkormányzati szerv által felállított rangsor módosításával, vagyis 
az OBT egyetértési jogot kapott a bírósági vezetői kinevezések és a bírói 
álláspályázatok terén, 

                                                           
27 Opinion on Act CLXII of 2011 on the Legal Status and Remuneration of Judges and Act CLXI of 2011 on the 
Organisation and Administration of Courts of Hungary. CDL-AD (2012)001 (Opinion 663/2012), 117. pont. 
28 118. pont. 
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• az OBT meghatározza az ügyek áthelyezésekor figyelembe veendő elveket, 
• az OBT költségvetése elkülönítetten jelenik meg az OBH költségvetésén belül, 
• az OBT döntési jogkört kapott egyes összeférhetetlenségi kérdésekben, valamint a 

felmentési eljárás során a munkavégzési kötelezettség alól való mentesítés területén, 
• az OBT meghatározhatja azokat az elveket, amelyeket a pályázati rangsortól való 

eltérésnél alkalmazni kell, 
• az OBT zárt ülésén nem vehet részt az OBH elnöke, 
• az OBT tanácskozási jogú tagja lett a legfőbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara 

elnöke és – egy bizottsági módosító javaslattal – a Magyar Közjegyzői Kamara 
elnöke. 

 
Egyéb rendelkezések: 
 

• megszűnt a bírák ismételt (2 alkalommal való) határozott időre való kinevezés 
lehetősége, 

• a törvény szűkebb határok közé szorította a „szolgálati érdek” fogalmát, 
• a törvény bővíti a bírói alkalmassági vizsgálatok garanciarendszerét (például a bírónak 

lehetősége nyílik, hogy értékelésével vagy egészségügyi alkalmasságával 
összefüggésben személyes találkozót kérjen és észrevételeket tegyen, bővíti azoknak a 
körét, akiknek a vizsgálatkor kötelező bekérni a véleményét, transzparensebbé teszi a 
szolgálati bíróság működését, stb.), 

• megszűnt a felajánlott bírói álláshely visszautasítása esetére vonatkozó felmentési 
lehetőség (bizottsági módosító javaslattal vált a törvényjavaslat részévé). 

 
10 nappal a részletes vita lefolytatása után, egy nem arra szánt, de végül nyilvánosságra került 
dokumentum szerint, a Velencei Bizottság az Európai Bizottsággal egyeztetve öt pontban 
összegzett, egyértelmű és nem alkuképes feltételt fogalmazott meg a magyar bírósági 
reformmal kapcsolatban: 
 

• Az OBH elnökének döntéseit indokolni kell, ellenük jogorvoslatot kell biztosítani (a 
német szabályozási minta alapján).  

• Ki kell zárni az OBH elnökének a kilencéves mandátum lejártát követő 
újraválaszthatóságát, és egyidejűleg meg kell szüntetni annak lehetőségét, hogy a 
mandátuma lejártát követően tovább folytathassa a tevékenységét; az elnök 
megbízatása megszűnése esetére a törvénynek biztosítania kell a megfelelő 
helyettesítést az új elnök megválasztásáig.  

• Sem az OBH elnöke, sem más bírósági vezető nem kaphat jogot arra, hogy ügyeket 
más bírósághoz áttehessen, mert ez sérti a törvényes bíróhoz való jogon keresztül a 
tisztességes eljáráshoz való alapvető jogot.  

• Meg kell szüntetni azt a lehetőséget, hogy a bírákat több alkalommal határozott időre 
nevezhesse ki a köztársasági elnök, sem a bírák, sem a bírósági titkárok esetében nem 
tartható fenn az „ismételt próbaidő” gyakorlata. 

• Emellett nem tartható fenn a bírák akaratuktól független áthelyezésének lehetősége, 
valamint a bírói szolgálati viszony ezzel összefüggő automatikus megszüntetésének 
lehetősége sem. 

 
Végül a dokumentumban felsorolt feltételek nagy részének a kormány eleget tett a fentebb 
már hivatkozott módosító javaslatokkal. Sőt, a parlamenti ciklus végéig mind az öt pontban 
meghátrált a kormány. 
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3.2.5.3. A törvénymódosítás értékelése 
 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottságának elnöke 2012. július 6-án 
felkérte a Velencei Bizottságot, hogy véleményezze azokat a módosításokat, amelyeket az 
Országgyűlés a Bizottság korábbi, e tárgyú állásfoglalását követően fogadott el a bíróságokra 
vonatkozó sarkalatos törvényeket illetően. Ha számszerűsítjük a Bizottság véleményét, a 
következő eredményt kapjuk: a testület, véleményének összefoglalójában, 27 pontban sorolta 
azokat a változásokat, amelyeket üdvözölt, 14-ben pedig azokat, amelyeket nem. A Bizottság 
tehát elismerve a törvény érdemeit, több ponton fenntartotta a bírósági reformot bíráló korábbi 
kritikáját, és azt továbbiakkal egészítette ki. A véleményből egyértelműen kiolvasható, hogy a 
testület, a módosítás ellenére, több helyen javítandó, nem egy ponton pedig a jogállamiság 
elveibe ütköző rendszernek ítéli meg a magyar igazságügy sarkalatos pontjait szabályozó 
törvényeket és struktúrát. 
Végül hozzátartozik a véleményhez, hogy kutatásom során egyértelműen kimutattam, hogy az 
ellenzéki módosító javaslatok elfogadása esetén a Velencei Bizottság kedvező értékelést adott 
volna a törvénymódosításról. 
 
További értékelésként érdemes kiemelni az 1997 és 2013 között működő, valamint az új 
modell közötti leglényegesebb strukturális különbségeket. (Az új modellt elemezve a jelen 
törvény elfogadása utáni állapotát veszem figyelembe, hiszen az eredeti modell alig néhány 
hónapig volt hatályban, s a módosítotthoz képesti eltérések a fentiek alapján nyilvánvalóak. 
Minthogy a reform előtti struktúrában hasonló jogintézményre más elnevezéseket használt a 
törvény, az összehasonlítás során az egyértelműség kedvéért zárójelben mindig feltüntetem, 
melyikre utalok.) 
 

• Az új modellben az igazgatási vezető (az OBH elnöke) nem a tanács (OBT) egy 
szavazattal bíró elnöke, hanem attól független, önálló jogkörökkel rendelkező 
hivatalvezető. 

 
• A reformot követően nem a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) elnöke, hanem egy 

másik személy, az OBH elnöke felelős az igazgatási feladatokért (a két tisztség elvált). 
 

• Míg a korábbi modell esetében a hivatalvezető a tanács (OIT) alárendeltségében (a 
hivatalvezetőt a tanács választotta meg), annak döntései alapján vezette a hivatalt 
(OITH), az új modellben a hivatal (OBH) nem a tanács (OBT), hanem a hivatalvezető 
(OBH elnöke) alárendeltségében működik, a hivatal vezetője pedig nem a tanács 
(OBT) alárendeltje (az Országgyűlés minősített többséggel választja meg). 

 
• Az igazgatási jogkörök nem a tanácsot (OBT), és nem is a hivatalt (OBH) illetik meg, 

hanem a hivatal vezetőjét (OBH elnöke), aki felett a tanács (OBT) erős kontrollt 
gyakorol. A korábbi modellben az igazgatási jogkörök a tanácsot (OIT), illetve 
kivételes esetben annak elnökét (az OIT és a Legfelsőbb Bíróság elnöke) illették meg. 

 
• A korábbi tanácsnak (OIT) tagja volt az igazságügyért felelős miniszter (nagyon rövid 

ideig a költségvetésért felelős miniszter is) és két országgyűlési képviselő, valamint 
szavazati joggal a legfőbb ügyész és a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. Az új 
modellben utóbbiak csak tanácskozási joggal vesznek részt a tanács (OBT) ülésén, a 
politikus tagok pedig egyáltalán nem. 
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3.2.5.4. Az Alkotmánybíróság határozata egyes, az igazságszolgáltatást érintő törvényi 
rendelkezésekről 

 
A kormány a Velencei Bizottság véleményében foglalt vitatott pontok egy részében az 
Alkotmánybírósághoz fordult, és kérte ezen törvényhelyek Alaptörvénnyel való 
összhangjának vizsgálatát. A kormány indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja 
meg a jogegységi határozatokra, az OBH elnökének indokolási kötelezettségére, az OBH 
elnökének helyettesítésére, az OBT elnöki pozíciójának rotációjára, a Kúria elnökének 
kinevezési feltételeire, a bírák kirendelésére, egyes jogorvoslati lehetőségekre, a szervezeti és 
a jogállási törvény sarkalatossági záradékaira, valamint az OBH elnökének a pályázatok 
eredménytelenné nyilvánítási jogára vonatkozó rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság az 
indítványnak részben adott helyt. 
Az Alkotmánybíróság határozata alapján az Országgyűlésnek két területen jogalkotási 
kötelezettsége keletkezett. A testület a bírói álláshelyekre kiírt pályázatok eredménytelenné 
nyilvánításával összefüggésben mulasztással előidézett alkotmányellenességet állapított meg; 
valamint alkotmányos követelményt írt elő az OBH és a Kúria elnökének indokolási 
kötelezettségére. A kormány a parlamenti ciklus legvégén benyújtott egy erre irányuló 
módosító javaslatot. Eszerint az OBH és a Kúria elnöke eredménytelenné nyilváníthatja a 
pályázatot összeférhetetlenség miatt, az elbírálási folyamatban elkövetett eljárási hiba esetén, 
akkor, ha a bírói tanács indokolási kötelezettségének nem kellő mértékben tett eleget, akkor 
is, ha a pályázati kiírását követően bekövetkezett munkaszervezést, munkatervezést vagy 
költségvetést érintő változások igazgatási szempontból indokolatlanná teszik az álláshely 
betöltését, valamint, ha a pályázat kiírását követően olyan körülmény merült fel, amelynek 
eredményeként az álláshelyet a törvény alapján pályázat kiírása nélkül kell betölteni. A 
kormány és az Országgyűlés formálisan eleget tett az Alkotmánybíróság határozatának azzal, 
hogy szempontrendszert állított fel a pályázatok eredménytelenné nyilvánításakor, de 
tartalmilag valójában megkerülte a határozatot. Az új törvényi szabályozás alig hozott többet, 
mint egy kötött indokolási kötelezettséget, s kicsi extra fáradságot az elnökök és munkatársaik 
számára, ha egy érvényes és eredményes pályázatot eredménytelenné kívánnak majd 
nyilvánítani. A törvény tovább erősítette a Kúria főtitkárának státusát. Az addig csupán a 
Kúria szervezeti és működési szabályzatában létező pozíció, s annak rendkívül széles körű 
hatáskörei törvényerőre emelkedtek. Az új törvénnyel főtitkár és helyettese legfontosabb 
feladatainak egyike az OBH elnöke döntéseinek betarttatása és képviselete lett. Valójában ők 
ketten váltak a Kúrián az OBH-elnök „helytartóivá.”  
 

3.2.5.5. Az Alaptörvény negyedik módosítása, az azzal összefüggő törvénymódosítás, az 
Alaptörvény ötödik módosítása és az Alkotmánybíróság határozata 

 
Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseinek 
nagy részét, vele két, a bíróságokat érintő rendelkezést is. Az egyik ezek közül az OBH 
elnökének sokat vitatott ügyáthelyezési joga volt. A kormánypártok azonban késedelem 
nélkül, két hónappal később, benyújtották az Alaptörvény negyedik módosításáról szóló 
törvényjavaslatot, amelyik ezúttal már konkrétan az Alaptörvénybe emelte be az OBH 
elnökének ügyáthelyezési jogát. Igaz, beépített egy korlátot is. Ezentúl nem az összes ügy vált 
áthelyezhetővé más bíróságra, hanem csak a sarkalatos törvényben meghatározott 
ügycsoportok. Új elemként került be az Alaptörvénybe az OBH elnöke és megválasztásának 
szabályai. Nem került be azonban ekkor, még utalás szintjén sem, az OBT mint a bírói 
önigazgatás országos testülete. 
Az Alaptörvény negyedik módosításának elfogadása után a kormány azonnal benyújtotta az 
egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
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törvényjavaslatot. Az igazságszolgáltatás vonatkozásában ez lényeges változásokat hozott. A 
végeredményét tekintve összefoglalható úgy, hogy a törvény egyrészt megszüntette az OBH 
elnökének újraválaszthatóságát, másrészt száműzte a bírósági szervezeti törvényből, valamint 
a büntető- és polgári eljárási törvényekből az OBH elnökének ügyáthelyezési jogát. 
A kormány benyújtotta az Alaptörvény ötödik módosítását, melyben az Alaptörvényből is 
száműzte az ügyek áthelyezésének lehetőségét. Ez az indítvány emelte végül Alaptörvénybe 
az Országos Bírói Tanácsot is. 
Azaz akadt még egy ráadás is. 2013. december 3-án az Alkotmánybíróság egyes áthelyezett 
ügyek vádlottjainak beadványai alapján alaptörvény-ellenesnek és nemzetközi szerződésbe 
ütközőnek ítélte az OBH elnökének a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, valamint 
a büntetőeljárási törvényben meghatározott, de addigra hatályon kívül helyezett 
rendelkezéseit. Gyakorlati jelentősége e határozatnak már csekély volt, azonban megerősítette 
a jogintézményt bírálók érveit, melyek szerint az ügyáthelyezés nem csupán a nemzetközi jog 
kötelező rendelkezéseivel ellentétes, hanem sérti a törvényes bíróhoz és a pártatlan bírósághoz 
való jogot, s a jogorvoslat hiánya is alaptörvény-ellenességet eredményez. 
 

