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A vég re haj tó ha ta lom
al kot mány jo gi
fe le lõs sé gé nek
szí ne vál to zá sa i1

I. A pol gá ri ál lam „egész sé ges” mû kö dé sé -
nek kez de ti biz to sí té ka ként az er köl csi fe le -
lõs ség ér zé se a jog anya gi ha tal má val és a jogi 
fe le lõs ség ér zet tu da tá val ha tot ta át a ha ta -
lom cse lek vé sé nek me cha niz mu sa it, amely -
nek egyik leg fõbb ga ran ci á ját az je len tet te,
ami kor a ki ala kí tott jog rend sza bá lyai meg -
fe lel tek a nép er köl csi fel fo gá sá nak. A mo rá -
lis és a jogi té nye zõk az óta is több nyi re ki -
emelt sze re pet ját sza nak a ha tal mi rend sze -
rek ben, mi vel har mó ni á juk fel bom lá sa
könnyen az ál lam i és a tár sa dal mi élet disz -
funk ci o ná lis mû kö dé sét ered mé nyez he ti.
Mind amel lett, hogy ter mé sze te sen a jog rend 
is be fo lyás sal le het a tár sa dal mi er kölcs fej lõ -
dé sé re, az ese tek több sé gé ben ki zá ró lag az -
zal együtt ké pes el ér ni a kí vánt ered mé nye -
ket. A tör té ne lem so rán szá mos pél dát ta lá -
lunk arra, hogy a leg szi go rúbb bün te tés ki lá -
tás ba he lye zé se sem ké pes a jog rend ki elé gí -
tõ mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ra, ha az el len ke -
zik a nép ál ta lá nos er köl csi ér zé sé vel. A jogi
fe le lõs ség re vo nás te hát két ség kí vül ha té -
kony esz köz arra néz ve, hogy az em be re ket
a jog sza bá lyok be tar tá sá ra „kül sõ leg” kény -
sze rít se, ha azon ban az er köl csi fe le lõs ség ér -
zet mint „bel sõ” kény szer hi ány zik, a jogi
fe le lõs ség tar ta lom nél kül ma rad hat.

Annak el le né re, hogy nap ja ink ban az er -
köl csi té nye zõk je len tõ sé ge az ál lam i és a tár -
sa dal mi élet leg több te rü le tén el ma rad a ko -

ráb bi ak tól, még a 21. szá zad vi szo nyai kö ze -
pet te is úgy gon dol juk, hogy a fe le lõs ség e
mo rá lis as pek tu sá nak kü lö nös sze re pe van
a köz ha ta lom ve ze tõ i nek vi szony la tá ban.
Amennyi ben ugyan is az ál lam i ha ta lom kép -
vi se lõ i bõl hi ány zik az er köl csi fe le lõs ség
azon ér zé se, amely õket hi va tá suk „he lyes”
be töl té sé re sar kall ja, leg töb ben ha tal mu kat
– bel sõ nor má ik hoz iga zod va – sa ját, önzõ
cél ja ik el éré sé re for dí ta nák pl. ép pen az ál tal,
hogy a ha ta lom ke zük ben lévõ esz kö ze i nek
se gít sé gé vel el ke rül jék a jogi fe le lõs ség re vo -
nást. A jog rend szer ré szét ké pe zõ fe le lõs sé gi
sza bá lyok te hát al kal ma sak arra, hogy az el le -
nük vétõ, ha tás kö rü ket túl lé põ köz ha tal mi
ve ze tõ ket kül sõ kény sze rí tõ esz kö zök se gít -
sé gé vel meg fé kez zék, a „köz” ér de ké ben való 
te vé keny ség re ösz tö nöz zék, de nem min dig
töl tik be ér dem ben a funk ci ó ju kat ott, ahol
ha nyat lás nak in dult az ál ta lá nos er köl csi
rend, ahol a mo rá lis fe le lõs ség ér zet nem do -
mi nál ja a ve ze tõ ket. Ezen ál lí tás iga zo lá sá ra
szá mos pél dát ta lá lunk a ma gyar tör té ne lem
fo lya mán is, akár ko ráb ban pl. az Ár pád-ház
ki ha lá sa vagy a mo há csi csa ta idõ sza ká ban,
akár nap ja ink ban, a rend szer vál to zást kö ve tõ 
kor mány za ti „tör té né sek” so rán. 

„Nincs az a föld i ha ta lom, amely kor lát lan
vol na.” – írta Cons tant a 19. szá zad ban.2 A ha -
ta lom ter je del mét pe dig azok a ha tá rok biz to -
sít ják, ame lye ket a nép ér dek e és az egyén jo -
gai je löl nek ki. Ha azon ban az ál lam i aka rat -
nak, a ha ta lom kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sa i -
nak nem sza bunk ha tárt, nincs esz köz,
amellyel a né pet s ben ne az egyé ne ket me góv -
hat nánk a dön tés ho zók fék te len cse le ke de te i -
tõl. A ha ta lom lé nye gé bõl és az em ber ter mé -
sze té bõl kö vet ke zõ en mi helyt az ál lam ve ze -
tõi bün tet le nül kö vet het nek el vissza élé se ket,
egy re na gyobb mé re te ket ölt az ilyen irá nyú
te vé keny sé gük. In téz mé nyi kor lá tok nél kül
hi á ba pró bál ják meg a ha ta lom ve ze tõ it a nép
ér de ké nek, az ál lam pol gá rok aka ra tá nak alá -
vet ni, a tör té nel mi ta pasz ta la tok azt tá maszt -
ják alá, hogy min den erre irá nyuló kí sér let

1 A ta nul mány a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 szá mú TÁMOP prog -
ram (Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram) Ha té -
kony ál lam, szak ér tõ köz igaz ga tás, re gi o ná lis fej lesz té sek a
ver seny ké pes tár sa da lo mért al pro jekt jé ben, a „Köz igaz -
ga tá si szer ve zet és e-kor mány zás” mû hely ben ké szült.

2 CONS TANT Ben ja min: A ré gi ek és a mo der nek sza bad sá -
ga, Bu da pest, At lan tisz, 1997, 81. p.



csu pán el ve télt pró bál ko zás ma rad. A pol gá ri
át ala ku lás fo lya ma tá ban el sõ ként a szu ve re ni -
tás tör vé nyek és alap jo gok ál ta li kor lá to zá sa
je len t meg, majd ké sõbb a ha ta lom „ön kor lá -
to zá sa” is ki ala kult az ál lam i aka rat bel sõ vé -
dõ bás tyá ja ként. Hoz zá kell ten nünk azon ban, 
hogy a tar tal mi kor lá to zá sok nak is meg van -
nak a ma guk éssze rû ha tá rai, azaz a ha ta lom
csak ad dig kor lá toz hat ja ön ma gát, amíg ez ál tal 
sa ját ma gát meg nem sem mi sí ti, mû kö dé sé nek 
le he tõ sé gét le nem ront ja.3

A kor lá to zott ha ta lom mû kö dé sé nek gya -
kor la ti ér vé nye sü lé sét egy ér tel mû en az szol -
gál ja, ha a ha ta lom gya kor lói te vé keny sé gük
so rán meg ma rad nak a ma guk ha tás kö ré ben, a
rá juk vo nat ko zó sza bá lyok ke re tei kö zött. Az 
em ber i ha ta lom mal ugyan ak kor a leg több
eset ben pá ro sul az a tö rek vés is, hogy az túl kí -
ván ter jesz ked ni az elõt te álló kor lá to kon. Eb -
bõl adó dó an a tár sa dal mi együtt lét leg fon to -
sabb cél jai közé tar to zik az, hogy – az ál lam
ha tal má nak kor lá to zá sa mel lett – ga ran ci á kat
sze rez zen a ha ta lom ve ze tõ i nek túl ka pá sai,
vissza élé sei ellen. Az ilyen cse le ke de tek el ke -
rü lé se vé gett olyan al kot má nyos biz to sí té kok -
ra van te hát szük ség, ame lyek meg fe le lõ szin -
ten sza va tol ják a ha ta lom mal való vissza élés
meg aka dá lyo zá sát. E meg fon to lás ból a szu ve -
re ni tás jogi nor mák se gít sé gé vel tör té nõ meg -
osz tá sá val pár hu za mo san szük ség sze rû en lét -
re jöt tek azok a jogi és po li ti kai in téz mé nyek,
ame lyek a ha ta lom mal való vissza élés sel szem -
ben ga ran ci át je len te nek az ál lam ha tal má nak
al kot má nyos és a tár sa da lom ér de ké ben tör -
ténõ gya kor lá sá ra. Az egyik leg fon to sabb in -
téz mé nyi biz to sí té kot a köz ha ta lom mind szé -
le sebb körû fe le lõs sé gi rend szer e, a ha ta lom
alap tör vény ál tal kons ti tu ált kép vi se lõ i nek
ún. al kot mány jo gi fe le lõs sé ge je len ti.

Az al kot mány jo gi fe le lõs ség a ha ta lom
köz(jó) ér de ké ben tör té nõ gya kor lá sá ból
ere dez tet he tõ, el sõ sor ban ab ból az igény -
bõl, hogy a ha ta lom al kot má nyok ban meg -

ha tá ro zott (tény le ges) bir to ko sai kor lá toz va 
le gye nek hi va tá suk gya kor lá sa so rán a meg -
nö ve ke dett ha tal muk kal való vissza élés el -
ke rü lé se ér de ké ben. En nek ga ran ci á ját pe dig 
– bi zo nyos fo kig – az ál ta lá nos tól el té rõ tar -
tal mú és for má jú fe le lõs sé gi sza bá lyok rend -
szer e jelenti. 

A köz ha ta lom gya kor lá sá nak me cha niz -
mu sá ban a dön té si jog kör va ló di sá ga nem el -
ha nya gol ha tó kér dés. A ha ta lom min dig
dön té si jo go sult sá got fel té te lez, más kép pen
szól va az bir to kol ja a ha tal mat, aki dönt.
A d ön té sek ugyan ak kor gyak ran nem ott és
nem azok ál tal szü let nek meg tény le ge sen,
ahol és aki ket a jog erre fel ha tal maz, ki je löl.
Fon tos nak tart juk ezt ab ból a szem pont ból
is, mert a ha ta lom al kot má nyok ban meg je -
lölt bir to ko sai, gya kor lói – pl. „min den ha -
ta lom a (dol go zó) népé”, vagy „a leg fel sõbb
nép kép vi se le ti szerv a szu ve re ni tás le té te mé -
nye se” – nem min den eset ben a ha ta lom
tény le ges bir to ko sai is egy ben. Kü lö nö sen a
po li ti kai pár tok meg je le né se és ha tal mi do -
mi nan ci á ja óta mo só dik össze a fõ ha ta lom
és a „párt ha ta lom”, annak el le né re, hogy az
alap tör vé nyek rend sze rint tilt ják a pár tok
köz vet len rész vé te lét a köz ha ta lom gya kor -
lá sá ban. A gya kor lat is azt tá maszt ja alá,
hogy a „va ló di dön tés” szá mos eset ben nem
esik egy be a for má lis dön tés ho za tal lal, ha ta -
lom és fe le lõs ség vi szont csak ott lé tez het,
ahol va ló di, tény le ges döntések születnek.