3.2.6. A bírák kényszernyugdíjazása 
 
A bírák kényszernyugdíjazásának folyamatát, annak kezdeti eseményeit leszámítva, érdemes 
az igazságügyi reformtól elkülönítetten vizsgálni, mert bár része volt a reformfolyamatnak, 
attól szinte elkülönülten, szimbolikussá válva, „önálló életet élve” jutott el a végkifejletig. 
 

3.2.6.1. Az Alkotmánybíróság határozata 
 
A jogállási törvénynek a bírák kényszernyugdíjazását előíró rendelkezését az 
Alkotmánybíróság egy jogtörténeti jelentőségű határozattal helyezte hatályon kívül. Az 
Alaptörvény hatálybalépése után hét hónappal elfogadott határozatban értelmezte ugyanis 
először a testület az Alaptörvényt „a történeti alkotmány vívmányainak tükrében”. Az 
Alkotmánybíróság ráadásul részben a történeti alkotmány vívmányaira tekintettel mondta ki a 
rendelkezés alaptörvény-ellenességét. 
Az Alkotmánybíróság természetesen az Alaptörvény alapján is elvégezte a normakontrollt. A 
miniszterelnök hozzáállásától eltérően egyértelműsítette, hogy a bírókat illetően a 
nyugalomba helyezés életkora elsősorban jogállási és nem nyugdíjszakmai kérdés. Az 
Alkotmánybíróság nem önmagában a korhatár mértékének tulajdonít alkotmányjogi 
jelentőséget, hanem az új korhatár bevezetése „módjának, határidejének és bírákra gyakorolt 
hatásának.”29 Minél jelentősebben csökkentik a korhatárt, annál hosszabb idő szükséges az új 
korhatár bevezetéséhez. 
A határozat érdekes helyzetet teremtett. Egyrészt, a konkrét sarkalatos törvényi rendelkezés 
megsemmisítése mellett továbbra is hatályban maradt az az alaptörvényi szabály, hogy a bírák 
nyugdíjkorhatára nem lehet magasabb az általános nyugdíjkorhatárnál. Másrészt, a határozat 
ugyan visszaható hatállyal semmisítette meg a rendelkezést, mégsem állította vissza 
automatikusan az e rendelkezés alapján nyugdíjazott bírák szolgálati jogviszonyát. A 
komolyabb gond az, hogy a határozat elfogadása utáni hónapokban sem a kormány, sem a 
köztársasági elnök, sem pedig az OBH elnöke nem tett egyetlen lépést sem annak érdekében, 
hogy a több száz – most már deklaráltan – alkotmányellenesen nyugdíjba kényszerített bíró 
visszanyerhesse szolgálati jogviszonyát. Végül a kormány a határozat meghozatala után közel 
két hónappal benyújtott egy erre irányuló törvényjavaslatot. 
 

                                                           
29 33/2012. (VII. 17.) ABH, 87–95. pont. 
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3.2.6.2. Új törvény a bírák nyugdíjazásáról – Magyarország Alaptörvényének második 
módosítása 

 
• Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek módosításával nem állhat senki bírói vagy 

ügyészi jogviszonyban, akinek saját jogán állami nyugdíjat vagy olyan juttatást 
folyósítanak, amelyet a nyugdíjkorhatár betöltésétől nyugdíjként kell 
továbbfolyósítani. 

 
• A bírák és ügyészek Alaptörvényben – pontosabban az Alaptörvény Átmeneti 

rendelkezéseiben – rögzített nyugdíjkorhatára 62-ről 65 évre emelkedik. 
 

• A Kúria és az OBH elnöke, valamint a legfőbb ügyész kivételével sem bíró, sem 
ügyész nem tölthet be vezetői tisztséget. 

 
A törvényjavaslat érdekessége, hogy bár azt az Alaptörvényt módosító javaslatként 
terjesztették elő, valójában az Alaptörvény Átmeneti rendelkezéseit módosította volna. Ekkor 
már az Alkotmánybíróság előtt volt az ombudsmannak az Alaptörvény Átmeneti 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezését indítványozó beadványa. Megjegyzendő, hogy 
később az indítványnak az Alkotmánybíróság helyt adott. Ekkor azonban még vita folyt arról, 
hogy az Átmeneti rendelkezéseknek mi a státusa, részei-e az Alaptörvénynek, vagy sem. A 
javaslat jó eséllyel az előbbi álláspontot kívánta erősíteni. A módosítás eredménye, elfogadása 
esetén, az lett volna, hogy az Alaptörvény 26. és 29. cikke (itt csak az általános 
nyugdíjkorhatárról esik szó), valamint az Átmeneti rendelkezések ezt kiegészítő 12. és 13. 
cikke határozták volna meg a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozó legfontosabb 
szabályokat. E törvényjavaslat (4) bekezdése vezette volna be a 65 éves korhatárt a 
közjegyzők és a bírósági végrehajtók esetében is. Az egyes igazságügyi jogviszonyokban 
alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat az 
Alaptörvényt módosító javaslat részletszabályait határozza meg. 
A részletes vita lezárását követő második napon a kormány visszavonta a törvényjavaslatot, a 
visszavonáshoz pedig az Országgyűlés, soron következő ülésnapján, hozzájárult. A 
visszavonás okáról az előterjesztő semmilyen nyilvános, általam elérhető fórumon nem 
nyilatkozott. Az okokat illetően két lehetőség valószínűsíthető. Az egyik, hogy három héttel 
később, november 6-án hozta meg az Európai Bíróság ugyanebben az ügyben a Magyarország 
kötelezettségszegését megállapító határozatát, melyből kiolvasható, hogy a törvényjavaslat 
elfogadása nem változtatna a jogellenes helyzeten. A döntés várható tartalma, valamint az 
indokolás főbb pontjai már ekkor körvonalazódtak. Hasonló a helyzet azzal az 
alkotmánybírósági határozattal is, amelyre feljebb utaltam, s ami december 29-én vált 
nyilvánossá. Ebben a testület hatályon kívül helyezte az Alaptörvény Átmeneti 
rendelkezéseinek egyes – nem átmeneti jellegű – rendelkezéseit. Márpedig ez a 
törvényjavaslat éppen az Átmeneti rendelkezésekre építette volna az új szabályozást. 
Elképzelhető, hogy mindkét ok közrejátszott, s az is, hogy egyik sem. Mindenesetre a 
kényszernyugdíjazott bírák rendezetlen jogi helyzetének megoldása tovább váratott magára. A 
kormány több mint két hónappal később, karácsony előtt három nappal terjesztett elő hasonló 
témában törvényjavaslatot. Azonban tény, hogy az Országgyűlés tavaszi ülésszaka már akkor 
tudottan február közepén kezdődött, így a visszavonástól számított újabb három hónapnak 
kellett eltelnie, mire a bírák nyugdíjügyében érdemi változás állt be. 
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3.2.6.3. Az Európai Bíróság ítélete és a nyugdíj-ügy lezárása az Országgyűlésben 
 
A kötelezettségszegési eljárás a következő fázisába lépett, amikor az Európai Bizottság 
keresetet nyújtott be az ügyben az Európai Bírósághoz. A Bíróság, helyt adva a keresetnek, 
megállapította, hogy  
 

„Magyarország a bírák, ügyészek és közjegyzők szolgálati jogviszonyának 62 éves 
korban történő megszüntetését előíró nemzeti szabályozás elfogadásával – amely 
életkoron alapuló, az elérni kívánt célokkal arányban nem álló eltérő bánásmódot 
eredményez – nem teljesítette a 2000/78 irányelv 2. cikkéből és 6. cikkének (1) 
bekezdéséből eredő kötelezettségeit.”30 

 
Az Országgyűlés a 2013. év tavaszi ülésszakának második ülésnapján kezdte tárgyalni a 
nyugdíjszabályok módosításáról szóló törvénytervezetet. A javaslat számos ponton előrelépést 
jelentett e tárgyban korábban benyújtott, utána pedig visszavont előterjesztéshez képest. A 
legfontosabb változás, hogy a fokozatosság elve érvényesül. Azaz 2023. január 1-jéig a 
felmentést eredményező életkor olyan mértékben csökken folyamatosan, amilyen mértékben 
az öregségi nyugdíjra jogosító életkor nő. Így – megteremtve a kellő átmeneti időt – a két 
nyugdíjkorhatár 2023-ban ér majd össze, s alakul ki a valóban egységes, 65 évben 
meghatározott nyugdíjkorhatár. A kényszernyugdíjazott bíráknak a javaslat elfogadása és 
hatálybalépése után nem kellett peres úton érvényesíteni igényüket, hanem egyoldalú 
nyilatkozattal kérhették visszahelyezésüket, méghozzá korábbi tisztségükbe. A törvény 
létrehozta a rendelkezési állományt, melyet a jogviszonyának helyreállítását kérő bíró 
választhatott korábbi beosztása helyett.  
Tizenöt hónappal azután, hogy az első bírót alkotmányellenesen elbocsátották, nyolc 
hónappal az alkotmányellenességet megállapító alkotmánybírósági határozat kihirdetése és 
közel öt hónappal az Európai Bíróság döntése után került csak pont a bírák nyugdíjazási 
ügyének végére. Az alkotmánysértő állapot tehát 15 hónapig állt fenn. Így e számok erős 
argumentumként használhatóak, amikor a hivatalosan közölt és a valódi jogalkotói szándék 
eltérősége mellett érvelünk. 
Az Országos Bírósági Hivatal elnöke képviselői levelemre írt válaszában tájékoztatást adott a 
hivatalos adatokról. Eszerint összesen 231 bírót bocsátottak el a később alaptörvény-
ellenesnek nyilvánított szabályok alapján. Közülük 125-en nyerték vissza állásukat 
munkaügyi perben, s mindösszesen 20 bíró kérte visszahelyezését az új törvény adta 
lehetőséget kihasználva. 19 fő nem kaphatta vissza korábbi vezetői beosztását, és 1 bíró kérte 
rendelkezési állományba helyezését. Ami azonban a legmeglepőbb adat, hogy 92 
nyugalmazott bíró a visszahelyezés mellőzését kérte. (A válaszlevél elolvasható: 5. számú 
függelék.) Ez igazolta azt a sokunk által megtapasztalt, de mégis szubjektív vélekedést, hogy 
nagy tekintélyű bírák, bár a törvényi lehetőségük adott lett volna rá, másfél év megaláztatás 
után nem kívánták munkaviszonyukat helyreállítani. Az Európai Bizottság 2013. november 
20-án hivatalosan is lezárta a kötelezettségszegési eljárást a magyar bírák ügyében. 
 

3.2.7. Gondolatok a bírói függetlenség elvéhez való kormányzati hozzáállásról 
 
Jelentőségét tekintve meggyőződésem, hogy érdemes volt egy külön pontot szentelni a 
kormány, a kormánypártok és a kormányfő hozzáállásának. Bár úgy vélem, hogy az 
igazságügyet érintő, ismertetett jogalkotási folyamat önmagában is lehetővé teszi a 

                                                           
30 Az Európai Bíróság ítélete a C-286/12. számú ügyben. 
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&num=C-286/12 .) Az ítélet 81. pontja. 
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megalapozott következtetések levonását a kormányzat bírói függetlenségről alkotott képéről, 
a monográfiában elemzett hét példa egyértelműsíti azt.  
 
Egy magyar származású volt ukrán parlamenti képviselő saját országában átélt tapasztalataira 
alapozva mondta nemrég nekem: Magyarország „igen jól halad”, de a korrupció akkor válik 
hosszú távon is rendszerszerűvé, az állami működés alapjává, s rombolja le generációkon 
átívelően a jogállamot, ha a bíróság is elbukik. Elgondolkodtatott; de vélhetően igaza van. Ezt 
viszont eddig sikerült elkerülni. A bíróságok elfoglalására tett kísérlet – a kitartó hazai és 
nemzetközi nyomásnak, valamint a bírói kar ellenállásának hála – eddig elbukott. Ezt 
tekintem a közjog területén az elmúlt négy év ellenzéki munkája és a nemzetközi szervezetek 
tevékenysége legnagyobb eredményének. 
 

3.3. Az ügyészség 
 

10. Tézis: 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 pedig egy a kormánypártokhoz egyértelműen köthető 
jelöltet választott meg az Országgyűlés. 

 
3.3.1. Alkotmánymódosítás, alkotmányozás és az ügyészségi szolgálati törvény változásai 

 
Az alkotmányozási folyamatban, az alkotmánykoncepció elfogadása előtt nem volt az 
ügyészséget vagy a legfőbb ügyész státusát érintő érdemi javaslat. Azonban az alkotmány-
előkészítéssel párhuzamosan a kormány beterjesztette, az Országgyűlés pedig elfogadta „az 
ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a legfőbb ügyész mandátumának 
hossza 6-ról 9 évre emelkedett, a legfőbb ügyész ma már csak ügyészek közül választható, 
valamint a legfőbb ügyész jogot kapott arra, hogy felmentse a 65. életévét betöltött 
ügyészeket. A legfőbb ügyész mandátumának lejárta után, ha a Parlament nem tud új legfőbb 
ügyészt választani, a korábbi mandátuma meghosszabbodik. Abban az esetben is, ha 
betöltötte a 70. életévét. Mindezek alapját pedig egy nem sokkal korábban benyújtott 
alkotmánymódosító javaslat teremtette meg, kiegészítve az előbbieket azzal, hogy az 
ügyészségről, valamint az ügyészek szolgálati viszonyáról szóló törvény elfogadásához, 
akárcsak a legfőbb ügyész megválasztásához, a jelenlévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges, valamint, hogy megszűnik a legfőbb ügyész 
interpellálhatósága. 
 
Az alkotmánymódosítás esetében a miniszteri indokolás kiemelte, hogy az interpellálhatóság 
megszüntetésére az Alkotmánybíróság határozata és a legfőbb ügyész javaslata alapján van 
szükség, s ez a parlamenti ellenőrzési forma – ami a politikai ellenőrzés eszköze – nem 
illeszthető az ügyészség alkotmányos jogállásához. Az ügyészségi törvény, valamint az 
ügyészség vezetője megválasztásának kétharmadossá tétele pedig „teljessé teszi az 
ügyészségnek a politikai jellegű hatalmi ágaktól való függetlenségét.”31 Az államtitkár 
expozéjában és zárszavában az interpellálhatóság megszüntetésére vonatkozó érveket 
kiegészítette még azzal, hogy azt – minthogy a politikailag kényes büntetőügyekben ez 
gyakran előfordult – a politikai nyomásgyakorlás eszközeként használták. Az ügyészségi 

                                                           
31 T/1247. számú törvényjavaslat 3. és 7. §-ához fűzött részletes indokolás. 
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törvény bő egyoldalas indokolása, meglehetősen szűkszavúan szakmai, méltányossági és 
alkotmányossági érveket vonultat fel, s az államtitkári expozé sem volt több a javaslat 
tartalmának ismertetésénél. A kormánypárti hozzászólások egyrészt szintén a javaslat 
rendelkezéseinek ismertetéséből, másrészt pedig az ellenzéki érvek visszautasításából – de 
semmiképpen sem cáfolatából – álltak. 
Kérdéseket vetnek fel a valódi jogalkotói szándékot illetően a törvényjavaslat elfogadását 
közvetlenül megelőző időszak jogalkotási termékei és az ebből következő kormányzati 
kinevezési javaslatok, továbbá az is, hogy bizony létezik olyan, meglátásom szerint a logika 
szabályait nem sértő gondolatmenet, amely más következtetésre adhat alapot. A 
hatalomkoncentráció egyik legegyszerűbb, de kétségtelenül leghatékonyabb módszere, ha a 
más hatalmi ágak, a kormányzatot felügyelő szervek vagy önálló alkotmányos szervek élére a 
végrehajtó hatalom olyan személyeket állít, akiknek a lojalitása nem megkérdőjelezhető, de 
legalább valószínűsíthető. Ha pedig ez nem lehetséges, jogszabály-módosítással lehetővé 
teszi. Erre pedig, ahogy a korábbi elemzések is rámutatnak, nem egy példa volt. Az új legfőbb 
ügyész is a kormánypárt jelöltje lett. 
Ennek a technikának pedig – talán senki által sem vitatott – része a kinevezett, megbízható 
vezető működési kontrolljának csökkentése, hatáskörének bővítése, különösen a 
humánpolitikai döntéseket illetően, hiszen egy szervezet lojalitását stabilizálni lehet megfelelő 
személyzeti döntésekkel, és ugyanide tartozik a vezető státusának minél biztosabb alapokra 
helyezése. Ha pedig elfogadjuk a fenti állításokat, és ezeket szem előtt tartva vizsgáljuk meg a 
javaslatot, érdekes eredményre jutunk. Látszólag „jogállamibbá” teszi a legfőbb ügyész 
megválasztását, ha nem feles, hanem kétharmados többséggel történik, azonban ez csekély 
jelentőséggel bír, ha a kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeznek a 
törvényhozásban. Adódik rá persze a válasz, a kormányt nem aktuálpolitikai célok vezérlik. 
De nézzünk kicsit a javaslat mögé! 
Több más közjogi tisztségviselő mandátumához hasonlóan, a vizsgált ciklusban megválasztott 
legfőbb ügyész 9 évre meghosszabbított mandátuma az új szabály szerint valójában csak 
akkor jár le, ha az országgyűlés megválasztja az új legfőbb ügyészt. E szabály célját korábban 
már elemeztem, itt csak visszautalok korábbi érveimre. Az alkotmánymódosítás pedig 
lehetetlenné teszi azt is, hogy ezt a szabályt feles törvénnyel felülírják. 
A legfőbb ügyész utasítási, szervezeten belüli kinevezési és felmentési jogköre korábban is 
szinte korlátlan volt. Most megkapta a 65. életévüket betöltött ügyészek felmentési jogát is. 
Nem kell túl sokat gondolkodni ahhoz, hogy célként azonosítani lehessen a vezető beosztású 
ügyészek elmozdításának látszólag jogállami eszközét. Az már csak a javaslat indokolásának 
inkoherenciája, hogy az előterjesztő ezt a módosítást, a magas életkort betöltött ügyészek 
méltó visszavonulásának elősegítésén felül, azzal magyarázza, hogy vannak olyan ügyészek, 
akik az életkoruk folytán teljes értékű munkavégzésre már nem vehetők igénybe. Emellett 
viszont a legfőbb ügyész esetében – ha hivatali utódjának megválasztása sikertelenül zárul – 
lehetővé teszi, hogy 70 éves kora betöltése után is megtartsa tisztségét. Meg kell azonban 
említeni, hogy ez a rendelkezés nem sokáig volt hatályban, hiszen az Alaptörvény 
hatálybalépésével minden 62. életévét betöltött ügyész nyugdíjba kényszerült menni. 
De hogy a fent felsorolt módszerelemekből ne maradjon ki semmi, így a megbízható vezető 
kontrolljának csökkentése sem, a javaslat megszüntette a legfőbb ügyész interpellálhatóságát. 
Nem vitatom, hogy szólnak érvek – például az Alkotmánybíróság álláspontja – az 
interpellálhatóság megszüntetése mellett. De az alkotmányozás folyamatában a kormánypárti 
képviselők is osztották azt a nézetet, hogy amennyiben az ügyészi szervezetet az új 
Alkotmány nem rendeli a kormány alá – tekintettel arra, hogy a kontroll nélküli hatalom 
sosem jó –, erősíteni kell az Országgyűlés ügyészséget ellenőrző jogkörét. Márpedig, ha 
megszüntetem az interpellálhatóságot, és ezzel egyidejűleg nem léptetek hatályba más 
ellenőrzési módot, az ellenőrzési jogkör nem nő, hanem csökken.  
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A koncepció tehát megőrizte az ügyészség független státusát, nem kívánt változtatni azon, 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. Ilyen előzmények után 
nyújtotta be a Fidesz–KDNP-frakciószövetség közös alaptörvény-javaslatát. Ebben, ha nem is 
igaz maradéktalanul, hogy az ügyészségre vonatkozó alaptörvényi rendelkezés egy az egyben 
az akkor hatályos szabályozást másolja, az ügyészség közjogi helyzete valóban nem változott. 
Független alkotmányos szerv maradt, egy időre eldőlt tehát az a vita, hogy kormány alá 
rendelt szervként vagy az igazságszolgáltatás független szereplőjeként működjön tovább. 
 

3.3.2. Sarkalatos törvények az ügyészségről és a Velencei Bizottság véleménye 
 
Az alaptörvényhez hasonlóan az ügyészségekről szóló két sarkalatos törvény sem hozott 
jelentős változást, ugyanis azokat a korábbi ügyészségi törvénybe már átvezették. Az 
ügyészség közjogi helyzetét, s az ügyészi hatásköröket az ügyészségekről szóló törvény sem 
módosította jelentős mértékben. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészi alkalmazottak 
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény talán egyetlen közjogi jelentőséggel bíró 
rendelkezése, hogy az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően, e törvényben részletezett 
módon a legfőbb ügyész jogállását és javadalmazását tekintve azonos szintre került a Kúria 
elnökével, illetve jogosult lett személyi védelemre hivatalos és magánprogramjain egyaránt.  
 
A Velencei Bizottság – az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Monitoring Bizottsága 
elnökének felkérésére – véleményezte az ügyészségre vonatkozó magyar jogszabályokat.  
Egy mondatban összefoglalva a monográfiában részletezett érveket: a Velencei Bizottság az 
ügyészség néhány területen jelentkező indokolatlan hatáskörét, az ügyészek belső 
függetlenségét, valamint a legfőbb ügyész érdemi ellensúly nélküli széles hatásköreit találta 
az ügyészségre vonatkozó szabályozás legkomolyabb hiányosságának. 
 

3.4. Az alapvető jogok biztosa 
 

11. Tézis: 
a) Az ombudsmani rendszer átalakítása nem bírt alapvető befolyással a 

kormányzati fékek és ellensúlyok rendszerére, azonban része volt annak a 
folyamatnak, amely számos hatalmi ágra és alkotmányos szervre vonatkozó 
törvények átalakítása és személyi döntések meghozatala révén végül azt 
eredményezte, hogy Magyarországon jelentősen meggyengült a kormányzati 
fékek és ellensúlyok rendszere. 

b) Az adatvédelmi biztos mandátuma lejárta előtti elmozdítása sértette az 
adatvédelmi felügyelő szerv függetlenségét, s kötelezően alkalmazandó uniós 
jogszabályba ütközött. 

c) Az adatvédelem területén elsősorban nem a struktúra megváltoztatása okozza a 
legnagyobb gondot, hanem a személyes adatok védelmét biztosító garanciák 
megtizedelése és a közérdekű adatok körének – ezáltal az ahhoz való 
hozzáférésnek – szűkítése. 