A köz ha ta lom ve ze tõ i nek a fe le lõs sé ge
olyan kö ve tel mé nyek tel je sí té sé re vo nat ko -
zik, ame lyek azt biz to sít ják, hogy min den
szerv a kü lön le ges al kot mány jo gi sta tu sá nak 
meg fe le lõ en tud ja el lát ni a fel ada ta it. A fe le -
lõs ség „al kot mány jo gi” jel zõ je te hát eb ben
az ér te lem ben egy fe lõl a fe le lõs ség spe ci á lis
– al kot mány ból ere dez tet he tõ – ala nyi kö ré -
re,4 más fe lõl a fe le lõs ség meg szo kott ele me i -
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3 CON CHA Gyõ zõ: Po li ti ka I. Al kot mány tan, 2. ki adás, Bu -
da pest, Grill K, 1907, 257. p. A ha ta lom „meg sem mi sí tõ”
ön kor lá to zá sá nak pél dá ját kí sér het tük fi gye lem mel pl. 20.
szá zad vé gén, a volt szo ci a lis ta or szá gok több sé ge po li ti kai
rend szer vál tá sá nak idõ sza ká ban.

4 Az egy sé ges, va la mennyi köz ha tal mi ve ze tõ re ki ter je dõ
al kot mány jo gi fe le lõs ség rõl lásd HOL LÓ And rás: A mi -
nisz te ri és ál lam tit ká ri fe le lõs ség. Szél jegy ze tek egy ta nul -
mány kö tet mar gó já ra, Ál lam és Igaz ga tás, 1982/5. sz., va la -
mint SÁRI Já nos: A mi nisz te ri és az ál lam tit ká ri fe le lõs ség,
Ami az 1997. évi LXXIX. tör vény ben ben ne van, s ami ki -
ma radt be lõ le, Jog tu do má nyi Köz löny, 1999/7–8. sz.



hez ké pest el té rõ – al kot má nyi fel ha tal ma -
zá son ala pu ló – sza bá lyo zá sá ra utal. 

A ma gunk ré szé rõl al kot mány jo gi fe le lõs -
sé gen a köz ha tal mi szer vek ve ze tõ i nek, tag ja i -
nak köz ha tal mi funk ci ó juk gya kor lá sá hoz ta -
pa dó azon fe le lõs sé gét ért jük, ame lyet dön -
tõen a spe ci á lis vo nat ko zá sok tesz nek ön ál ló
jog in téz ménnyé. Ezt pe dig az olyan ren del ke -
zé sek ala poz zák meg, ame lyek akár a fe le lõs -
ség for mái, akár a fe le lõs ség re vo nás anya gi és
el já rá si joga te kin te té ben leg alább rész ben kü -
lön böz nek az egyes fe le lõs sé gi ágak ál ta lá no -
san al kal ma zott sza bá lya i tól. A fe le lõs ség fel -
té te le min den eset ben egy részt a köz ha tal mi
meg bí zás – ami ért a tiszt ség vi se lõ fe le lõs, amit
szá mon kér het nek tõle –, más részt pe dig a
tény le ges és ön ál ló dön té si jog kör.5 A köz ha -
ta lom al kot mány jo gi fe le lõs sé ge köz vet le nül
al kot mány ra ala pí tott és al kot mány ál tal sza -
bá lyo zott. 

Úgy tû nik szá munk ra, hogy az al kot mány -
jo gi fe le lõs sé gi sza bá lyok alap ján tör té nõ fe le -
lõs ség re vo nás ese té ben az ága za ti fe le lõs sé gi
for mák ál ta lá ban alá ren delt hely zet ben van -
nak, nem kon ku rál nak az al kot mány jo gi fe le -
lõs ség gel, így az al kot mány jo gi fe le lõs ség ér vé -
nye sí té sé vel pár hu za mo san más jogi fe le lõs sé -
gi for ma sza bá lyai nem al kal maz ha tók az érin -
tet tel szem ben. Kö vet ke zés kép pen a fe le lõs ség 
ál ta lá nos tól el té rõ vol ta nem csu pán a jogi re -
lá ci ó ban je lent ke zik – ért ve ez alatt el sõ sor ban 
a fe le lõs ség alap já ul szol gá ló nor mák, az el já rá -
si sza bá lyok, il le tõ leg az ítél ke zõ fó ru mok
spe ci á lis jel le gét –, ha nem a kü lön bö zõ fe le lõs -
sé gi for mák ér vé nye sü lé sé nek hi e rar chi á já ban
is. De ér té kel he tõ a kü lö nös jel leg ab ban a te -
kin tet ben is, hogy pl. a köz ha tal mi ve ze tõk
ese té ben – el len tét ben az ál lam pol gá rok kal –
több nyi re el sõ sor ban a fe le lõs ség po li ti kai-er -
köl csi ol dal a do mi nál, míg a jogi vo nat ko zá -
sok csu pán má sod la go san, az elõb bi ek nek alá -
ren del ten me rül nek fel.

A fen ti ek kel össze füg gés ben uta lunk arra a
prob le ma ti ká ra, mi sze rint az al kot mány jo gi fe -

le lõs ség dif fe ren cia spe ci fi ká já nak mi nõ sü lõ „ál -
ta lá nos tól el té rõ” jel le ge szol gál ta lán a leg in -
kább tá ma dá si pont ként a jog in téz ményt el len -
zõk érv rend sze ré ben. En nek min de nek elõtt az
az oka, hogy az al kot mány jo gi fe le lõs ség sza bá -
lyo zá sa és gya kor la ti al kal ma zá sa ese té ben szá -
mos al kot má nyos alap elv – mint pl. a jog egyen -
lõ ség, a tör vény elõt ti egyen lõ ség, a bí rói füg -
get len ség vagy eset leg a nul lum cri men sine lege 
elve – nem ér vé nye sül ma ra dék ta la nul. Ugyan -
ak kor vé le mé nyünk sze rint a ha tal mi szer vek -
ben dol go zó em be rek fe le lõs sé gé nek, illetve az
ah hoz kap cso ló dó jog kö vet kez mény nek mi -
nõ sé gi leg kell el tér nie a „kö zön sé ges” ál lam pol -
gá ro ké tól, mi vel ese tük ben a spe ci fi kus al kot -
mány jo gi hely ze tük bõl fo lyó ki vált ság egy fe lõl 
kü lön le ges el bí rá lást, más fe lõl spe ci á lis vé del -
met von maga után. Ezen – a kö zös ség nagy
ré szé nek hely ze té tõl – el té rõ hát tér fe je zõ dik
ki te hát a ki emelt ha tal mi hely zet ben, po zí ci ó -
ban lévõ sze mé lyek re vo nat ko zó fe le lõs sé -
gi ren del ke zé sek ál ta lá nos tól el té rõ mó don
tör té nõ sza bá lyo zá sá ban. Eb bõl ki in dul va az
egyes or szá gok, bár sok szor egy más tól el té rõ -
en – sõt a tör té nel mük egyes idõ sza ka i ban
gyak ran sa ját ko ráb bi meg ol dá suk hoz ké pest
is lé nye ge sen kü lön bö zõ en –, de va la mi lyen
mély ség ben min dig ön ál ló an sza bá lyoz ták a
köz ha tal mi funk cio ná riu sok al kot mány jo gi
fe le lõs sé gét. A ren del ke zé sek el sõ sor ban a fe le -
lõs ség re vo ná si el já rás ala nyi köre, jogi alap ja
és kö vet kez mé nye te kin te té ben mu tat tak lé -
nye ges el té rést. 

A jog el mé let sze rint a fe le lõs ség alap ját – a
jog ban – a kö te les sé ge ket elõ író jog sza bá -
lyok, szer zõ dé sek ké pe zik, ame lyek kö vet -
kez mé nye képp a fe le lõs ség tu laj don kép pen
egy faj ta kö te lem ként fog ha tó fel. E jog sza bá -
lyok ered mé nye zik a fe le lõs sé gi jog vi szo nyo -
kat, amely a jog alany szank ci ó val fe nye ge tett 
nor mák nak való alá ve tett sé ge ál tal va ló sul
meg. A sza bá lyok meg sér té se ese té re ki lá tás -
ba he lye zett jog kö vet kez mény al kal ma zá sa
pe dig a fe le lõs ség re vo ná si el já rás, ame lyet ál -
ta lá ban a nor ma ér vé nye sü lé sé nek ga ran ci á ja -
ként tar ta nak szá mon. Min den nek ered mé -
nye kép pen a jogi fe le lõs ség – a két klasszi kus
for ma, a bün te tõ jo gi és a pol gá ri jogi (kár té rí -
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5 KRÖ GER Kla us: Die Mi nis ter ve rant wort lich ke it in der
Ver fas sung sord nung der Bun des re pub lik De utsch land,
Frank furt/M. At he ne um., 1972, 313. p.



té si) fe le lõs ség ese té ben – a kö te lem, a jog vi -
szony, il le tõ leg fe le lõs ség re vo nás együt te sét
kö zö sen jel lem zõ je len sé get, ér té ke lést, jogi
mi nõ sé get je löl.6 Eh hez ké pest az al kot mány -
jo gi fe le lõs ség – mint a fe le lõs ség egy má sik
di men zi ó ja – a de fi ní ció ál ta lá nos, klasszi kus
tar tal má hoz ké pest je len tõs mó do su lást je -
len t ab ban az ér te lem ben, hogy pl. a jogi fe le -
lõs ség alap ját ez eset ben nem ki zá ró lag a ma -
ga tar tá si el vá rást meg fo gal ma zó nor mák, ha -
nem – pl. a po li ti kai fe le lõs ség nél – ál ta lá nos,
al kot má nyos jog el vek is ké pe zik. Az al kot -
mány jo gi fe le lõs ség te hát a bün te tõ jo gi, a
pol gá ri jogi, vagy a fe gyel mi fe le lõs ség tõl el té -
rõ en – az ese tek dön tõ több sé gé ben – nem
tény ál lás sze rû fe le lõs ség, azaz „ál ta lá ban
vett”, a jog ese tek re köz vet le nül nem al kal -
maz ha tó sza bá lyo zást ta kar.7 Az ala nyi kör
te kin te té ben több nyi re a ter mé sze tes sze mé -
lyek hez kö tõ dõ fe le lõs ség mel lett meg ha tá ro -
zó vá vá lik a – más jogi fe le lõs sé gi for mák ese -
té ben nem do mi náns, több nyi re csak el mé le -
ti szin ten tár gyalt – dön té se kért való kol lek -
tív fe le lõs ség is. To váb bá szá mos eset ben a fe -
le lõs ség ál ta lá nos tar tal mi je gyei – mint pl. a
jog el le nes ség, az oko za tos ság, a vét kes ség
vagy a fel ró ha tó ság – sem ér vé nye sül nek ma -
ra dék ta la nul. A szank ció és a fe le lõs ség re vo -
nás, va la mint azok elõ re való meg ha tá ro zott -
sá ga pe dig több nyi re ugyan csak el té rõ ér tel -
me zést kap a köz ha tal mi ve ze tõk fe le lõs sé gé -
nek kons tel lá ci ó já ban. Mind emel lett az al -
kot mány jo gi fe le lõs ség rend sze ré ben a fe le -
lõs ség pszi cho ló gi ai, mo rá lis és egyéb más as -
pek tu sai is több nyi re az ál ta lá nos tól el té rõ en
je lent kez nek, és más kép pen ját sza nak sze re -
pet a fe le lõs ség re vo nás so rán.