 
3.4.1. Az ombudsman az alkotmánykoncepcióban és az Alaptörvényben 

 
Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti bizottsága elnökének felkérésére az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa egy rövid, a három szakombudsman pedig egy-egy 
részletes javaslatcsomagot küldött meg az előkészítő bizottságnak az alkotmányozással 
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kapcsolatban. Ezek túlnyomó többsége a biztosok szabályozási területére vonatkozó 
alkotmányi rendelkezések módosítására tett javaslatokat, valamint a biztosok működését 
érintő részletszabályokat, illetve az azokra vonatkozó, egy esetben szövegszerűen is 
megfogalmazott változtatási igényeket tartalmazta. Az alkotmányozó hatalom valójában 
egyetlen komoly javaslatot, a „főombudsman” javaslatát fogadta meg, s bevezette az 
egybiztosos modellt. Emellett megszüntette az adatvédelmi biztos funkcióját. A biztos helyett 
a kormánypártok már ekkor is tudottan egy hivatalt terveztek felállítani. 
 

3.4.2. Az alapvető jogok biztosáról, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvények 

 
Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény legfontosabb változtatásait az Alaptörvény 
determinálta. A törvény az egybiztosos rendszert határozta meg, két helyettessel. A 
hatalommegosztás rendszerének átalakulása szempontjából két változás 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 a 
jövőben nem gyakorolhatja. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény tárgyköre 
az információs önrendelkezési jog és a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok 
megismerhetőségének biztosítása. Ez a törvény hozza létre az adatvédelmi biztos helyébe lépő 
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságot mint autonóm államigazgatási szervet. A 
törvényjavaslat hatóságra vonatkozó része kétharmados, tekintettel arra, hogy az Alaptörvény 
VI. cikke szerint az, „sarkalatos törvénnyel létrehozott független hatóság…” A hatóság 
elnökét a miniszterelnök jelöli, és a köztársasági elnök nevezi ki, ami elméleti szempontból 
kisebb garanciát jelent annál, mint ha az Országgyűlés választja meg kétharmados többséggel, 
ahogy korábban az adatvédelmi biztost. Tekintettel azonban a Magyarországon ekkor fennálló 
kétharmados kormányzati többségre, valamint a miniszterelnök és a képviselőcsoport 
viszonyára, e változásnak gyakorlati jelentősége nincs, legfeljebb a jövőben lehet. 
Míg a kormánypártok a hatóságra vonatkozó rendelkezéseket szükségesnek látták 
kétharmados törvényben rögzíteni, magára az adatvédelemre és információs jogokra 
vonatkozó szabályozás eddig kétharmados garanciáját az Alaptörvény már nem tartalmazza. 
A törvény lényegesen csökkentette a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi 
garanciákat. A közérdekű adatok köre azonban szűkebb lett. A törvény a közfeladatot ellátó 
szervek esetében csak a tevékenységükre vonatkozó adatokat minősíti közérdekű adatnak. 
 

3.4.3. Modellek, lehetőségek és az átalakítás eredménye 
 
Többféle országgyűlési biztosi rendszer képzelhető el, s elégítheti ki a legkényesebb 
demokratikus igényeket. Ilyen a jelenleg hatályos is, ahol egy klasszikus ombudsman látja el 
feladatát helyettesek segítségével és velük közös adminisztrációval. Ebben az esetben 
azonban meglátásom szerint szükség lehet több olyan önálló, a kormánytól független (például 
adatvédelmi vagy környezetvédelmi) hatóságra, melyeknek eljárását az ombudsman 
kezdeményezheti. Lehet jó modell a korábbi is, azaz, hogy önálló, egymástól függetlenül 
működő országgyűlési biztosokat választanak, egymás mellé rendelt jogállással. Ebben az 
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esetben érdemes megfontolni az alkotmány-előkészítő bizottság munkacsoportjának a 
monográfiában részletesen ismertetett ajánlásait. Lehet elmozdulni afelé is, hogy az 
ombudsmantól függetlenül működő biztosok hatósági jogkörrel is rendelkeznek – ahogy 
Európa több országában az információs biztosokon keresztül az adatvédelem új rendszere 
kialakulni látszik –, sőt akár az Állami Számvevőszék mintájára, önálló hivatalokká 
szerveződnek. Ebben az esetben – minthogy az országgyűlési biztosok az Országgyűlés 
kormányzatot, azon keresztül pedig az államigazgatást ellenőrző jogköreit hivatottak erősíteni 
és elősegíteni – a hatalmi ágak elválasztásának klasszikus elvei megtörni látszanak. Ezt én 
kevésbé tartom szerencsésnek, de kétségtelen, hogy az Országgyűlés esetében hasonlóra van 
példa. A miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok mint a végrehajtó hatalom legfelső 
vezetői egyúttal országgyűlési képviselőként tagjai lehetnek a törvényhozásnak. Úgy vélem, a 
megfelelő modell kiválasztása a mindenkori kormány és Országgyűlés joga és felelőssége. 
Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy az ombudsmani rendszer átalakítása növelte-e vagy 
csökkentette az Országgyűlés kormányzatot ellenőrző lehetőségeit, a válasz egyértelműen az, 
hogy az átalakítással a kormányzati fékek és ellensúlyok gyengébbek lettek. Mert míg az 
adatvédelem terén vitatható, de védhető álláspont, hogy az új adatvédelmi hatóság és az 
alapvető jogok biztosa együtt gyakorolják azt a hatáskört, ami korábban az adatvédelmi 
biztost illette meg, a környezetvédelem területén más a helyzet. A jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosának hatósági és perbeli jogköreit nem kapta meg sem az alapvető jogok 
biztosa, sem más. Emellett nem működik egyetlen olyan hatóság sem, amely ezen a területen 
független lenne a kormánytól, mondjuk autonóm államigazgatási szerv lenne. 
Az adatvédelem területén elsősorban nem a struktúra megváltoztatása okozza a legnagyobb 
gondot, hanem a személyes adatok védelmét biztosító garanciák megtizedelése és a közérdekű 
adatok körének – ezáltal az ahhoz való hozzáférésnek – szűkítése. Az állam az állampolgárok 
kiszolgáltatottságának növelésével, s emellett az állami működés átláthatóságának 
szűkítésével szisztematikusan igyekszik átrendezni az állam és polgárainak viszonyát. Ez 
tetten érhető például az Alaptörvénynél, ahol számos alapjog államcéllá vált, a Munka 
Törvénykönyvénél, a kormánytisztviselőkre vonatkozó, védettségüket gyengítő 
rendelkezéseknél, a büntetőeljárásban a terhelti és védői jogok csökkentésénél és az ügyészi 
jogkörök megnövelésénél, az úgynevezett bérkommandónál, amely a kormány költségvetési 
politikáját nem támogató magánvállalkozások szankcionálásának elősegítésére állt fel, a titkos 
információgyűjtésre vonatkozó korlátok lebontásánál, és a sort még lehetne folytatni. Nos, a 
személyes adatok védelmének csökkentése, s ezzel párhuzamosan a közérdekű adatokhoz 
való hozzáférés korlátozása éppen ebbe a sorba illik. A másik probléma az adatvédelmi biztos 
mandátuma lejárta előtti elmozdítása. Az Európai Bizottság emiatt, a kormánnyal való 
egyeztetés sikertelensége után, tekintettel arra, hogy hasonló érvek alapján, mint a bírák 
kényszernyugdíjazása az igazságszolgáltatásét, az elfogadott törvény és a biztos menesztése 
az adatvédelmi felügyelő szerv függetlenségét sérti, ami pedig kötelezően alkalmazandó uniós 
jogszabályba (95/46/EK Irányelv) ütközik, kötelezettségszegés miatt eljárást indított és pert 
nyert Magyarországgal szemben az Európai Bíróságon.  
 

4. A közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezők és a nemzetközi eljárások 
 

4.1. A közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezőkről 
 

12. Tézis: A közhatalmon kívüli egyéb hatalmi tényezők esetében is egyértelműen 
igazolható a kormánypártok centralizációs törekvése, a paternalista államszemlélet, 
valamint az állam és az állampolgárok viszonyának más alapokra helyezése. 
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A könyvnek ez a fejezete, ha a jogtudomány fogalmait használom, a komplex 
hatalommegosztás-tanon alapul. Azon, hogy hatalmi gócok a XX–XXI. században – miként 
az Alapvetésben kifejtettem – az alkotmányos állami szerveken kívül máshol is 
kialakulhatnak. Az eredményt tekintve hasonló következtetésre jutnék akkor is, ha e 
klasszikusnak mondható felfogás alapján vizsgálnám a témát, én azonban ezúttal más 
megközelítési módot alkalmazok. Az állam és az állampolgárok, az állam és a magánszféra 
viszonyát elemzem, s ezeken keresztül jutok el a közhatalmon kívüli hatalmi központokhoz. 
Az állam és az állampolgárok viszonya komolyan befolyásolja egy kormány mozgásterét. 
Mondhatjuk azt is, hogy egy szabad, művelt, felvilágosult államalkotó közösség a 
kormányzati hatalom komoly ellensúlya lehet. Nem véletlen, hogy a diktatúrák első 
intézkedései között szerepel mindig az állam és polgárainak más alapokra helyezése, az 
egyéni és kollektív állampolgári jogok megtizedelése, a félelem és a bizalmatlanság 
légkörének kialakítása, valamint a magánszférába való állami beavatkozás lehetőségeinek 
kibővítése. A jogállami keretek bomlásának természetes velejárói tehát, hogy megváltozik az 
állam és az állampolgárok viszonya, mégpedig az állampolgárok kárára. Egyre inkább az 
államhatalomtól való félelem, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság válik általános 
életérzéssé, sőt a tekintélyelvű rendszerek esetében teljes valósággá. Végül az állampolgár 
teljes mértékben kiszolgáltatott eleme lesz az államnak. Az erózió, ami az állampolgári 
jogokat illeti, megindult a tárgyalt ciklusban. 
 
Az állam és az állampolgárok egymáshoz való viszonyát meghatározó tényezők egzakt 
módon beazonosítható és ilyen módon beazonosíthatatlan tömegét taxatív módon felsorolni 
lehetetlen. De még megkísérelni is szükségtelen, ha a kormányzati ellensúlyok változási 
tendenciáját szeretnénk vizsgálati körünkbe vonni. Ennek a folyamatnak vannak informális, 
más tudományterületen talán megfogható és definiálható, de egy jogi elemzésben szinte 
megfoghatatlan elemei. 
Ilyen például a tekintélyelvű, paternalista, nacionalizmussal kokettáló, keresztény-konzervatív 
ideológia uralkodóvá tétele, melyre Magyarországon, be kell látni, sajnos van fogadókészség. 
E törekvésnek sok eleme érhető tetten. Ilyen az Alaptörvény Nemzeti hitvallása, az új 
vallásügyi törvény, mely drasztikusan lecsökkentette az elismert egyházak számát, a 
közterületek átnevezése (például Köztársaság térről II. János Pál térré, vagy Moszkva térről 
Széll Kálmán térré), annak elősegítése, hogy az intézmények könnyebben válhassanak állami 
iskolákból egyházi fenntartásúvá, a Kossuth tér 1944 előtti állapotának visszaállítása, a 
Horthy - és turulszobrok avatása, a korábbi Alkotmány érvénytelenítése vagy a legnagyobb 
politikai rivális megbélyegzése. De ugyanebbe a körbe sorolható, hogy az állami 
intézményrendszerben az „országos” kifejezés mindenhol „nemzeti”-vé alakult, hogy 
törvénybe iktatták az alaptörvény napját és a nemzeti összetartozás napját, hogy a nemzeti 
összetartozás dalának eléneklésére körlevélben hívja fel egy államtitkár az iskolaigazgatókat, 
hogy az Alaptörvény-vándorkiállítás meglátogatására szintén körlevélben hívja fel a 
gimnáziumi tanárokat egy kormánymegbízott, hogy felállították az alaptörvény asztalát, hogy 
a két világháború közötti retorikának megfelelően keresztelték át a bírósági szinteket, hogy a 
Büntető törvénykönyvben a Szent Koronát beemelték a nemzeti jelképek közé, hogy az 
Országgyűlés elnöke részt vett a nyilas parlament egyik tagjának újratemetésén, vagy, hogy a 
pártszlogeneket beillesztették az állami életbe, mintegy összemosva az államot a 
kormánypárttal. S végül ebben a körben külön kiemelést igényel a „Nemzeti Együttműködési 
Nyilatkozat,” amelyik gyakorlatilag elvárásként fogalmazza meg mindenki számára a 
kormányhűséget, a „Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez” való csatlakozást. De jól 
példázza a hatalom gyakorlóinak hozzáállását, hogy a miniszterelnök lányának esküvője előtt 
három nappal, közpénzből lebetonozták az odavezető utat. Ahogy a pártállam idején ott, ahol 
egy fontos elvtárs nyaralót vásárolt. 
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Persze a fenti körön kívül is számos példát lehet hozni. Így, mondjuk, komoly hatással van az 
állampolgárok és az állam viszonyára az, ha az állam azt sugallja, sőt időnként egy-egy 
elbocsátással bizonyítja is, hogy aki nem a kormányzópárt híve, az se állami munkára, se 
állami megrendelésre ne számítson, vagy hogy mindenki irányultságát számon tudja tartani, 
sőt számon is tartja. De speciálisabb területről is lehet példát hozni. A Magyar Művészeti 
Akadémia felállításával e területen gyakorlatilag az részesült támogatásban, akit a kormány 
támogatni akart. A művészek és tudósok legkomolyabb szakmai díjainak odaítélésében a 
kormányé lett a döntő szó, s a példák – ha valaki időt és energiát szán rájuk –, bizonyosra 
veszem, azt mutatják majd, hogy e ciklusban szinte kizárólag a kormányhoz közel álló, de 
legalábbis jobboldali gondolkodású művészek és tudósok kapták a legrangosabb 
elismeréseket. A közszolgálati média kormányzati célokra való felhasználása, a burkolt 
kormánypropaganda népszerűsítése, valamint a kereskedelmi médiaérdekeltségek 
kormányközeli vállalkozói kör által történő felvásárlása, csakúgy, mint a gazdasági élet – akár 
kormányzati intézkedésekkel, akár a kívánt gazdasági érdekkört helyzetbe hozó, másokat 
viszont ellehetetlenítő jogszabályok megalkotásával való – állami befolyásolása szintén a jogi 
szempontból nehezen megfogható, mégis az állam és az állampolgárok viszonyát komolyan 
befolyásoló tényezők közé sorolható. Ahol a kritikus hang alig kap teret, a lojális viszont 
annál inkább, ahol a kormánnyal kritikus vállalkozó ellehetetlenül, a lojális viszont 
lehetőségekhez jut, a jobboldali rendező színházigazgató lesz, és kitüntetik, a baloldali vagy 
liberális viszont ellenszéllel küzd, ott bizony gyengül a civil kontroll. 
 
S végül a félelem légkörének megteremtéséről, mely az állam és állampolgárok viszonyát 
alapjaiban meghatározó tényező, s melynek eléréséhez az említett példák többsége eszközként 
használható. A félelemnek sok különböző megjelenési formája volt tapasztalható. Minthogy 
ezek értelemszerűen nem dokumentált esetek, nehéz hitelesen hivatkozni rájuk. Ezért a 
számtalan történet közül, állításom alátámasztása céljából, vázoltam néhány személyes 
tapasztalatot. A példákkal illusztrált társadalmi folyamat lehető legteljesebb feltárása egy 
komolyabb szociológiai, esetleg közgazdasági kutatás tárgya lehet, s remélem, lesz is. 
 
Vannak azonban az állam és az állampolgárok viszonyának megváltozásáról árulkodó 
konkrét, jogilag – közvetlenül – is igazolható tények. Ezek közül, kétségkívül önkényesen, 
kiválasztottam hat, a társadalmi kontrollt gyengíteni hivatott, jellegét tekintve egymástól 
nagyon különböző területet, amelyek azonban érintik a jogállamiság Alkotmánybíróság által 
kimunkált főbb összetevőit, s emellett önmagukban is kiemelt jelentőséggel bírnak. Közülük 
négyet – a közigazgatást, a szakmai érdekképviseleteket (és szakszervezeteket), a médiát és a 
gazdaságot – a jogtudomány egyértelműen a közhatalmon kívüli ellensúlyok közé sorolja. A 
hat terület, melyeket kutatásom során elemeztem: 
 

• Az állam minél több információval bírjon a polgárairól, azok pedig meg legyenek 
győződve arról, hogy az állam mindenről tud, és mindent megtud. 

 
• Az állami szférában, a közigazgatásban dolgozók feltétlen lojalitásának biztosítása, s a 

lehető legkiszolgáltatottabb helyzetben tartása. (Különösen fontos ez, ha a 
közigazgatást önálló hatalmi tényezőnek tartjuk.) 

 
• Az állami szférán kívül eső munkavállalók és munkáltatók az állammal szembeni 

érdekérvényesítési lehetőségeinek kollektív szinten való csökkentése. 
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• A vádhatóság jogköreinek bővítése a terhelti garanciális jogok rovására. Azaz a 
politika eszköztárává vált büntető eljárások elősegítése, valamint általában az 
állampolgárok kiszolgáltatottságának növelése.  

 
• A tömegtájékoztatás állami befolyás alá vonása, melynek célja a központi ideológia és 

a felépített kormányzati kommunikációs stratégia közvetítésének elősegítése, valamint 
az ellenzéki vélemények lehetőség szerinti korlátozása. E körben a médiafelügyelet 
átalakítása. 

 
• Az állam lehető legmélyebb beavatkozási lehetőségeinek megteremtése a 

magánszférába, elsősorban a gazdasági viszonyokba, a tulajdon szentségének 
normatív vagy csak gyakorlatban történő megkérdőjelezése. 

 
Diktatúrákban ezeket az elemeket többnyire kiteljesítik. Alapvetően jogállami módon működő 
országokban azonban az állami beavatkozási lehetőségek fejlődési iránya, valamint a változás 
intenzitása a demokrácia állapotát mutatja. A kormányzat demokratikus értékrend iránti 
elkötelezettségét pedig az, hogy a fenti viszonyrendszerről mit gondol, regnálása alatt merre 
mozdítja a jogrendszert. Az államhatalom kiterjesztésének irányába vagy a polgári jogok 
szélesítésének és a civil kontroll kiteljesítésének irányába. A rendszert persze egységesen kell 
vizsgálni. Mert mondjuk nehéz gazdasági környezetben minden bizonnyal nem vádolható 
antidemokratikus törekvésekkel az a kormány, amelyik a fogyasztói jogok védelme érdekében 
nagyobb állami befolyást enged a gazdasági folyamatokba. De ha a fenti elemek mindegyike 
tendenciózusan az állami befolyás erősítésének irányába mutat, s az állampolgárok állammal 
szembeni garanciáit és jogait csorbítja, a megfelelő következtetés levonható. 
Talán ez a fejezet okozta számomra a legnagyobb fejtörést. Ha a centralizáció feltárása a cél, 
a társadalmi kontroll, valamint a közhatalmon kívüli egyéb, a kormányzat ellensúlyaként 
megjelenő hatalmi tényezők leépítésének és meggyengítésének elemzése elhagyhatatlan. 
Ahogy teljes körű feltárása is. E fejezetben tehát értelemszerűen nem törekedtem, nem is 
törekedhettem a teljesség igényére. Célom itt – természetesen a hivatkozott tények forrásának 
ezúttal is pontos megjelölésével – csak a tendencia felvázolása lehetett. 
 

4.2. Nemzetközi vizsgálatok és határozatok a demokrácia általános állapotáról 
 

13. Tézis: Az Európa Tanács Velencei Bizottságának és Monitoring Bizottságának, 
valamint az Európai Parlamentnek a vizsgálatai egyértelműen megállapítják, hogy 
a vizsgált időszakban Magyarországon nem csupán az egyes jogintézményekkel 
kapcsolatos szabályozásokkal van a probléma, hanem a reformok – akárcsak a 
kormány és az Országgyűlés működése – rendszerszerűen veszélyeztetik a jogállami 
működést és a demokráciát, valamint az ezek alapját képező fékek és ellensúlyok 
rendszerét. 

 
Az eddig ismertetett és a könyv e fejezetében elemzett nemzetközi vélemények és döntések 
között minőségi különbség határozható meg. Az eddigiek egy-egy törvényt, törvénycsomagot, 
területet bíráltak, az ebben a fejezetben lévők azonban már rendszerszintű kritikát 
fogalmaznak meg. Éppen ezért nem illeszthetőek egyetlen korábban tárgyalt fejezethez sem. 
2013-ra mind az Európa Tanács (annak Parlamenti Közgyűlése, Monitoring Bizottsága és 
Velencei Bizottsága), mind pedig az uniós intézmények (Európai Parlament, Európai 
Bizottság) eljutottak oda, hogy rendszerkritikát fogalmaztak meg; a jogalkotási folyamat és a 
kormányzati munka értékelésével az általános demokrácia-deficitet tették szóvá. S nem 
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csupán szóvá tették, hanem az Európai Unióban szokatlan helyzet miatt eddig nem létező 
szankcionálási mechanizmusok bevezetését szorgalmazták. 
Ebben a fejezetben, a korábbiaktól eltérően, lényegesen többet idéztem szó szerint az 
elfogadott dokumentumokból. Sőt az idézetek mennyisége talán meghaladja a törzsszövegét 
is. Az elfogadott határozatokban foglalt megállapítások ugyanis tömörek, felesleges lett volna 
tartalmukat alig rövidebben összefoglalni, elemzésüket pedig legtöbbször mellőzni lehetett. 
Éppen ezek a dokumentumok mutatnak rá ugyanis a korábbi megállapításaim helytállóságára, 
hiszen az azonos jogintézmények, valamint az azokhoz kapcsolódó, fentebb értékelt 
nemzetközi dokumentumok vizsgálata során szinte minden esetben azonos következtetésre 
jutottam. Úgy véltem helyesnek tehát, hogy ezt a rendívül komoly átfedést érzékeltessék 
maguk a határozatok. 
 

4.2.1. Az Alaptörvény negyedik módosítása 
 

4.2.1.1. A módosítás nemzetközi visszhangja 
 
Az Alaptörvény negyedik módosítása fordulópontnak tekinthető. A módosításnak az 
Alkotmánybíróságot, a bírói és az ügyészi szervezetet érintő részeit korábban már 
ismertettem, a könyv e fejezetében csupán visszautaltam ezekre. A módosítást ezúttal, mint a 
Velencei Bizottság és az Európai Parlament rendszerkritikáit közvetlenül megalapozó 
jogszabályt tárgyaltam. A jogszabály tartalmi ismertetését – annak előzményi jellege miatt – a 
tézisek szintjén mellőzöm. 
 
Az Alaptörvény negyedik módosítása hazánkban és külföldön egyaránt az utolsó csepp volt a 
pohárban. Szimbolikus elemét jelentette annak a közjogi átalakulásnak, amely az azt 
megelőző három évet jellemezte. Magyarországon diákok egy csoportja megszállta a 
nagyobbik kormánypárt székházát, s egymást érték az utcai demonstrációk. Publicisztika 
jelent meg az Alkotmánybíróság első elnökétől, volt köztársasági elnöktől, aki egyenes 
mondatokkal mutatott rá a tervezet és a folyamat elfogadhatatlanságaira. De nem fukarkodtak 
a kritikákkal más egyetemi tanárok és köztiszteletben álló jogászok, filozófusok sem. Az 
ombudsman pedig az Alkotmánybíróságon támadta meg a törvényt. Külföldön gyakorlatilag 
nem volt olyan potentát, aki 2013 márciusának második hetében ne tiltakozott volna. Az 
Európai Bizottság elnöke telefonon kérte a miniszterelnököt, hogy ne szavazzák meg a 
törvényjavaslatot, s azonnal bejelentette, a Bizottság kritikus szemmel fogja megvizsgálni a 
dokumentumot. Szintén a szavazás elhalasztását kérte az Európa Tanács főtitkára, amíg a 
Velencei Bizottság nem vizsgálja meg a javaslatot. Emellett bírálta a törvénytervezetet az 
Amerikai Egyesült Államok külügyi szóvivője, az Európai Parlament elnöke, az Európai 
Tanács elnöke, a német kancellár, az ENSZ Emberjogi Bizottsága, az osztrák, a holland, a dán 
és a finn külügyminiszter, a Norvég Helsinki Bizottság, a bajor házelnök pedig a 
törvényjavaslat miatt lemondta a találkozóját a magyar házelnökkel. Külföldi tudósítások sora 
temette a magyar jogállamot a Der Spigel, a Die Welt, a Berliner Zeitung, a Der Tagesspiegel, 
a Washington Post, az Independent, a Die Presse, a Le Monde és más ismert és kevésbé 
ismert lapok hasábjain. 
 