II. A köz ha ta lom al kot mány jo gi fe le lõs sé -
gé nek leg je len tõ sebb ele me a mi nisz te ri fe le -
lõs ség al kot má nyos in téz mé nye. A tör té ne -
lem ben elõ ször ugyan is e jog in téz mény ke rült 
a fe le lõs köz ha ta lom meg te rem té sét szol gá ló
köz jo gi gon dol ko dás elõ te ré be. Al kot mány -

jo gi szem pont ból – fõ leg a par la men tá ris rend -
sze rek ben – az óta is ez a köz ha ta lom fe le lõs sé -
gé nek meg ha tá ro zó jel le gû in téz mé nye, an nál
is in kább, mert az al kot mány fej lõ dés so rán
jó for mán min de nütt ins pi rá ló an ha tott és hat
ma is a köz ha ta lom fe le lõs sé gi rend sze ré nek
– az al kot má nyos ál lam kö ve tel mé nyé nek
meg fe le lõ – mind át fo góbb ki épí té sé re. A „mi -
nisz te ri fe le lõs ség” össze fog la ló el ne ve zés alatt
a kor mány za ti ve ze tõ funk ci o ná ri u sok – a mi -
nisz te rek, a mi nisz ter el nök, il le tõ leg bi zo nyos 
eset ben más ve ze tõk pl. az ál lam tit ká rok –, va -
la mint a kormány al kot mány jo gi fe le lõs sé gét
ért jük. 

A mi nisz te ri fe le lõs ség in téz mé nyé nek ki -
ala ku lá sa és gya kor la ti ér vé nye sü lé se a tör té -
ne lem fo lya mán elõ se gí tet te, hogy az ál lam
pol gá rai, illetve kép vi se lõ ik szá mon tud ják
kér ni, el len õriz hes sék a vég re haj tó ha ta lom
ve ze tõ funk ci o ná ri u sa i nak te vé keny sé gét,
amely nek ered mé nye kép pen tiszt sé gük ben
meg erõ sít het ték vagy el ma rasz tal hat ták õket.
E je len tõs nek mond ha tó funk ció el le né re úgy
vél jük, hogy nap ja ink ban a mi nisz te ri fe le lõs -
ség a vizs gált or szá gok dön tõ több sé gé ben, így 
ha zánk ban is az egyik leg ke vés bé ki dol go -
zott és tör vé nyi leg sza bá lyo zott fe le lõs sé gi tí -
pus. A mi nisz te ri fe le lõs ség két ség te le nül az
alkot mányok nél kü löz he tet len ele mé nek mi -
nõsül, azok még is szem mel lát ha tó an csu pán
„kény te len-kel let len” sza bá lyoz ták az in téz -
ményt. E kény sze re dett ség a vo nat ko zó al kot -
má nyi ren del ke zé sek mi nõ sé gé ben, va la mint
ab ban tük rö zõ dik, hogy az alap tör vé nyek
vég re haj tá sa ként a mi nisz te ri fe le lõs ség rõl
szóló tör vé nyek még újab ban is csu pán el vét -
ve szü let nek meg. (Az al kot má nyok ál ta lá ban
dek la rál ják azt, hogy a kormány és a mi nisz te -
rek te vé keny sé gü ket a fe le lõs ség ter he alatt
vég zik, azon ban e fe le lõs ség mi ben lé té rõl ál ta -
lá ban nem ren del kez nek.) A ko di fi ká ció tar -
tóz ko dá sa e jog te rü let tõl pe dig el sõ sor ban ab -
ból kö vet ke zik, hogy a több pár ti par la men ta -
riz mus me cha niz mu sá ban a vég re haj tó ha tal -
mat kö te le zõ fe le lõs sé gi sza bá lyok meg al ko tá -
sá nak, ki dol go zá sá nak fel ada ta gya kor la ti lag
ép pen azok ra há rul, akik a ren del ke zé sek kö -
te le zett jei is egy ben. Mind emel lett fo koz hat ja
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a jog al ko tók bi zony ta lan sá gát a kér dés meg -
íté lé se kap csán az a tény is, hogy a vo nat ko zó
al kot má nyos ren del ke zé se ket tu laj don kép pen 
el vét ve al kal maz zák. Ha pe dig erre még is sor
ke rül, az szin te ki vé tel nél kül az al kot má nyos
élet va la mi lyen mély sé gû vál sá gá val jár együtt. 
Vé gül, az elõb bi ek mel lett fon tos össze te võ jét
je len ti a prob lé má nak a mé dia egy re nö vek võ
sze re pe a vég re haj tó ha ta lom el len õr zé sé ben,
amely vég sõ so ron a mi nisz te ri fe le lõs ség szá -
mon ké ré sé nek újabb – a po li ti kai as pek tus hoz 
kö tõ dõ, jo gi lag nem ren de zett – mód ját és esz -
kö zét is je len ti nap ja ink ban. 

1. A jog in téz mény a tör té ne lem egyes idõ -
sza ka i ban, el té rõ po li ti kai kul tú rák kör nye -
ze té ben más-más cél ki fe je zé sé re volt hi va -
tott, en nél fog va az ese tek több sé gé ben egy -
más tól el té rõ tar ta lom mal ke rült sza bá lyo -
zás ra. A kor mány za ti ve ze tõ tiszt ség vi se lõk
fe le lõs sé ge – az al kot mány jog más alap in téz -
mé nye i hez ha son ló an – a tör té ne lem, az al -
kot má nyos sza bá lyo zás, a po li ti ka és az or -
szág ha gyo má nyai függ vé nyé ben vál to zó
tar tal mú és funk ci ó jú le het. Kö vet ke zés kép -
pen tér tõl és idõ tõl el vo nat ko za tott „mi nisz -
te ri fe le lõs ség fo ga lom” vé le mé nyünk sze -
rint nin csen. Annak el le né re, hogy a mi nisz -
te ri fe le lõs ség klasszi kus for má já ban az al -
kot má nyos mo nar chia vi szo nyai kö zött szi -
lár dult meg, el té rõ je len tés tar tal mat hor do -
zott a szo ci a lis ta vi szo nyok kö ze pet te, me -
gint mást je len t egy par la men tá ris köz tár sa -
ság ban és mó do sult a lé nye ge a pre zi den ci á -
lis kor mány za ti struktúrában is. 

a) A jog in téz mény tör té ne tét, nem zet kö zi
és ha zai össze füg gé se it át te kint ve azt mond -
hat juk, hogy a fe le lõs ség klasszi kus for mái kö -
zül a va gyo ni és a fe gyel mi fe le lõs ség mind a
sza bá lyo zás, mind az ér vé nye sí tés vi szony la tá -
ban el tûn ni lát sza nak. Bár a kormány tag ja i -
nak al kot má nyos jogi fe le lõs sé ge az euró pai
or szá gok több sé gé nek al kot má nyos ren del ke -
zé se i ben tet ten ér he tõ, ám fe le lõs ség re vo nás ra 
gya kor la ti lag ott sem ta lá lunk pél dát, ahol az
alap tör vény er rõl ki fe je zet ten ren del ke zik.
(Még in kább így van ez a volt szo ci a lis ta or szá -
gok vi szony la tá ban, ahol a mi nisz te ri al kot -
má nyos jogi fe le lõs ség al kot má nyi sza bá lyo -

zá sa szin te ki vé tel ként ér vé nye sül.) En nek
oka le het pl. a vo nat ko zó sza bá lyok ki dol go -
zat lan sá ga vagy az ér vé nye sí tés bi zony ta lan sá -
ga, de ta lán min de nek elõtt a po li ti kai fe le lõs -
ség 20. szá za di elõ tér be ke rü lé se. A kormány
vagy a mi nisz ter po li ti kai fe le lõs sé gé nek ér vé -
nye sí té se ugyan is nap ja ink ban tu laj don kép -
pen ab szor be ál ja a mi nisz te ri fe le lõs ség egyéb
for má it. Kö vet ke zés kép pen a mi nisz te ri fe le -
lõs ség ma nap ság a sza bá lyo zás te kin te té ben az
al kot má nyos jogi és a po li ti kai for má kat je -
lenti, az ér vé nye sü lés te rü le tén vi szont egy re
in kább a kormány po li ti kai fe le lõs sé gé nek
meg ha tá ro zott ré szé re, a par la ment elõt ti fe le -
lõs ség re kor lá to zó dik. A kor mány za ti fe le lõs -
ség e di men zi ó já nak gya kor la ti me cha niz mu -
sa it azon ban – kü lö nö sen a 20. szá zad má so -
dik fe lé tõl – ta lán leg in kább a fenn ál ló párt vi -
szo nyok be fo lyá sol ják.

b) A mi nisz te ri fe le lõs ség – kü lö nö sen
annak „po li ti kai for má ja” – el ter je dé sé vel a
kor mány zá sért való helyt ál lá si kö te le zett ség
kez det ben mint egyé ni fe le lõs ség ér vé nye sült,
amely ki ter jedt a „tár ca ve ze tõ” sa ját, il le tõ leg
ál ta la ve ze tett szer ve zet re szort sze rin ti mû kö -
dé sé re, to váb bá az ál lam fõ el len jegy zett cse -
lekedeteire. Ké sõbb az tán – az in di vi du á lis
fele lõsség el hal vá nyu lá sá val pár hu za mo san
– egy re in kább a mi nisz te rek együt tes, azaz a
kormány tes tü le ti fe le lõs sé ge ke rült elõ tér be,
amely az óta is a kor mány za ti te vé keny sé gért
való kol lek tív helyt ál lá si kö te le zett ség ként je -
le nik meg. E fo lya mat elsõ lé pé se it je len tet ték
a 18. szá za di Ang li á ban Ro bert Wal po le
minisz te rel nök, majd a Lord North ve zet te
kormány le mon dá sa, va la mint az 1875. évi
fran cia Al kot mány tör vény, amely elõ ször in -
téz mé nye sí tet te a kon ti nen tá lis jog ban a mi -
nisz ter el nök és a mi nisz te rek kol lek tív par la -
ment elõt ti fe le lõs sé gét. Va ló já ban azon ban az
együt tes kor mány za ti fe le lõs ség gya kor la ta az
elsõ vi lág há bo rút kö ve tõ euró pai al kot má -
nyok ban ter jedt el iga zán, és et tõl kezd ve ta lál -
ko zunk elõ ször a fe le lõs ség ér vé nye sí té sé re, a
fe le lõs ség re vo nás ra vo nat ko zó va la mi vel
rész le te sebb al kot má nyos meg ol dá sok kal is.
Meg je gyez zük, hogy a fe le lõs ség kol lek ti vi zá -
ló dá sa még a szo ci a lis ta vi szo nyok kö zött is
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ér vé nye sült, az zal, hogy az ál lam be ren dez ke -
dés sa já tos sá ga i nak kö szön he tõ en – a pol gá ri
idõ szak tól el té rõ en – az nem el sõ sor ban „po li -
ti ka i lag”, ha nem jo gi lag volt tes tü le ti jel le gû.
Nap ja ink ban pe dig, ami kor az euró pai in teg -
rá ci ós fo lya mat ered mé nye kép pen a tag ál la mi
mi nisz te rek re szort jai bõ vül nek az Unió Ta -
ná csá ban el lá tott fel ada tok kal, a kor mány ta -
gok in teg rá ci ós-po li ti kai fe le lõs sé ge nagy részt
meg int csak fel ol dó dik a dön tés ho za ta li szerv
– nem ze tek fe let ti – tes tü le ti jel le gé ben. 