4.2.1.2. A Velencei Bizottság véleménye 
 
A Velencei Bizottság már véleményének elején tisztázta, hogy a jelentés nem csupán a 
részleteket elemzi, hanem szisztematikusan vizsgálja, hogy a rendelkezések összességének 
milyen hatása van a jogállamiságra, illetve a fékek és ellensúlyok rendszerére. 
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Kiemelte, hogy a klasszikusan kormányzati hatáskörbe tartozó gazdasági, szociális, oktatási, 
családjogi és egyéb szakpolitikai rendelkezések sarkalatos törvényben rögzítése komoly 
veszélyt jelent a demokráciára. Ezek a választói akaratot szinte felülírva, megkötik a 
következő kormány kezét. A kormánynak az a védekezése, mely szerint összességében nem 
nőtt a sarkalatos törvények száma, azért nem elfogadható, mert nem a sarkalatos törvények 
száma az érdekes, hanem az, hogy mely területek minősülnek annak. Itt pedig komoly 
változások voltak. Ugyancsak és ismét komoly kritika kell, hogy illesse azt a törvényalkotási 
folyamatot, amelyik nem tette lehetővé az ellenzékkel és a civil társadalommal való megfelelő 
konzultációt. 
A bizottság „az Alkotmány eszközként való használata” alcím alatt hangsúlyozta, hogy az 
Alkotmány nem része a politikai térnek, hanem feladata, hogy meghatározza ennek a térnek 
az alapvető szabályait. Ezért az Alkotmánynak (Alaptörvénynek) semleges és általánosan 
elfogadott szabályokat kell tartalmaznia. Elfogadásához és módosításához pedig széles körű 
konszenzusra kell törekedni, ami Magyarországon a vizsgált időszakban nem történt meg. Az 
alkotmánymódosítások gyakorisága az Alkotmány eszköz jellegű használatának aggasztó jele, 
ez a módszer nélkülözi a széles politikai konszenzus elérésére irányuló erőfeszítéseket. 
A Velencei Bizottság véleménye szerint egy intézmény minél nagyobb hatalommal 
rendelkezik, annál erősebb kontrollmechanizmusokra van szükség. Ezt alapul véve, az 
intézkedések összességükben támadást jelentenek az alkotmányos igazságszolgáltatásra, és 
szembe mennek az Alaptörvényben lefektetett alapelvekkel. Az Alkotmánybíróság 
jogköreinek tendenciózus szűkítése pedig hátrányosan hat az Európa Tanács három 
alappillérére, a hatalmi ágak elválasztására mint a demokrácia alapelvére, az emberi jogok 
védelmére, valamint a jogállamiságra. A vizsgált gyakorlat aláássa az alkotmányossági 
felülvizsgálat lehetőségét, s ezzel veszélyezteti a fékek és ellensúlyok alkotmányos 
rendszerét. A bizottság szerint a kétharmados többség politikai eszközként használta az 
Alaptörvényt és a sarkalatos törvényeket, s az Alaptörvény negyedik módosítása is ennek az 
eredménye. Ez a gyakorlat elmossa a különbséget a törvényhozás és az alkotmányozás között. 
 

4.2.2. Az Európa Tanács monitoring eljárása 
 
Az Európa Tanács Monitoring Bizottsága ugyanebben az évben, 2013. április 25-én tette 
közzé jelentését. A vizsgálat 2011 januárjában kezdődött egy néppárti (jobboldali) svéd 
képviselő kezdeményezésére. A bizottság delegációja – ahogyan azt jelentésükben 
részletezték – több alkalommal járt Magyarországon, s konzultáltak kormánytagokkal, 
kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel, civil szervezetekkel, illetve a folyamatban érintett 
közjogi méltóságokkal, így például az Alkotmánybíróság elnökével, az OBH elnökével és a 
Kúria elnökével. A Monitoring Bizottság elnöke több vélemény elkészítésére kérte fel a 
Velencei Bizottságot, melyeket véleménye kialakításához felhasznált. A két jelentéstevő több 
mint két év előkészítő munka után nyújtotta be jelentését a Bizottságnak. Ebben az 
időszakban a magyar kormány az addigi legkomolyabb nemzetközi nyomásnak volt kitéve. A 
jelentés parlamenti közgyűlési tárgyalásával szinte egybeesett a Velencei Bizottság előbb 
bemutatott határozata (két héttel korábban fogadták el), illetve az ezután bemutatásra kerülő 
európai parlamenti határozat (Tavares-jelentés), melyet egy héttel a monitoring eljárásról 
szóló határozat elfogadása után szavaztak meg. Az ügy az európai baloldal és az európai 
néppárt (jobboldal) presztízsharcává is vált. 
A jobboldali pártcsaládhoz tartozó jelentéstevő a Monitoring Bizottság ülése előtt lemondott 
tisztségéről, és a jelentést egyoldalúnak és elfogultnak minősítette. Lépését eltérően 
értelmezték. A jelentéstervezet kritikusai lelkiismereti döntésnek minősítették a lemondást, a 
támogatók azonban rámutattak arra, hogy a kérdés a jobb- és baloldali erők közötti 
nemzetközi presztízskérdéssé vált, a jelentéstevőt pedig valójában pártcsaládja mondatta le 
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mandátumáról, az nem az ő szabad döntése volt. Lemondatásával azt kívánták elérni, hogy a 
Monitoring Bizottság ne vegye napirendre a jelentés megtárgyalását. Ez utóbbi érvelés 
helytállóságát erősíti az a tény is, hogy a jelentéstevő részt vett az összes magyarországi 
találkozón, részt vett a jelentés előkészítésében, sőt jelentéstevőként alá is írta a szerinte 
elfogult és egyoldalú dokumentumot. Lemondását pedig csak ezt követően nyújtotta be. 
Egyes képviselők – pont az egyik jelentéstevő lemondására tekintettel – valóban kérték a 
jelentés megtárgyalásának levételét a Monitoring Bizottság napirendjéről. Erre viszont éppen 
azért nem került sor, mert a jelentéstevők mindegyike aláírta a dokumentumot. 
 
A Monitoring Bizottság véleményét közvetítő szöveg komolyabb elemzésére a 
monográfiában kifejtett eddigi okfejtések ismeretében nincs szükség. Az gyakorlatilag 
megegyezik az ellenzéki pártok, a Velencei Bizottság, az Európai Parlament és más kritikusok 
véleményével. Ami a véleményt rendszerkritikává emeli, az nem csupán a megállapítások 
természete, hanem maga az eljárás jellege. A jelentés ugyanis monitoring eljárás megindítását 
javasolja. Átfogó monitoring eljárást pedig nem egyes, konkrét közjogi hiányosságok miatt 
indít az Európa Tanács, hanem olyan államok esetében, ahol az Európa tanácsi tagsággal 
vállalt legfontosabb szabályokat rendszeresen szegi meg egy tagállam, s a fékek és 
ellensúlyok módszeres leépítése miatt a jogállamiság kerül komoly veszélybe. Ilyen eljárásra 
európai uniós tagállam esetében még sosem tettek javaslatot. A javaslat tehát a demokratikus 
normák rendszeres és szoros figyelemmel kísérését indítványozta. 
 
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Házbizottsága, a „Büro” nem javasolta a 
monitoring eljárás megindítását. Ezért a bizottság jelentése az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlése elé került. A Parlamenti Közgyűlés megszavazott több, jobboldali képviselők 
által benyújtott módosító javaslatot, s így alakult ki a Közgyűlés által végül elfogadott 
határozat. A határozat legfontosabb tartalmi módosulása az volt, hogy nem rendelte el a 
hivatalos monitoring eljárást, azonban egy addig nem ismert eljárást igen: Magyarországot 
„szoros megfigyelés alá vonta.” A szoros megfigyelés tartalmi elemeinek meghatározását 
pedig a Büróra bízta. 
 

4.2.3. Az Európai Parlament 2013. július 3-i állásfoglalása az alapvető jogok 
helyzetéről: magyarországi normák és gyakorlatok (a Tavares-jelentés) 

 
4.2.3.1. A Tavares-jelentés előzménye, jogalapja és vizsgálatának tárgyköre 

 
Az Európai Parlament a kutatásban részletesen elemzett Tavares-jelentés előtt három, a 
magyarországi közjogi átalakításokat elemző határozatot fogadott el. Az egyik ebből nem a 
demokrácia általános állapotát, hanem kifejezetten a médiát érintő változásokat vizsgálta. A 
másik kettő azonban a közjogi változások sorát értékelte. Azért sorolom őket mégis az 
„előzmények” közé, mert bár rendkívül részletesen sorra veszik a fékek és ellensúlyok 
lebontásának állomásait, s rámutatnak a centralizáció veszélyeire is, egyértelmű 
rendszerkritikát mégsem fogalmaz meg egyik sem. A dokumentumokat monográfiámban 
teljes terjedelmükben közöltem. 
 
Az Európai Parlament a 2012. február 16-i állásfoglalásában határozott arról, hogy  
 
„utasítja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy az Európai Bizottsággal, 
az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal együttműködve kísérje figyelemmel a 
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Bizottság és az Európai Parlament ezen állásfoglalás 4. pontjában foglalt ajánlásainak 
végrehajtását és a végrehajtás módját, és megállapításairól készítsen jelentést.”32 
 
A parlamenti bizottság Rui Tavares zöldpárti képviselőt jelölte ki raportőrnek. A jelentés 
előkészítésekor a bizottság tagjai látogatást tettek Magyarországon, anyagokat kértek be, s 
több alkalommal konzultáltak kormánytagokkal, kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel, 
valamint civil szervezetek vezetőivel. A jelentést közel másfél éves előkészítő munka után 
fogadta el az Európai Parlament 370 igen szavazattal, 82 tartózkodás mellett és 249 nem 
ellenében. Itt érdemes megjegyezni, hogy a parlamenti mandátumarányok alapján legalább 
kéttucat néppárti, azaz a magyar kormánypártok európai családjához tartozó képviselő 
tartózkodott. A szélsőjobboldalt képviselő 30 fős frakció, s a függetlenek egy része is nyíltan 
a jelentés ellen érvelt és voksolt. Ez a 274 fős néppárti frakcióval legkevesebb 310 „nem” 
szavazatot kellett volna, hogy jelentsen. A 765-ből összesen 64 képviselő maradt távol a 
szavazástól, s természetesen nem csupán néppártiak. Ebből könnyen kiszámítható a 
következtetésem, még akkor is, ha a jelentést támogató frakciókból senki sem szavazott ki. A 
82 tartózkodó szavazat tehát vélhetően néppárti és más jobboldali képviselőktől érkezett. Ez 
azt is jelenti, hogy az európai jobboldal, annak ellenére, hogy a vitában igen, a szavazáskor – 
ahogy az előzetes reakciókból várni lehetett – mégsem volt egységesen elutasító a jelentéssel 
kapcsolatban. 
 
A Tavares-jelentés egyik legfontosabb vizsgálati területe a fékek és ellensúlyok rendszere, 
valamint az igazságszolgáltatás függetlensége volt. Azonban már a címéből is kiderül, hogy a 
vizsgálat ennél lényegesen nagyobb területre, az alapvető jogok helyzetére is kiterjedt. Ezért, 
tartva magam eddigi gyakorlatomhoz, a jelentésnek csupán a hatalommegosztás, avagy 
fordítva, a centralizáció szempontjait elemző részeivel foglalkoztam, ahogyan a kormányzati 
reakcióból is csupán az erre adott válaszokkal. S minthogy a jelentés struktúráját emiatt 
mindenképpen megbontani szándékoztam, a fékek és ellensúlyok rendszerét, az Országgyűlés 
működését, az adatvédelmi biztost, az Alkotmánybíróságot és az igazságszolgáltatás 
függetlenségét elemző megállapításokat és javaslatokat a könyv struktúrájához igazítottam. 
 
A „Háttér és főbb kérdések” című első pont elején jelentés végigveszi azokat az európai 
értékeket és idézi azokat jogszabályokat, amelyek alapján az Európai Parlament eljárt. Ez a 
rész azért is érdekes, mert a magyar kormánynak a jelentés elfogadása után az egyik legfőbb 
kifogása az volt, hogy az Európai Parlament túllépte hatáskörét, valamint megsértette a 
magyar állam szuverenitását. A jogalappal kapcsolatban végzett kutatásom eredményeképpen 
megállapítottam, hogy a magyar kormánynak abban igaza volt, hogy az Európai Parlament 
határozatának Magyarországra nézve közvetlen hatása nincs. A politikai következményeket 
persze, most nem említem. Abban azonban, hogy egy ilyen tartalmú deklarációt ne 
fogadhatott volna el, biztosan téved. Emellett az Európai Parlament, mint uniós szerv, szoros 
együttműködésben működik az Európai Bizottsággal és az Európai Tanáccsal. A számukra 
megfogalmazott ajánlásoknak azonban már közvetlen hatásuk lehet, ha osztják a parlament 
által megfogalmazott kritikák és javaslatok akár csak kis részét is. Ahogyan lett is. 
 

4.2.3.2. A Tavares-jelentés megállapításai 
 
A Tavares-jelentést olvasva látható, hogy az Európai Parlament nagyjából hasonló pontokon 
látja a problémákat, mint a hazai ellenzéki pártok és civilek látták, s kritikái szinte teljes 

                                                           
32 Az Európai Parlament 2012. február 16-i állásfoglalása a közelmúltbeli magyarországi politikai 
fejleményekről (2012/2511(RSP)), 6. pont. 



63 

 

átfedésben vannak az általam megfogalmazottakkal. Kétségtelen, hogy a határozat néhol 
másként súlyoz, illetve, hogy számos rendelkezést, amelyek kétségkívül komoly hatással 
bírtak a fékek és ellensúlyok rendszerének meggyengítésére, figyelmen kívül hagy. Nem szól 
például semmit az ügyészségről, az önkormányzati hatáskörök centralizációjáról, s ugyanígy 
figyelmen kívül hagy az elemzett területeken számos olyan módosítást, amely a 
hatalommegosztás elve ellen hatott. Ténybeli tévedést azonban alig lehet találni benne, sokkal 
inkább olyan megjegyzéseket, amelyek lényegüket tekintve igazak, azonban kisebb 
pontosításra szorulnak. Úgy hiszem, hogy a Tavares-jelentés bővebben ki nem fejtett 
megállapításainak helytállóságát éppen a kutatásomban (könyvemben) kifejtett tények, adatok 
és következtetések támasztják alá.  A jelentés végkövetkeztetését tekintve azonban ugyanoda 
jut, ahová én, további vizsgálatok után: 
 
Az Európai Parlament  
 

„fájlalja, hogy a fent említett intézményi változások egyértelműen gyengítették a 
jogállamiság és a hatalommegosztás demokratikus elve által megkövetelt fékek és 
ellensúlyok rendszerét.”33 

 
A kormány részleteiben is erősen vitatható, legtöbbször – a korábbi fejezetekben idézett 
adatokkal alátámaszthatóan – tételesen cáfolható válaszában éppen arra a leglényegesebb 
megállapításra nem ad választ, hogy a közjogi átalakítások sora a fékek és ellensúlyok 
rendszerének a demokratikus értékrendet veszélyeztető lebontásához vezetett. S éppen emiatt 
téved, amikor az egyes rendelkezésekhez, jogintézményekhez kapcsolódóan vitatja az EU 
hatáskörét. A hatáskört ugyanis – ahogy könyvemben részletesen kifejtettem – éppen a 
folyamat, a maga egészében, illetve annak az európai közösségre való veszélye teremti meg. 
 

4.2.3.3. A magyar országgyűlés határozata a Tavares-jelentésről, és a jelentés lehetséges 
következményei 

 
A Tavares-jelentés elfogadásának harmadnapján a magyar Országgyűlés határozatban ítélte el 
az Európai Parlamentet. Az unióellenes nyílt nacionalizmus határait feszegető országgyűlési 
határozat gyakorlatilag azokhoz a diktatúrákhoz hasonlítja az Európai Uniót, amelyek 
Magyarországon mint külföldi elnyomó rendszerek voltak jelen, s melyek ellen a magyar 
emberek véráldozatok árán is küzdöttek, hogy szabadságukat visszanyerjék. A párhuzam e 
rendszerek és az EU között ügyes áthallások sorával, de egyértelműen és félreérthetetlenül 
lényegi eleme a határozatnak.  
 
Az elemzett nemzetközi – elsősorban uniós – eljárásoknak folytatásuk lesz. A kutatás 
lezárásáig ebből még csupán annyi látszott, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi, 
Bel- és Igazságügyi Bizottsága 2014. január 13-án meggyőző többséggel (31 igen szavazat 
mellett, 18 nem és 5 tartózkodás ellenében) a Tavares-jelentésre (hivatalosan már az EP 
határozatára) hivatkozással elfogadott egy, az Európai Parlament plenáris ülésére benyújtott 
jelentést. Ebben a bizottság, s később az Európai Parlament, az illetékeseket a Tavares-
jelentésben javasolt új – szankciós eszközöket is alkalmazó – mechanizmus kidolgozására 
kérné fel, mely az uniós alapértékek betartását és a csatlakozási feltételeknek való folyamatos 
megfelelést ellenőrizné. A jelentés annyival megy tovább a Tavares-jelentésnél, hogy 
lényegesen több konkrétumot és határozott cselekvési tervet tartalmaz; ezen túlmenően pedig 

                                                           
33 II. 26. pont. 
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a jelentés a mechanizmus „haladéktalan, késedelem nélküli” bevezetését írná elő. Kifejezetten 
felszólítaná az Európai Bizottságot, hogy hozza létre az új mechanizmust. 
 
 

IV.  Főbb megállapítások, a kutatás összefoglalása 
 
Volt, aki tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a közjogi rendszer átalakítása 
mögött volt koncepció.34 Egyetértek vele abban, hogy Orbán Viktor a Horthy-rendszer 
ideológiáját és stabilitását tekintette példának, illetve Horthy meghatározó miniszterelnökeit 
és Tisza Istvánt példaképnek, sőt abban is, hogy a miniszterelnök által az úgynevezett 
„kötcsei beszédben” meghirdetett centrális erőtér és a nemzeti együttműködés rendszere az 
ellenzék hosszú távú marginalizációjának és a jobboldal ugyancsak hosszú távú hatalmon 
maradásának igényét jelentette. A miniszterelnök terve – ahogy Wiener György is rámutatott 
– nem volt más, mint egy, a demokratikus díszletek fenntartásával 15-20 évre létrehozott 
egypárti irányítás. Hasonló módon, mint a Horthy-korszakban. Hiába burkolta be nemes és 
nagy célkitűzésekbe mondanivalóját – mint ez a totális rendszerek kezdetén általában szokás 
–, az abszolút és tartós hatalom iránti igényén, a lényegen nem változtatott. Lehet mást is 
beleérteni ebbe a beszédbe, de a fentieket nem beleérteni nem. Nem tartom elfogadhatónak 
azt a magyarázkodást, hogy a beszédben vizionált „centrális politikai erőtér” a teljes 
szövegösszefüggésben elhelyezve más értelmet nyer. Ahogy az őszödi beszédben is 
magyarázhatatlan mondat, hogy a korábbi baloldali kormányfő tudatosan hazudott a 
választópolgároknak a kampányban. Aki centrális erőtérről beszél jogállamban, aki azt el 
tudja fogadni, mindegy milyen okból teszi, és milyen összefüggés alapján jut el odáig, 
elfogadhatatlan. És persze ez a felfogás, ez a filozófia volt az eredője a könyvben elemzett 
közjogi rombolásnak.  
De egy pillanatra térjünk még vissza Wiener György tanulmányához. Még azt a nézetét is 
osztom, hogy a miniszterelnök nem hisz a jóléti államok jövőjében, s az európai 
integrációban. Ezért Magyarországon az általa elképzelt jövő Európájának mintaállamát 
akarja létrehozni. Azt azonban vitatom, hogy ennek érdekében egy jól átgondolt új államrend 
kialakítása ment volna végbe. Úgy vélem, a közjogi átalakításoknak az a része, amelyik a 
hatalommegosztásról szól, e víziótól teljesen független. Nemcsak a törvényalkotási 
folyamatok tényekkel is jól alátámasztható ad hoc jellege cáfolja ezt, hanem az is, hogy ha 
rátekintünk a kész rendszerre, semmiféle innovációt, de még a történelmi múlt egyikének 
visszaalakítását sem figyelhetjük meg, csak és kizárólag a hatalomkoncentráció 
legprimitívebb módszerét. Míg a társadalom szerkezetét (például preferált társadalmi rétegek, 
szociális ellátórendszer gyökeres átalakítása, egykulcsos személyi jövedelemadó), az állam és 
az állampolgárok viszonyát (paternalista állam), a gazdasági rendszert (amit unortodox 
gazdaságpolitikának neveztek), az ideológia kialakítását (keresztény-konzervatív ideológia) 
illetően valóban megfigyelhető tudatosság, és kirajzolódik egyfajta koncepció, a közjogi 
átalakításokat illetően csak a centralizáció igénye vehető észre. Mellesleg arról sem vagyok 
meggyőződve, hogy előbbieket nem a hatalom megtartása és kiterjesztése, hanem az ország 
szebb jövőjének terve motiválta. 
Felvethető, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerének leépítése azt a koncepcionális célt 
szolgálta, hogy a részletezett változások hosszú távon (választási ciklusokon átívelően) 

                                                           
34 Lásd Wiener György: „A passzív forradalom államának kialakulása”. In: Forradalom volt? Tanulmánykötet a 
második Orbán-kormány harmadik évéről. Budapest, 2013, József Attila Alapítvány, 123–174. o. 
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megtarthatóak és stabilizálhatóak legyenek. Ennek azonban némiképpen ellentmond, hogy a 
választások kimenetelére a kormányzati fékek lebontásának csekély hatása van csak. Egy 
következő kormány mozgásterét pedig bár alapvetően befolyásolhatja a megváltozott 
államrend; a kialakított társadalomforma, gazdasági rendszer, avagy ideológia a megváltozott 
közjogi szisztémában alig nehezebben alakítható másfelé, mint anélkül lenne. 
S végül felvethető az is, hogy az átalakítást a változás igénye motiválta. Úgy vélem, ez 
biztosan igaz. Egy új korszak kormányának a fülkeforradalom után a fennálló rendszert meg 
kell változtatnia. Ennek pedig része az államreform is. Olvastam, Jusztiniánusz császár már 
uralkodása alatt megtervezte, milyen lépések szükségesek ahhoz, hogy az utókor a „nagy” 
jelzővel illesse. A birodalom egységének visszaállítása mellett például törvénykönyvet kell 
alkotnia. A reformer, új világot teremtő miniszterelnök étosza egy új alkotmány és néhány 
szimbolikus törvény megváltoztatásával is könnyedén elérhető lett volna. Jusztiniánusz sem 
írta át az összes törvényt, mégis megkapta az utókortól az áhított jelzőt. 
S ismét csak visszajutunk oda, hogy a fékek és ellensúlyok lebontása, a centralizáció, egy 
átgondolt és Európának példát állító államreformként kommunikált, ámde egyszerű 
hatalomtechnikai törekvés volt. A gazdasági és közjogi hatalom hosszú távú megtartására 
irányuló következetes munka. Akár történelmi példákat veszünk alapul, akár a modern 
demokráciák, jogállamok sokszor jogos kritikáját, a kormányzati hatalom innováció nélküli, 
legklasszikusabb, évszázadok óta ismert módszerekkel való kiterjesztése biztosan nem a jövő 
útja, s nem egy nagy formátumú politikus más által még meg nem értett víziója. 
A társadalmi rend centralizációjára – történelmünk során különböző neveken – sokszor volt 
már érv a krízishelyzet. A demokratikus normák betartása kétségkívül lassítja a folyamatokat, 
mely egy válságos időszakban hátrányokkal járhat. A jogállami működés azonban cserébe ad 
valamit, ami a körülményességét kompenzálja. A stabilitást. Ami válsághelyzetben szintén 
kiemelt érték. 
 