Vé gül a mi nisz te ri fe le lõs ség ala nyi kö ré nek 
vál to zá sa kap csán fon tos utal ni arra is, hogy az 
olyan or szá gok ban, ahol a mi nisz ter el nö ki
kor mány zás in téz mé nye sí tett, a kormány
kol lek tív par la men ti fe le lõs sé ge ál ta lá ban ki -
zá ró lag a kor mány fõ sze mé lyén ke resz tül ér -
vé nye sül. E kor mány za ti me cha niz mus kü -
lön bö zõ fe le lõs sé gi sza bá lyo zá sa i ban pe dig
min de nek elõtt az je len ti a ki in du ló pon tot,
hogy mi lyen vi szony lé te sül a mi nisz ter el nök– -
miniszter re lá ci ó ban, il le tõ leg al kot má nyos
szin ten ki zárt vagy meg en ge dett a „tár ca ve ze -
tõk” kor mány fõ ál ta li uta sít ha tó sá ga. 

c) A kor mány zá sért való kol lek tív fe le lõs -
ség el ter je dé sé vel egyéb ként a vég re haj tó ha -
ta lom ve ze tõ it, il le tõ leg csúcs szer vét érin tõ
bi za lom meg vo ná sá nak meg ne he zí té sé re is
sor ra szü let tek a kü lön bö zõ al kot má nyos
mód sze rek. Kü lö nö sen a kor mány za ti sta bi -
li tás ér de ké ben ilyen volt pl. a mi nisz ter el -
nök kor má nyon be lüli ve ze tõ sze re pé nek
al kot má nyos rög zí té se, a kol lek tív fe le lõs -
ség gel pár hu za mo san a mi nisz te rek egyé ni
fe le lõs sé gé nek el hal vá nyí tá sa vagy a konst -
ruk tív bi zal mat lan sá gi in dít vány in téz mé -
nye. El nem vi tat va azon ér vek meg ala po -
zott sá gát, ame lyek fé nyé ben e meg ol dá sok
szü let tek, még is azt kell mon da nunk, hogy
nap ja ink ban a ha gyo má nyos, in di vi du á lis
mi nisz te ri fe le lõs ség e fo lya mat nak kö szön -
he tõ en gya kor la ti lag már alig ér vé nye sül.
Ma nap ság pe dig, ami kor a kor mány za ti fe le -
lõs ség gya kor la ti lag – csak nem ki zá ró lag – a
„párt nak való fe le lõs ség” vo nat ko zá sá ban
ér tel mez he tõ (vagy még eset leg a népkép -
vise le ti vá lasz tá sok ál tal ér vé nye sül het,
amennyi ben ezt fe le lõs ség nek te kint jük),

egy re gyak rab ban me rül fel a kér dés, mi sze -
rint a kormány, il le tõ leg a kormány tag ja i -
nak ilyen mér té kû fe le lõs ség csök ke né sét
– már-már fe le lõt len sé gét – to vább ra is el len -
sú lyoz za-e a kor mány za ti sta bi li tás min de -
nek fe lett álló 20. szá za di alap el ve? Azaz
nem okoz-e – mind tár sa dal mi, mind gaz da -
sá gi, mind mo rá lis ha tá sa it te kint ve – a kor -
mány za ti „fe le lõt len ség” ilyen mó don tör té -
nõ fenn tar tá sa na gyobb „ká ro kat”, mint
amit a vég re haj tó ha ta lom be be to no zott
csúcs szer vé nek „ki csi vel na gyobb” helyt ál -
lá si kö te le zett sé ge je len te ne? 

Új fent hang sú lyoz zuk azon té zi sün ket,
mi sze rint a be mu ta tott meg ol dá sok min dig
az adott kor szak al kot má nyos sza bá lyo zá sá -
ból, po li ti kai vi szo nya i ból in dul tak ki és pró -
bál tak meg vá laszt adni a mi nisz te ri fe le lõs ség 
lé nye gé re. Az el té rõ ki in du ló pon tok és a kü -
lön bö zõ jel le gû prob lé mák ki vé tel nél kül
dön tõ sze re pet ját szot tak ab ban, hogy a mi -
nisz te ri fe le lõs ség mi lyen ér tel me zé sei és for -
mái ke rül tek elõ tér be a tör té ne lem fo lya -
mán. En nél fog va oszt juk azt a vé le ményt,
amely sze rint nap ja ink ban pl. az al kot má -
nyos mo nar chia ko rá nak in téz mé nyi meg ol -
dá sai ke vés bé ért he tõk és ere de ti for má juk -
ban ter mé sze te sen nem kér he tõk szá mon a
jog al ko tó tól. Még is úgy gon dol juk, hogy a
21. szá zad vi szo nyai kö ze pet te is meg fon to -
lás ra ér de me sek Kos suth La jos nak az 1849.
évi Füg get len sé gi Nyi lat ko zat elõ ter jesz té se
kap csán mon dott sza vai: „...és men nél na gyob -
bak és ne he zeb bek a fe szült sé gek, an nál in kább
szük sé ges, hogy ezen kormány tag jai sze mé lyes
fe le lõs ség mel lett sá fár kod ja nak a nem zet nek rá -
juk bí zan dó ügyé vel...”8

2. A mi nisz te ri po li ti kai fe le lõs ség nap ja -
ink ban jo gi lag egy részt a kor mány ta gok
egyé ni, más részt a kormány mint egész po li -
ti kai fe le lõs sé gét je len ti. Ugyan ak kor az
elõb bi nek – még azok ban az or szá gok ban is, 
ahol ez ki fe je zet ten sza bá lyo zott – már nem
sok je len tõ sé ge van, hi szen a kormány a szo -
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li da ri tás vál la lá sá val meg ment he ti a mi nisz -
te re ket a par la men ti fe le lõs ség re vo nás tól.
Nap ja ink ban te hát a mi nisz ter – a kormány
tag ja ként – egy re in kább köz ve tett mó don,
a kor mány za ti szo li da ri tá son ke resz tül fe le -
lõs te vé keny sé gé ért. A mi nisz te rek nek „csu -
pán” egy más, va la mint a mi nisz ter el nök bi -
zal mát kell bír ni uk, a par la ment bi zal má val
a kor mány nak, il le tõ leg a kor mány fõ nek
kell ren del kez nie. E kons tel lá ci ó ban ugyan -
ak kor – azon or szá gok ese té ben, ahol a mi -
nisz ter par la ment ál ta li el moz dít ha tó sá ga in -
téz mé nye sí tett – fel me rül het a kér dés, hogy
nem el len té tes-e a kor mány za ti szo li da ri tás
el vé vel az a me cha niz mus, mi sze rint ha a
tör vény ho zás egy kor mány tag gal szem ben
bi zal mat lan sá got sza va z, a kormány töb bi
tag ja a he lyén ma rad? 

A po li ti kai fe le lõs ség kol lek tív vá vá lá sa
egyéb ként az al kot má nyos rend sze rek ben
azt is ered mé nye zi, hogy gya kor la ti lag nem
vá laszt ha tó el egy más tól a mi nisz ter el nök
és a mi nisz te rek kor mány za ti fe le lõs sé ge,
ugyan úgy, mint ahogy – más össze füg gés -
ben – a mi nisz te ri fe le lõs ség szem pont já ból
nem kü lö nít he tõ el egy más tól a tár ca ad mi -
niszt ra tív irá nyí tá sá ért, va la mint a kormány 
po li ti ká já ért való fe le lõs ség sem. Ta lán ezért 
is hasz nál ja a köz nyelv e fe le lõs sé gi for má ra
egy re in kább a „kor mány zá sért való ál ta lá -
nos fe le lõs ség” ki fe je zést.

a) A mi nisz te rek, il le tõ leg a kormány po -
li ti kai fe le lõs sé gé nek a cél ja az, hogy va la -
mennyi kor mány za ti cse lek vés in téz mé nye -
sí tett jogi esz kö zök ré vén vissza csa tol ha tó
le gyen, ez ál tal biz to sít va a kormány po li ti -
kai irány vo na lá nak és a nép kép vi se le ti szerv 
szán dé ká nak össze han go lá sát.9 A vég re haj tó 
ha ta lom par la ment elõt ti fe le lõs sé ge ugyan -
ak kor nem csu pán a kormány meg buk ta tá -
sá nak le he tõ sé gét je len ti, ha nem hoz zá kap -
csol ha tó az ellen õr zés tény le ge sen gya ko rol -
ha tó szé les esz köz rend sze re is, amely nek
meg fe le lõ fel hasz ná lá sa a par la men ti mun ka
ha té kony sá gá nak egyik ga ran ciá ja. Te kin -

tet tel arra, hogy a kormány po li ti kai fe le lõs -
sé ge jó részt és gya kor la ti lag fõ ként a par la -
men ti kont roll esz kö ze in ke resz tül va ló sul -
hat meg, a pol gá ri idõ szak az ellen õr zés dif -
fe ren ci ált meg ol dá sa it épí tet te ki. En nek
azért is kü lö nös a je len tõ sé ge, mert a 20. szá -
zad tól kez dõ dõ en a par la men ti funk ci ók
kö zül ön ma gá ban is egy re in kább a vég -
rehajtó ha ta lom el len õr zé se vá lik hang -
súlyos sá, te kin tet tel a kormány kép vi se le ti
szer vek kel szem ben meg erõ sö dõ sú lyá ra.
Ugyan is mi nél in kább vesz ni lát szik a par la -
ment tör vény ho zá si sze re pé nek ön ál ló sá ga
– pl. a vég re haj tó ha ta lom jog sza bály al ko -
tás ban tör té nõ tér nye ré se, il le tõ leg a nem ze -
tek fe let ti szer ve ze tek ben való kor mány za ti
kép vi se let miatt –, an nál erõ seb ben ve tõ dik
fel a par la men ti kont roll funk ció kér dé se.10

A több pár ti par la men ti mû kö dést meg ha -
tá ro zó kor mány pár ti-el len zé ki sze re pek el -
vi leg meg fe le lõ mó don sza va tol ják azt, hogy 
a kormány fo lya ma tos és tény le ges el len õr -
zé se meg va ló sul jon. Azon ban mind a nem -
zet kö zi, mind a ha zai iro da lom ban egy re
töb ben vi zi o nál ják azt, hogy a vég re haj tó
ha ta lom köz ha tal mi szer ve zet ben fenn ál ló
do mi nan ci á ja kö vet kez té ben a par la men tek
eset leg már nem csu pán a sza bá lyo zá si funk -
ció terén ve szít het nek je len tõ sé gük bõl.11 A
kormány par la men ti el len õr zé se kap csán a
fej lett de mok rá ci ák ban is ko moly prob lé -
ma ként ve tõ dik fel az a kér dés, hogy mi u tán 
a par la men ti több ség adja a kor mányt, a kor -
mány pár ti több ség ér dem ben tud ja-e – és ha
igen, mi lyen mó don – el len õriz ni a vég re -
hajtó ha ta lom csúcs szer vét? Mind ez pe dig
hosszabb tá von a par la men tek klasszi kus
sze re pé nek újabb mó do su lá sát ered mé nyez -
he ti a gya kor lat ban.

A kormány túl sú lyá nak nö vek võ ten den ci -
á ja min den eset re a par la men te ket újabb és

36 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

9 SÁRI Já nos: Al kot má nyos ság – túl az al kot mány jo gi nor ma 
ha tá rán, Tár sa dal mi Szem le, 1993/11. sz. 59. p.

10 Lásd er rõl CSERNY Ákos: A nem ze ti par la men tek és az
euró pai in teg rá ció, Ma gyar Köz igaz ga tás, 1999/3. sz.
134–135. p.

11 Lásd er rõl pl. SCHAM BECK Her bert: Kormány és par la -
ment. Gon do la tok a par la men ti el len õr zés rõl Auszt ria pél -
dá ján, Ma gyar Köz igaz ga tás, 1994/11. sz. vagy a ha zai
iro da lom ban SOLT ÉSZ Ist ván: A kor mány zat par la ment
el len õr zé se, Ma gyar Köz igaz ga tás, 1994/5. sz.



újabb lé pés re kény sze rí ti az ellen õr zés, il le tõ -
leg a fe le lõs ség ér vé nye sí té se te rén. En nek
meg fe le lõ en nap ja ink ban pl. a klasszi kus par -
la men ti el len õr zé si esz kö zök és szer vek mû -
kö dé sük so rán a nyil vá nos ság ere jé vel át itat va, 
a mé dia „köz re mû kö dé sé vel” kí sé re lik meg a
ha gyo má nyos par la men ti kont roll funk ció tel -
je sí té sét, a kor mány za ti fe le lõs ség ér vé nye sí té -
sét. A tör vény ho zás el len õr zé si funk ci ó já nak
új ra ér tel me zé sét je lent he ti pl. a par la men ti el -
len zé ki jo go sít vá nyok ki épí té se vagy a gaz da -
sá gi ellen õr zés szer ve i nek – pl. szám ve võ szék,
il le tõ leg ki fe je zet ten a költ ség ve té si po li ti ka
kont roll já ra jo go sult szerv – meg erõ sí té se, de
ide so rol ha tó az om buds man in téz mé nye is,
amely ma nap ság ki e mel ten a vég re haj tás párt -
po li ti kai szem pon tok tól füg get len, il le tõ leg
kor lá to zott párt po li ti kai irá nyí tás mel lett tör -
té nõ el len õr zé sé re hi va tott.

A vég re haj tó ha ta lom a pol gá ri idõ szak ban
ál ta lá ban a kor mányt és a köz igaz ga tást,
annak szer ve ze tét és te vé keny sé gét fog lal ja
ma gá ban, amely ben az egy sé get meg te rem tõ
té nye zõt a mi nisz ter, a mi nisz te ri fe le lõs ség je -
len ti. Ugyan ak kor ma, ami kor a köz igaz ga tást 
egy re in kább ön ál ló, a vég re haj tás tól el kü lö -
nült ha ta lom ként aposzt ro fál ják, a szer ve zet
ki szé le se dett cse lek vé si ha tá rainak fo ko zott el -
len õr zé si kö ve tel mé nyek kel kell pá ro sul ni uk, 
kü lö nös te kin tet tel a tör vé nyes igaz ga tá si te -
vé keny sé gek kel oko zott ál lam pol gá ri sé rel -
mek re. A köz igaz ga tás „po li ti kai jel le gû” el -
len õr zé sé nek fon tos – a mi nisz te ri (po li ti kai)
fe le lõs ség gel azo nos funk ci ót be töl tõ – esz kö -
ze az om buds man, amely a par la ment szer -
veként fo ko za to san cél sze rû sé gi, „jo gon túli”
szem pon tok kal egé szí tet te ki a köz igaz ga tás
jog hoz kö tött sé gé re épü lõ el len õr zé sét. (Mi
sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint az, hogy az
an go lok so ká ig ide gen ked tek az om buds ma ni
in téz mény be ve ze té sé tõl, ép pen a mi nisz te ri
fe le lõs ség vé del me ér de ké ben.) Mind ez pe dig
azt ered mé nyez te, hogy nap ja ink ra a mi nisz -
te ri – kü lö nö sen a po li ti kai – fe le lõs ség ha tá sa -
ként több irá nyú kont roll fo lya mat ér vé nye sül 
a köz igaz ga tás ban is, amely ben az egyé ni sé -
rel mek or vos lá sa mel lett az ál ta lá nos ellen õr -

zés, to váb bá a jogi és a cél sze rû sé gi szem pon -
tok egy aránt meg je len nek.12

b) A mi nisz te rek fe le lõs ség re vo ná sá nak
gya kor la tát te kint ve szá mos al kot mány jo gi
és po li to ló gi ai gon dol ko dó nap ja ink ban a po -
li ti kai fe le lõs ség ér vé nye sí té sé re szol gá ló esz -
kö zök je len tõ sé gé nek csök ke né sét, tar tal mi
mó do su lá sát hang sú lyoz za. En nek alap já ul
az a ten den cia szol gál, hogy a bi zal mat lan sá gi 
in dít vá nyok tény le ges sze re pe ma nap ság el -
enyé szõ a kor mány vál sá gok ki ala ku lá sá ban.
Konst ruk tív bi zal mat lan sá gi in dít vány is el -
vét ve for dul elõ az euró pai gya kor lat ban,
eset le ges be kö vet ke zé se pe dig újab ban ere -
deti cél já tól meg le he tõ sen ide gen ér de ke ket
szol gál hat. Per sze más né zõ pont ból az in téz -
mény ép pen az ál tal vál tot ta be a hoz zá fû zött 
re mé nye ket, hogy tu laj don kép pen meg véd -
te a kor má nyo kat a bi zal mi kér dé sek min -
den na pos fel ve té sé tõl. (Ál lás pon tunk sze rint
– mint ahogy a köz ha tal mi fe le lõs sé gi sza bá -
lyok ra ál ta lá ban is igaz, úgy – a bi zal mat lan -
sá gi in dít vány je len tõ sé gét sok kal in kább a lé -
te zé se, mint sem al kal ma zá sá nak gya ko ri sá ga
adja. A fe le lõs ség re vo nás le he tõ sé gé nek a tu -
da ta ugyan is az, amely a mi nisz tert még egy
biz tos nak lát szó kor mány több ség tá mo ga tá -
sá val a háta mö gött is vissza tart hat ja a jog sze -
rût len vagy ká ros – néha csak eti kát lan – cse -
le ke de tek tõl.) 

E gya kor lat tal pár hu za mo san vi szont érez -
he tõ en meg nõtt a bi zal mi sza va zás sze re pe
és je len tõ sé ge a kor má nyok esz köz tá rá ban.
A kormány, il le tõ leg a mi nisz ter el nök ál tal
kez de mé nye zett bi zal mi sza va zás a gya kor lat -
ban nem el sõ sor ban a kormány par la men ti fe -
le lõs sé gé nek ér vé nye sí té sé re szol gál, ha nem
ép pen el len ke zõ leg, „kor mány zás-tech ni kai”
esz köz ként funk ci o nál. Ál ta la mér he ti fel a
kormány a par la men ti tá mo ga tott sá gát, más -
részt fe gyel me zé si esz köz ként mû kö dik – pl.
egy bi zony ta lan ki me ne te lû kor mány-elõ ter -
jesz tés ese tén – a kor mány szá má ra a mö göt te
álló par la men ti több ség re ni tens tag ja i val
szem ben. Mind emel lett al kal mas le het arra is,
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hogy a po li ti kai nyo más gya kor lás esz kö ze -
ként – egy új vá lasz tás ki írá sá nak fe nye ge té sé -
vel – újra egye sít se az ép pen szét esõ ben lévõ
kor mány pár ti erõ ket, vég sõ so ron a bi zal mi
kér dés fel ve té sé vel, na pi ren den tar tá sá val nyo -
más alá he lyez ze a par la men ti több sé get.13 Te -
kin tet tel ugyan ak kor arra, hogy a bi za lom hi -
á nya ez eset ben is a kormány bu ká sát ered mé -
nye zi, a bi zal mi sza va zás – ennyi ben – még is -
csak al kal mas a kor mány za ti po li ti kai fe le lõs -
ség ér vé nye sí té sé re.

c) A pol gá ri al kot mány fej lõ dés elõ re ha -
lad tá val a mi nisz ter, il le tõ leg a kormány po -
li ti kai fe le lõs sé gé nek ér vé nye sí té se te rén fo -
lya ma tos gyen gü lés fi gyel he tõ meg. Míg a
19. szá zad ban a „par la ment be in teg rált vég -
re haj tó ha ta lom” ve ze tõ tes tü le té nek bár -
mely, ké sõb bi ek ben már csak a kiemelke -
dõen fon tos elõ ter jesz té se i nek le sza va zá sa
– írott jogi sza bá lyo zás hi á nyá ban – ve zet he -
tett a kormány bu ká sá hoz, ad dig a 20. szá -
zad ele jé tõl meg je le nõ, kü lön elõ írt bi zal -
mat lan sá gi in dít vány meg ne he zí tet te, a szá -
zad má so dik fe lé tõl a konst ruk tív bi zal mat -
lan ság in téz mé nye pe dig gya kor la ti lag meg
is aka dá lyoz ta a kor má nyok meg bí za tá sá -
nak par la ment ál ta li meg szün te té sét. A kor -
mány za ti fe le lõs ség re vo nás par la men ti gya -
kor la tá nak ilyen irá nyú vál to zá sa en nél fog -
va a vég re haj tás csúcs szer vé nek tör vény ho -
zás tól – mint köz ha tal mi szerv tõl – való fo -
lya ma tos füg gé sét je len tõ sen csökkentette. 