Végül érdemes feltenni azt a kérdést, vajon hogyan lehetséges az, hogy egy uniós államban 
különösebb társadalmi ellenállás nélkül le lehetett bontani a fékek és ellensúlyok rendszerét. 
Sajnos rá kellett ébrednünk arra, hogy a demokratikus intézményrendszer lebontása 
alapvetően nem a jobboldali sajtó ellenállása miatt, s nem is az ellenzéki pártok passzivitása 
miatt nem váltott ki komoly társadalmi ellenállást. Hanem azért, mert kiderült, az emberek 
nem feltétlenül tartják megtartandó értéknek a 89'-ben kialakított államrendet, 
demokráciástól, hatalommegosztásostól. Nem mérik fel, hogy a demokratikus működés elvont 
rendszere milyen nagy befolyással bír életükre, azt azonban látják, hogy a rendszerváltás 
számukra a bizonytalanságot, sok esetben a lecsúszást, s az igazságtalannak tartott társadalmi 
különbségek kialakulását hozta. Nosztalgiával tekintettek vissza a Kádár-korszakra, egyesek a 
Horthy-korszakra. A politika világa pedig a maga veszekedős, ostoba, személyeskedő és 
értelmetlen vitáival, melyek nem a számukra lényegesnek tartott problémákról szóltak, 
valamint a korrupcióval, csak visszatetszést keltettek. Ezt pedig – nem teljesen alaptalanul – a 
demokrácia egyik lényeges elemének tartották. Ráadásul a pártok rövid távú érdekeik miatt 
egymást befeketítő és megbélyegző retorikája a politikai élet egészének hitelvesztését 
eredményezte. Ezért, amikor jött valaki, s elmondta, ennek véget vet, s létrehozza a nemzeti 
együttműködés rendszerét, megszüntetve a kicsinyes vitákat, s megköveteli, hogy mindenki 
csak a nemzet érdekében dolgozzon, örültek, s nem ennek a gondolkodásmódnak a veszélyeit 
látták meg. Amikor elmondta, az átmeneti 20 év után új rendszert épít, elfogadták. Persze, 
amikor elkezdték korlátozni a sajtószabadságot, a gyülekezési és egyesülési jogokat, a 
munkavállalók érdekképviseleti jogait, vagy elvettek szerzett jogokat, már voltak komolyabb 
tiltakozások. De az emberek többsége még ekkor sem illesztette ezeket rendszerbe, nem a 
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demokratikus intézményrendszer lebontásának elemeiként, hanem önálló sérelmekként 
tekintett e jelenségekre. Kellett hozzá idő, de 2011 második felére mindezt megértették a 
politikai pártok. Ezért már nem a korábbi demokrácia visszaállítását tűzték ki célul, hanem 
egy demokratikus, de a korábbinál igazságosabb rendszer kiépítését. Ennek legjobb példája a 
legnagyobb ellenzéki párt 2011. novemberi kongresszusi határozatának két mondata:  
 

„Haladjuk meg közösen az átmenet elmúlt húsz esztendejét, hozzuk helyre együtt 
közös hibáinkat, a rendszerváltás utáni évek zsákutcába vezető próbálkozásait, 
igazságtalan döntéseit. Kössünk egyezséget az igazságos, szabad, európai, 
demokratikus és modern Magyarország megteremtésére.” 

 
A demokratikus államberendezkedés helyreállítását tehát legfeljebb a változások kereteként 
volt érdemes definiálni, a hívószavak közül kikerült. Önmagában ez még nem lenne baj, 
hiszen természetes, hogy az embereket az érdekli, ki tudják-e fizetni a gázszámlát, vagy sem, 
nem pedig az, hogy milyen elvek mentén áll össze, s milyen jogkörrel működik a 
Költségvetési Tanács. Az viszont már komoly baj, ha a demokrácia nem érték többé. 
Márpedig kiderült, hogy egy jobb élet reményében az emberek a XXI. század elején, 
Magyarországon képesek elfogadni egy autokratikus rendszert. Ez az igazi veszély, ahogy oly 
sokszor bebizonyosodott már. Ismét rá kellett döbbenni az egyszerű igazságra: ha a 
demokratikus rendszer nem képes biztosítani az alapvető szükségleteket, megteremti a 
társadalmi támogatását valami másnak. Valami „hatékonyabbnak.” Éppen ezért tartom 
helyesnek, hogy a demokráciavédelem lekerült a leginkább kommunikált témák közül, s az 
emberek megélhetését, boldogulását leginkább és közvetlenül befolyásoló kérdések kerültek 
középpontba. Nem mellesleg – de csendben – demokratikus keretek között, nem pedig egy 
megoldást hozó másik rendszer hamis és veszélyes ígéretével. 
 
Szeretném hinni, hogy az elindított folyamat megreked, s visszájára fordul. Szeretném hinni, 
hogy egyes kutatók véleményével ellentétben a hatalommegosztás elve nem kihalóban van a 
mai társadalmakban. Mert – ahogy sokan állítják, s e véleményt magam is osztom – nem az a 
fontos, hogy a hatalom megosztása milyen technikával valósul meg, hanem az, hogy létezik-e 
korlátozhatatlan hatalom, avagy sem.  
Az új irány veszélyesebb, mint Pokol Béla kívánatosnak tartott állammodellje, ahol 
választásonként a kormány mindent visz. A 2010–2014-es ciklusra ez nagyjából igaz volt. 
Csak nem az alkotmányi elvek megváltozása, de még csak nem is kizárólag az intézményi 
változtatások miatt. Az ellensúlyok hiányának jelentős része a kormány személyzeti 
politikáján múlott. Esetünkben tehát a fékek és ellensúlyok rendszerére épülő struktúra 
megmaradt, sőt a hatalommegosztás elve normatív módon is alkotmányos szintre emelkedett, 
azonban egy esetleges kormányváltás után az ellensúlyt jelentő alkotmányos szervek – jól 
megtervezett személyi összetételük miatt – jó eséllyel válhatnak majd ellensúly helyett 
ellenféllé, figyelmen kívül hagyva az alkotmányos szervek alkotmányban rögzített 
együttműködési kötelezettségét. 
A kormány (végrehajtó hatalom) mozgásterének elvi alapon nyugvó kiszélesítésébe aligha 
fért volna bele, hogy a hagyományosan az aktuális kormányzat hatáskörébe tartozó témák egy 
részét – úgymint például az adópolitika, a családpolitika, a szociálpolitika vagy a büntetőjog-
politika egyes elemei – kétharmados törvényekbe foglalják. Elvi alapon éppen a kétharmados 
szabályozási tárgykörök csökkentése lett volna indokolt. Nem gondolom, hogy negyed 
évszázaddal a rendszerváltozás után ne lehetne más államszervezeti modellben gondolkodni, 
melynek része lehet akár az Alkotmánybíróság valóban példátlanul széles hatásköreinek 
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csökkentése is. Lehetnek egészen más megfontolások, mint a rendszerváltozáskor. Más a 
politikai és más a társadalmi környezet is. Azok a veszélyek, amelyek az akkori döntéshozók 
szerint fennálltak, már régóta nem élnek, adódtak viszont mások. A probléma az 
átalakításokkal az volt, hogy – miként az elemzett folyamat egyértelműen bizonyította – a 
reformoknak semmiféle összhangzó értelmük nem volt, sem társadalmi, sem pedig közjogi 
koncepció nem húzódott meg mögöttük. Megjegyzem, ha lett volna ilyen, a megvalósított 
változások mélysége valódi változás elérésére alkalmatlan lett volna. A reformnak nevezett 
központosításnak azonban egyetlen, de összetett célja volt: a kormányfő hatalmának 
kiszélesítése és megszilárdítása, a hatékony kormányzati munka akadályainak lebontása, 
valamint a kormánypártok politikai befolyásának további két-három parlamenti cikluson 
keresztüli megőrzése, választási vereség esetére is. Az elemzett ciklusban elsősorban az 
Országgyűlés szavazógéppé silányításával, az Alkotmánybíróság jogköreinek 
megcsonkításával és tagjai többségének a kormányhoz lojális emberekkel való feltöltésével 
nem volt szükség semmiféle „felhatalmazási törvény”-re, hiszen a demokratikus díszletek 
fenntartásával tudták előállítani azt a helyzetet, hogy a kormányfő akaratának érvényesítése 
elé semmiféle jogszabályi akadály nem állhatott. 
Ha nem szállunk be abba a vitathatatlanul komoly tudományos vitába, hogy a demokrácia, 
azon belül pedig a parlamentáris jogállam életképes, működőképes és megtartandó rendszer-e 
– Európa erre a modellre épülő államai nem csupán formálisan demokratikus államok, de 
valóban demokráciaként is működnek, avagy sem –, hanem elemzésünket azzal az 
előfeltevéssel végezzük, hogy a kérdésre a válasz igen, nem juthatunk más eredményre, mint 
hogy komoly kár érte a jogrendszert, a jogállamot, és ezen keresztül a társadalmat is a vizsgált 
parlamenti ciklusban. A jogállamiság egyfajta kultúrát, gondolkodásmódot, viselkedési módot 
is jelent. Például azt, hogy a hatalom gyakorlói elfogadják, a világnak nem a nyers erő az 
egyetlen rendező elve. A jelenlegi hatalomnak pedig ilyen szempontból sem volt 
gyerekszobája. Amelyik részének pedig korábban volt, megtagadta az ott tanultakat. 
Ha nem vitatjuk, hogy a hatalommegosztás elve ma sem meghaladott, valamint azt a – Locke-
tól Montesquieu-n és Bibón át a mai alkotmányelmélettel foglalkozó kutatókig – mindenki 
által elismert igazságot, hogy a hatalommegosztás lényege, hogy a hatalmat kizárólagosan 
senki ne birtokolhassa, meg kell állapítanunk, hogy bármilyen legyen is majd a jövő közjogi 
rendszere, a hatalommegosztás legfontosabb, több évszázados elvi tételével ellentétes irányba 
mozdultunk el. 
Ha pedig egy ettől eltérő, más elvek mentén felálló más rendszerben látjuk a jövő útját, azzal 
kell majd összevetni a változásokat. De bárhogyan gondolkozunk is erről, a kormányfő 
motivációja akkor sem definiálható másként, mint központosításként, és az elemzett 
folyamatok alapján csupán a véletlen műve lehet az, hogy ha bármilyen tekintetben is eltalálta 
a jövő helyeselhető vagy helyteleníthető irányát. 
Hogy valóban megvalósul-e a miniszterelnök által vizionált centrális politikai erőtér, s abból 
kinő-e később valaki teljhatalma, avagy sem, ki fog derülni. Elindultunk egy veszélyes úton, 
melyen haladva minden egyes lépésnél megkérdőjelezhetetlenül megnövekedett kicsit a 
végrehajtás fejének hatalma. Bízom abban, hogy a miniszterelnök legnagyobb tévedése az 
lesz, hogy Európa követi majd a magyar utat. Remélem, Magyarország talál vissza a lehető 
leghamarabb az ez idő tájt kétségkívül bizonytalan, göröngyös, de még mindig helyes irányba 
tartó európai útra. 
 
Persze, komoly kérdés, hogy van-e visszaút. Azt láthattuk, hogy egyes közjogi aktusok 
később nem reparálható károkkal járnak. Azt is látni kell, hogy egyes új intézmények 
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fenntartása érdeke lesz a kormánynak, bárki is nyeri a választásokat. Arra tehát, hogy valaki – 
akár kétharmados győzelem esetén is – visszaállítsa a korábbi struktúrát, nem látok esélyt. 
Egyetlen választási program sem tartalmazza ezt, egyetlen politikai erőnek sem lesz érdeke, 
ha kormányra kerül, s van, amit nem is volna lehetséges visszaalakítani. Vagy, mert a 
valóságban lehetetlen, vagy, mert az újabb jogszabályokat sértene (például egyes személyi 
döntések). És persze van, amit ugyanúgy nem is volna érdemes, hiszen már akkor, 2010-ben 
változtatásra érett. Ezek eddig tények vagy tényeken alapuló következtetések. Ennél 
továbbmenni azonban a mostani helyzetben felesleges volna. Hogy lehetséges-e legalább 
ismét visszajutni a demokratikus jogállam 2010-ig elért szintjére? Hogy megfordíthatóak-e az 
elindított kedvezőtlen folyamatok? A válaszok ezekre és más hasonló kérdésekre a rendívül 
gyorsan és kiszámíthatatlan módon változó hazai és nemzetközi politikai változások 
függvényei lesznek. Találgatásokba kár bocsátkozni, hiszen komoly politikai elemzők is 
csekély hatásfokkal tudják csak megjósolni még a közeljövő eseményeit is. Minden esetre 
érdemes mindent megtenni a hatalommegosztáson alapuló, azt a gyakorlatban meg is valósító 
demokratikus jogállami működés helyreállítása érdekében. Talán egyszer lesz rá komolyabb 
politikai és társadalmi igény is. 
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