A kormány po li ti kai fe le lõs sé ge nap ja ink -
ban a par la ment he lyett már egy re in kább a
kor mány zó párt vagy pár tok, il le tõ leg azok
ve ze tõ szer vei irá nyá ban ér vé nye sül. (Eb bõl 
ki in dul va ta lán mond hat juk, hogy a kor -
mány za ti po li ti kai fe le lõs ség ma tu laj don -
kép pen nem más, mint párt fe le lõs ség. A fe -
le lõs ség alap ját ez eset ben a párt el kép ze lé -
sei, el vá rá sai, va la mint eset leg a párt alap ok -
má nyá ban meg fo gal ma zott nor mák je len -
tik.) Míg – klasszi kus ér te lem ben – a par la -
ment le he tõ sé ge a kormány meg buk ta tá sá ra

az elõ zõek ben em lí tet tek nek kö szön he tõ en
gya kor la ti lag mi ni má lis, ad dig a kor mány zó 
párt vagy a ko a lí ci ós pár tok, il le tõ leg azok
ve ze tõ tes tü le tei könnyen a po zí ci ó já tól
való meg vá lás ra kény sze rít he tik a bi zal mat
ve szí tett kor mányt vagy annak bár me lyik
tag ját is. (A po li ti kai fe le lõs ség va ló di szank -
ci ó ja te hát a po li ti ká tól való tény le ges – kor -
mány tag ese té ben eset leg vég le ges – „el til -
tás”, ami ki fe je zõd het a bi za lom meg vo ná sa, 
fel men tés vagy le mon dás ál tal.) A kor mány -
pár tok tól, il le tõ leg azok par la men ti frak -
cióitól való erõs füg gés kö vet kez té ben a
kormány nap ja ink ban gya kor la ti lag a kor -
mány zó pár tok, azaz a par la men ti kor -
mány za ti több ség vég re haj tó szer ve ként
funk ci o nál. Min den nek el len sú lyo zá sá ra
– tu laj don kép pen az al kot má nyos ha ta lom -
meg osz tás erõ sí té se vé gett – egy re több or -
szág ban for má lis és in for má lis meg ol dá so -
kat al kal maz nak a par la men ti több ség fe -
gyel me zé se, túl zott ha tal má nak kor lá to zá sa
ér de ké ben.14 E kör ben em lít he tõ meg pl.
a kor mány nak a par la ment fel osz la tá sá ra
irá nyuló kez de mé nye zé si jo go sult sá ga,
amellyel – ilyen ol dal ról is egy új vá lasz tás -
sal való fe nye ge tés ál tal – fo koz ha tó a
kormány sta bi li tá sa, egy út tal csök kent he tõ
a kor mány vál sá gok ki ala ku lá sá nak esé lye.

d) Vé gül a mi nisz te ri fe le lõs ség po li ti kai for -
má já nak el ter je dé se kap csán rö vi den utal nunk 
kell az er köl csi fe le lõs ség kér dé sé re, a mo rá lis
fe le lõs ség po li ti kai fe le lõs ség be tör té nõ in teg -
rá ló dá sá ra. A mo dern ál lam i élet ben, amely
sok szor a po li ti kai fe le lõs ség re vo nás al kal ma -
zá sa vagy nem al kal ma zá sa kö rül fo rog, az er -
köl csi té nye zõk ki emelt sze re pet ját sza nak.
Ha pl. egy kormány ak kor sem akar ja át ad ni a 
he lyét más nak, ha a te kin té lyét el vesz tet te és
nél kü lö zi a tár sa da lom er köl csi tá mo ga tá sát,
ak kor könnyen kü lön bö zõ bel sõ konf lik tu -
sok ve szé lyé be so dor hat ja az or szá got. (Igaz
azon ban az is, hogy a kor má nyok gya ko ri vál -
to zá sai is az or szá gok kor má nyoz ha tat lan sá -
gá nak ve szé lyét ered mé nyez he tik.) A mi nisz -
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ter ma ga tar tá sá nak er köl csi szem pont ból való
ki fo gá sol ha tó sá ga ha son ló, bár az or szág egé -
sze szem pont já ból ko ránt sem az elõb bi hez
fog ha tó sú lyos hát rányt je lent het, ahol csak az 
ága za ta szen ved he ti el a mo rá lis fe le lõt len ség
kö vet kez mé nyét. E pél dák ból kö vet ke zõ en
egy par la men tá ris kor mány za ti rend szer élet -
ké pes sé ge vé le mé nyünk sze rint nem csu pán a
jogi in téz mény rend szer – s ben ne a mi nisz te ri
fe le lõs ség sza bá lya i nak – meg fe le lõ ki ala kí tá -
sá tól, ha nem a po li ti kai sze rep lõk, el sõ sor ban
a vég re haj tó ha tal mi ve ze tõk po li ti kai er köl -
cse i nek „fej lett sé gé tõl” is függ. A mi nisz te ri fe -
le lõs ség e pon ton tu laj don kép pen össze függ a
le gi ti mi tás sal, mi vel a kor mány za ti mo rá lis-er -
köl csi fe le lõt len ség a ha ta lom le gi ti mált sá gá -
nak csök ke né sé hez is ve zet het. Ahol ugyan is a 
mo rá lis té nye zõk ki ala ku lat la nok vagy ha -
nyat lás nak in dul tak, ott a le gá lis kor mány za ti
ha ta lom gya kor lá sa el le né re az ál lam i élet za -
va rai ál lan dó sul hat nak, az ál lam mû kö dõ ké -
pes sé gé nek lát szó la gos fenn tar tá sa mel lett a
(vég re haj tó) ha ta lom vég sõ so ron il le gi tim mé,
a par la men ta riz mus pe dig merõ for ma ság gá
vál hat. 

3. A mi nisz te ri fe le lõs ség nek – kez det ben
az egyé ni, ké sõbb dön tõ en a kol lek tív po li ti -
kai fe le lõs ség nek – el vi tat ha tat lan sze re pe
volt ab ban, hogy a par la men tá ris kor mány -
zás vagy más né ven par la men ta riz mus nak
ne ve zett kor mány za ti rend szer meg gyö ke -
re se dett és ki tel je se dett szer te a vi lág ban. Az
ilyen kor mány for má jú or szá gok ban az ál -
lam ha ta lom mû kö dé sé nek köz pon ti ten ge -
lyét a par la ment és a neki fe le lõs kormány
vi szo nya je len ti. E kap cso lat ban pe dig – le -
ga láb bis jo gi lag – a par la ment nek kell, hogy
do mi náns sze re pe le gyen, ame lyet leg in kább
– a 19. szá zad tól kez dõ dõ en – a kormány
par la men ti fe le lõs sé ge fe jez ki.15 

A pol gá ri át ala ku lás a nép kép vi se let sú -
lyá nak nö ve ke dé sét ered mé nyez te, amely -
nek kö vet kez té ben a kor má nyok és mi -
niszte re ik már nem füg get le nít het ték ma -
gukat a par la men ti több ség aka ra tá tól. En -

nek egyik elsõ ga ran ci á ját a mi nisz te rek fe -
le lõs ség re von ha tó sá ga je len tet te a tör vény -
ho zás vég re haj tás fe let ti ellen õr zõ te vé -
keny sé ge ál tal, amellyel tu laj don kép pen a
kép vi se le ti szerv aka ra ta sze rin ti mû kö dés -
re ösz tö nöz te a vég re haj tó ha ta lom ve ze tõ -
it. A fe le lõs ség, il le tõ leg a fe le lõs ség re von -
ha tó ság biz to sí tá sa a par la ment elõtt már a
kez de tek tõl ma gá ban fog lal ta azt, hogy a
tör vény ho zás a kormány és annak tag jai
tevé kenységét fo lya ma to san fi gye lem mel
kí sér je, ér té kel je és el len õriz ze. (Ang li á ban
1721-tõl tart ják nyil ván a for má li san a
kormány tag já hoz in té zett kér dés in téz mé -
nyét. A vég re haj tó ha ta lom ve ze tõ i nek par -
la ment elõt ti be szá mo lá si kö te le zett sé gét
– mint a po li ti kai fe le lõs ség alap ját – ki fe je -
zett mó don elõ ször az Em ber és a pol gár jo -
ga i ról szóló, 1789. évi fran cia Dek la rá ció
15. cik ke rög zí tet te, amely nek szö ve gét  ké -
sõbb az 1791. évi fran cia Al kot mány
45. cik ke is át vet te. A fran cia par la men ti
ügy ren dek ben pe dig 1791-tõl ta lál ko zunk
az in ter pel lá ció esz kö zé re tör té nõ uta lá -
sok kal.16) 

Emel lett a meg erõ sö dõ pol gár ság a par la -
men ti kép vi se le ten ke resz tül egy re in kább
jo got vin di kált ma gá nak a mi nisz te rek el -
moz dí tá sá ra is, mi vel a kont roll jo gok gya -
kor lá sán ke resz tül ki fe je zett ne ga tív ér té ke -
lés vég sõ so ron a mi nisz te rek el tá vo lí tá sát
ered mé nyez het te. A mi nisz te ri fe le lõs ség
po li ti kai ele mé nek lé nye gét ké pe zõ azon
alap elv, mi sze rint a kormány, il le tõ leg a
minisz terek csak a par la ment bi zal má ból
marad hat nak ha tal mon, en nek hi á nyá ban
pedig kö te le sek le mon da ni, a parlamen -
táris kor mány za ti rend szer intézményesí -
tését, egy szers mind leg fon to sabb al kot -
mány biz to sí té kát is je len tet te. Ha ugyan is
a kormány, il le tõ leg annak tag ja meg kí ván
ma rad ni po zí ci ó já ban, ak kor maga mö gött
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kell tud nia a kép vi se lõk több sé gé nek tá mo -
ga tá sát, kö vet ke zés kép pen a par la men ti bi -
za lom a kormány mû kö dé sé nek fel té te le, a
par la men tá ris kormány alap ja. A nép kép vi -
se let ab ból adó dó el sõbb sé ge a vég re haj tó
ha ta lom mal szem ben, hogy az tu laj don kép -
pen a par la ment tõl – annak bi zal má tól
– függ, min de nek elõtt a kormány, il le tõ leg
a mi nisz ter po li ti kai fe le lõs sé gé nek intéz -
ményén ke resz tül ér vé nye sül het.17 So ká ig
azon ban e me cha niz mus csu pán al kot má -
nyos szo kás ként volt je len az euró pai par la -
men ti gya kor lat ban. A kon ti nen tá lis al kot -
má nyok ban csak a 20. szá zad elsõ fe lé tõl
kez dõ dõ en ke rül tek rög zí tés re szé le sebb
kör ben azok a sza bá lyok, ame lyek ered mé -
nye kép pen a vég re haj tó ha ta lom csúcs szer -
ve par la men ti bi zal mi sza va zás sal el moz dít -
ha tó po zí ci ó já ból. 

Ugyan ak kor a mo dern po li ti kai pár tok
par la men ti je len lé te az el múlt szá zad ban már
alap ve tõ en át for mál ta a par la men ta riz mus
ke re tei kö zött a tör vény ho zó és a vég re haj tó
ha ta lom po li ti kai fe le lõs sé gen ala pu ló kap -
cso la tát. Egy ér tel mû en gyen gí tet te a par la -
men tá ris kor mány za ti rend szert, amely nek
ered mé nye kép pen a klasszi kus ér te lem ben
vett fe le lõs kormány in téz mé nye nap ja ink -
ban már alig több mint „al kot mány jo gi fik -
ció”. A párt fe gye lem ugyan is gya kor la ti lag
meg aka dá lyoz za a kép vi se lõ ket ab ban, hogy
pl. egy pár tok bi zal mát él ve zõ kor mánnyal
szem ben bi zal mat lan sá gi in dít ványt vagy a
par la ment fel osz la tá sá ra irá nyuló kez de mé -
nye zést tá mo gas sa nak. 

4. A ha ta lom klasszi kus, ho ri zon tá lis
meg osz tá sa az ál lam funk ci ó i nak meg kü lön -
böz te té sén alap szik: a par la ment hoz za a
tör vé nye ket, amely nek vég re haj tá sát a vég -
re haj tó ha ta lom vég zi. Eb ben az in téz mény -
rend szer ben a par la ment és a kormány vi -
szo nyá nak leg fon to sabb ele mét a po li ti kai
fe le lõs ség je len ti a par la men tá ris kor mány -
for má jú or szá gok ban, te kin tet tel arra, hogy

vég sõ so ron ez a jog in téz mény kap csol ja
össze a mû kö dé sé ben és szer ve ze té ben el vá -
lasz tott tör vény ho zó és vég re haj tó ha tal -
mat. A kormány par la men ti meg buk ta tá sát
imp li ci te ma gá ban hor do zó po li ti kai fe le lõs -
ség ugyan is a vég re haj tó ha ta lom olyan kor -
lá to zá sát je len ti, amely nek kö vet kez té ben a
kép vi se le ti szerv aka ra tá nak fo lya ma tos
figye lembevételére, vele való együtt mû kö -
dés re kö te les.18 Ugyan ak kor a kormány par -
la ment irá nyá ban fenn ál ló po li ti kai fe le lõs -
sé ge je len tõ sen át ala kí tot ta és ma is be fo lyá -
sol ja az ál lam ha tal mi ágak el vá lasz tá sá ról
szóló el mé le ti fel fo gást, hi szen a kormány
„léte” tu laj don kép pen par la men ti többsé -
gétõl függ. Ilyen ér te lem ben a tör vény ho -
zó és a vég re haj tó ha ta lom el vá lasz tá sá ról
– klasszi kus ér te lem ben – nem na gyon le het
be szél ni, ame lyet eset leg csak olyan le he tõ -
sé gek ár nyal nak, hogy pl. több or szág ban a
mi nisz ter el nök a bi za lom meg vo ná sa ese tén
kez de mé nyez he ti a par la ment államfõ ál ta li
feloszla tását.

A tör vény ho zás és a vég re haj tás ha gyo má -
nyos szét vá lasz tá sa a par la men tá ris rend sze -
rek ben te hát nap ja ink ban fo ko za to san el ve -
szí ti je len tõ sé gét, arra te kin tet tel, hogy a kor -
mány for ma mû kö dé si me cha niz mu sa a gya -
kor lat ban a tör vény ho zó és a vég re haj tó ha -
ta lom össze fo nó dá sát idéz te elõ, mely nek kö -
vet kez té ben a vég re haj tó ha ta lom csúcs szer -
ve va ló já ban a par la ment, a par la men ti több -
ség kor má nya ként funk ci o nál. A mo dern po -
li ti kai tö meg pár tok meg je le né se nyo mán ki -
ala kult több pár ti par la men tek min den nap -
jaiban do mi ná ló kor mány pár ti–el len zé ki
viszony rend szer ben egy új faj ta, ún. po li ti kai
ha ta lom meg osz tás ala kult ki, amely ben a
kor mány za ti és el len zé ki funk ciók el vá lasz -
tá sa je len ti tu laj don kép pen a ha ta lom meg -
osz tá sát. A ha ta lom klasszi kus köz pont jai,
azaz a tör vény ho zó és a vég re haj tó ha ta lom
pe dig kor mány ko a lí ció ese tén mö göt tes mó -
don, a ko a lí ci ó ban részt vevõ pár tok kö zött
le het meg oszt va. A tör vény ho zó és a vég re -
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17 BEY ME Kla us von: Die Par la men ta ris che De mok ra tie.
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1999, 42. p.
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Pa ris, Pres ses Uni ver si ta i res de Fran ce, 1998, 14. p.



haj tó ha ta lom el vá lasz tá sa e meg kö ze lí tés ben
tu laj don kép pen nem je len t mást, mint a vá -
lasz tá so kon gyõz tes pár ton vagy ko a lí ci ón
be lü li köz jo gi sze rep osz tást.19

Vég sõ so ron azt mond hat juk, hogy nap ja -
ink ha ta lom meg osz tá sa sok kal in kább a párt -
rend szer függ vé nye, mint az al kot mány ban
rög zí tett jogi be ren dez ke dé sé. A kormány a
mo dern par la men ta riz mus ke re tei kö zött
nem más, mint a vá lasz tá so kon gyõz tes párt
vagy pár tok al kot má nyo san in téz mé nye sült
leg fon to sabb ve ze tõ tes tü le te, amely nek par -
la men ti bá zi sát a több ség ben lévõ, azo nos po -
li ti kai el kö te le zett sé gû, párt fe gye lem köte -
lékei kö zött te vé keny ke dõ kép vi se lõk hi va -
tot tak biz to sí ta ni. A kor mány za ti posz tok
több nyi re a párt ve ze tõk ke zé ben van nak.
A tör vény ter ve ze te ket a kor mány zó pár tok
mun ka cso port ja i ban ké szí tik elõ, ugyan azon 
pár tok par la men ti frak ci ói sza vaz zák meg és
ugyan azon pár tok al kot ta kormány haj tat ja
vég re. A köz ha ta lom mû kö dé se e meg kö ze lí -
té sé ben – Du ver ger meg fo gal ma zá sa sze rint
– elsõ rá né zés re nem sok ban kü lön bö zik az
egy pár ti gya kor lat tól, amely ben a vég re haj tó
és a tör vény ho zó ha ta lom, a kormány és a
par la ment csu pán „al kot má nyos dísz le tek”.20

A par la men tá ris rend sze rek ben a több -
ségi párt vagy pár tok ko hé zi ós ere je és
fegyel me nyil ván va ló an fo koz za a ha ta lom
koncentrá cióját. Ha a sza va zás so rán a párt -
fe gye lem szi go rú kö ve tel mé nyei ér vé nye -
sül nek, a par la men ti frak ci ók en ge del mes -
ség re van nak kény sze rít ve, a par la ment dön -
té sei gya kor la ti lag meg egyez nek a több sé gi
párt vagy pár tok ál lás pont já val. A fe le lõs
kor mány zás va ló di tar tal ma pe dig ilyen ke -
re tek kö zött job bá ra csu pán a kor mány za ti
cse lek vés nyil vá nos meg vi tat ha tó sá gá ban
ölt tes tet.21 E me cha niz mus ugyan nem zár ja 
ki a par la men ti ellen õr zés esz kö ze i nek al -
kal ma zá sát, azon ban – gya kor la ti lag – ez

szin te min dig kö vet kez mé nyek nél kü li ma -
rad. A vá zolt fo lya mat el len pó lu sa ként a
párt fe gye lem eny hü lé sé vel, il le tõ leg a par la -
men ti több ség lét szá má nak csök ke né sé vel a
kormány sta bi li tá sa csök ken, kö vet ke zés -
kép pen ilyen ese tek ben – ha át me ne ti leg is,
de – fo ko zód hat a ha ta lom meg osz tás.22 

A ha ta lom meg osz tás ilyen, pár tok kö zöt -
ti, po li ti kai erõ vo na lai a 20. szá zad má so dik
fe lé tõl jó val erõ seb ben je lent kez nek az al -
kot má nyos in téz mé nyi ha tá rok nál pl. azért, 
mert egy ko a lí ci ós kormány ese té ben a mi -
nisz ter meg bí za tá sa tu laj don kép pen nem a
par la ment, ha nem a mi nisz ter ko a lí ci ó ban
lévõ párt ján mú lik.23 Si et ve hoz zá tesszük
azon ban, hogy az imént be mu ta tott ten den -
ci ák el le né re az al kot má nyos in téz mé nyek
év szá za dos vi szony rend sze re, il le tõ leg az al -
kot má nyok ban rög zí tett jogi be ren dez ke -
dés nél kül a par la men tá ris kor mány za ti
rend szer gya kor la ti lag mû kö dés kép te len
len ne, kö vet ke zés kép pen a kor mány pár ti -
ság-el len zé ki ség léte a kormány po li ti kai
fele lõs sé gét csu pán el hal vá nyít ja, de nem
szünte ti meg azt.24 

A kér dés vé gül is az – ame lyet töb ben így
tesz nek fel –, hogy van-e reál is tar tal ma az
em lí tett fo lya ma tok kö vet kez té ben a par la -
ment és a kormány el vá lasz tá sá nak és ezzel
össze füg gés ben a kormány par la men ti fe le -
lõs sé gé nek nap ja ink ban, ami kor a kormány
mö gött ugyan az a par la men ti több ség áll,
amely dön té si jo gosultsággal bír a kor -
mánnyal szem be ni bi za lom vagy bi zal mat -
lan ság ki nyil vá ní tá sa so rán? Oszt juk azt a vé -
le ményt, mi sze rint egy par la men tá ris rend -
szer ben, ahol a kormány mû kö dé se a par la -
ment bi zal má tól függ, a par la ment több sé ge
pe dig párt po li ti ka i lag azo nos a kor mánnyal,
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22 DUVER GER: i. m. 522. p.
23 Ha zánk ban pl. 2004-ben, ami kor Med gyes sy Pé ter mi -

nisz ter el nök el ve szí tet te a ko a lí ci ós part ne re, majd sa ját
párt ja tá mo ga tá sát, nyil ván va ló vá vált, hogy a kor mány -
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szer vál tás utá ni Ma gyar or szá gon, An tall tól Gyur csá nyig, 
Bu da pest, Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, 2008,
169. p.

24 SÁRI: A ha ta lom meg osz tás, i. m., 224. p.

19 ÁDÁM An tal: A kor mány za ti szer vek al kot má nyi sza bá -
lyo zá sá ról, Ma gyar Jog, 1995/3. sz. 132. p.

20 DUVER GER Ma u ri ce: Les par tis po li ti qu es, Pa ris, Lib -
raire Ar mand Co lin, 1976, 518. p.

21 TÖL GYES SY Pé ter: El len õr zött ha ta lom – cse lek võ ké pes
ál lam, Jog ál lam, 1996/1–2. sz. 91. p.



a ha ta lom meg osz tá sa egy re in kább funk -
cionális szer ve zé si kér dés sé deg ra dá ló dik.25

A tör vény ho zás és a vég re haj tás ha tal mi
meg kü lön böz te té sé nek el enyé szé sé vel együtt
gya kor la ti lag a kormány par la ment elõt ti
„va ló di” po li ti kai fe le lõs sé ge is las san fe le -
dés be me rül. E meg gyõ zõ dé sün ket erõ sí tik
azok az ál lás pon tok is, ame lyek a ha ta lom
meg osz tá sá nak klasszi kus ala pel vén nyug vó
ál lam i be ren dez ke dést össze egyez tet he tet -
len nek tart ják a kor mány sta bi li tás szin te
min de nek fe lett álló kö ve tel mé nyé vel.26 

5. Az euró pai in teg rá ció jog al ko tá sa egy re
je len tõ sebb ha tást gya ko rol a tag or szá gok ál -
lam pol gá ra i nak min den nap ja i ra, ezért az
Euró pai Unió mû kö dé sé ben a nem ze ti nép -
kép vi se le ti szer vek rész vé te lé nek kü lö nös je -
len tõ sé ge van. Leg fon to sabb fel ada tuk e te rü -
le ten a kö zös ség dön tés ho za ta li me cha niz -
mu sá ban való rész vé tel, il le tõ leg annak fi gye -
lem mel kí sé ré se, el len õr zé se, ame lyek miatt a 
je len le gi nél fo ko zot tabb sze rep vál la lá suk igé -
nye egy re erõ tel je seb ben je lent ke zik a tag ál -
la mok több sé gé ben. En nél fog va az uni ós tag -
or szá gok több sé gé ben a kö zös ség fenn tar tá sa 
és a tag ság ból fa ka dó elõ nyök to váb bi biz to -
sí tá sa ér de ké ben már a ’90-es évek tõl na pi -
rend re ke rül tek olyan kon cep ci ók, ame lyek
az in teg rá ció és a nem ze ti ér de kek kö zöt ti
egyen súly meg te rem té sét cé loz ták. E kör ben
kü lö nös figyel met ér de mel az a kér dés, hogy
a tag ál la mi tör vény ho zá sok uni ós po li ti ká ra
való köz ve tett be fo lyá sát a nem ze ti szin tû
sza bá lyo zá sok mi lyen mó don és esz kö zök -
kel biz to sít ják?27

A nem ze ti par la men tek – a köz vet len for -
mák mel lett – köz vet ve, az Unió kor mány za -
ti rész vé tel lel mû kö dõ szer ve i ben, – így pl. az 
Euró pai Unió Ta ná csá ban – he lyet fog la ló
mi nisz te rek fe let ti ellen õr zés ál tal is „ré sze se -
i vé vál hat nak” az euró pai dön tés ho za tal nak.
A mi nisz te rek el sõ sor ban mint a nem ze ti
kor má nyok tag jai vesz nek részt a brüssze li
dön té sek meg ho za ta lá ban, így dön té sü kért

nem ze ti tör vény ho zá suk nak is fe le lõs ség gel
tar toz nak. En nek ér vé nye sí té se a tag ál la mok -
ban több nyi re utó la go san, a kö zös sé gi dön -
tés ho za talt kö ve tõ en a klasszi kus kontroll -
jogok gya kor lá sán ke resz tül va ló sul meg.
A par la men ti ellen õr zés ház sza bá lyok ban
biz to sí tott klasszi kus esz kö zei ál tal a nem ze ti 
tör vény ho zá sok ugyan kont rol lál hat ják a
vég re haj tó ha ta lom uni ós po li ti ká ját, azon -
ban nincs le he tõ sé gük annak ala kí tá sá ra. 

Né hány or szág ban azon ban a tag ál la mok
tör vény ho zá sai az Unió kor mány za ti rész vé -
tel lel mû kö dõ in téz mé nye i nek dön té se elõtt
vi tat hat ják meg az ott na pi rend re ke rü lõ té -
mát, be fo lyá sol va ez ál tal a kor mány za ti ál lás -
pon tot. Ez Nagy-Bri tan ni á ban a par la men ti
fenn tar tás el vé nek al kal ma zá sá val, Dá ni á ban
vagy Finn országban a kormány man dá tum ál -
tal való fel ha tal ma zá sá val va ló sul meg a gya -
kor lat ban. En nek meg fe le lõ en az il le té kes mi -
nisz ter mind ad dig nem já rul hat hoz zá a kö -
zös sé gi dön tés meg ho za ta lá hoz, amíg az adott
or szág ban a par la men ti „fe lül vizs gá la ti el já rás” 
be nem fe je zõ dött, azaz a ple ná ris ülés vagy az
il le té kes bi zott ság nem vi tat ta meg az Uni ó -
ban na pi rend re ke rü lõ ügyet és nem ha tá ro -
zott a kormány ál lás pont já nak el fo ga dá sá -
ról.28 E me cha niz mus egy fe lõl biz to sít ja a
kormány in teg rá ci ós po li ti ká já nak ál lan dó
par la men ti kont roll ját, más fe lõl le he tõ vé te szi 
ezzel kap cso lat ban a tör vény ho zó tes tü let vé -
le mé nyé nek ki fej té sét, amely be fo lyás sal van
az Euró pai Unió dön tés ho za ta li el já rá sá ra ab -
ban a fá zis ban, ami kor még ér dem ben le het
ala kí ta ni annak ki me ne te lét. A kormány,
illetve az egyes mi nisz te rek tör vény ho zás
elõt ti fe le lõs sé ge az erõs par la men ti kont rol lal
ren del ke zõ tag ál la mok ban te hát elõ se gí ti azt,
hogy a vég re haj tó ha ta lom a par la ment vé le -
mé nyét több nyi re fi gye lem be ve szi az in teg rá -
ci ós kér dé sek kap csán, et tõl ál ta lá ban csak a
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28 Meg je gyez zük, hogy ha zánk ban az Alap tör vény 19. cik ke
ér tel mé ben, ha az Or szág gyû lés ál lást fog lal va la mely, az
Euró pai Unió na pi rend jén sze rep lõ kér dés rõl, ak kor a
Kormány az uni ós dön tés ho za tal so rán az ál lás fog la lás ala -
pul vé te lé vel jár el/kö te les el jár ni. Mind ez pe dig a ko ráb bi -
ak nál lé nye ge sen erõ sebb be fo lyást biz to sí t a tör vény ho zás 
szá má ra az uni ós dön tés ho za ta li fo lya ma tok ban.



kö rül mé nyek elõ re nem lát ha tó meg vál to zá sa
miatt tér het el, amely rõl azon ban szá mot kell
ad nia a tör vény ho zás nak. Az ilyen el len õr zé si 
me cha niz must al kal ma zó or szá gok ban ezért
gya ko ri, hogy a mi nisz te rek fenn tar tá sok kal
él nek, il le tõ leg a dön tés el ha lasz tá sát ké rik az
Unió dön tés ho za ta li szer ve i ben, mi vel en nek
hi á nyá ban túl lép nék a par la men ti fel ha tal ma -
zás ke re te it. 

Mind ezek kö vet kez té ben azt mond hat juk,
hogy az em lí tett or szá gok ban a tör vény ho zás
a „mi nisz te ri in teg rá ci ós (po li ti kai) fe le lõs ség”
ér vé nye sü lé sén ke resz tül több nyi re kö te le zõ
irányt szab a kormány szá má ra uni ós ügyek -
ben, amely egy út tal csök ken ti az Euró pai
Unió köz pon ti in téz mé nyei és a nem ze ti tör -
vény ho zá sok vi szony la tá ban fenn ál ló de mok -
ra ti kus de fi ci tet.

6. Vissza ka nya rod va a ki in du ló pont hoz a
dol go zat zá rá sa ként, szük sé ges utal ni a mi -
nisz te ri fe le lõs ség köz ha tal mi fe le lõs sé gi rend -
szer ben be töl tött meg ha tá ro zó sze re pé re. Túl -
zás nél kül ál lít hat juk, hogy a mi nisz te ri fe le -
lõs ség in téz mé nye sí té se ins pi rá ló an ha tott a
köz ha ta lom más kép vi se lõi al kot mány jo gi fe -
le lõs sé gé nek ki ala ku lá sá ra is. Igen nagy je len -
tõ sé ge volt ab ban, hogy nem csu pán a fe le lõs
kor mány zás gon do la ta ter jedt el, ha nem a
köz ha ta lom fe le lõs sé gé nek elve meg gyö ke re -
se dett és egy re in kább – a mi nisz te ri fe le lõs sé -
gen kí vül – más for mák ban is ki tel je se dett,

illetve szé le se dett a kü lön bö zõ al kot má nyos
rend sze rek ben. A mi nisz te ri fe le lõs ség 19. szá -
za di gya kor la tá nak kö szön he tõ en el sõ ként az
ál lam fõ, majd a szá zad má so dik fe lé tõl a vég re -
haj tó ha ta lom funk ci o ná ri u sa i nak ön ál ló fe le -
lõs sé ge, fe le lõs sé gi rend szer e ala kult ki és ter -
jedt el. A szu ve rén fe le lõt len sé gé nek elve a
köz igaz ga tá si dol go zók hoz ké pest a bí rás ko -
dás (és az ügyész ség) te rü le tén to vább tar tot ta
ma gát, mind azon ál tal a múlt szá zad elsõ har -
ma dá tól itt is az elõbb vá zolt fo lya mat nak le -
het tünk ta núi. Vé gül pe dig a jog al ko tá sért
való fe le lõs ség te rü le tén érez he tõ a mi nisz te ri
fe le lõs ség ha tá sa, mi vel a múlt szá zad kö ze pé -
tõl egy re több or szág is mer te el az ál lam va -
gyo ni jogi fe le lõs sé gét a jog sza bá lyok ki bo csá -
tá sa, ille tõleg a ki bo csá tás el ma ra dá sa ál tal
oko zott ká ro kért. Az ál lam i im mu ni tás la zu -
lá sa a jog al ko tás te rü le tén min de nek elõtt az al -
kot mány bí rás ko dás, illetve az al kot mány bí -
ró sá gok el ter je dé sé vel van szo ros össze füg gés -
ben, te kin tet tel arra, hogy so ká ig ezek meg -
sem mi sí té si jog kö ré nek hí ján jo gi lag is me ret -
len volt a „hi bás”, a jog el le nes vagy az al kot -
mány el le nes jog sza bály fo gal ma. Ugyan ak kor 
két ség te len, hogy ki in du ló pon tot va la mennyi 
eset ben az al kot mány jo gi ke re tek kö zöt ti
ellen õr zés je len the ti, amely nek ered mé nye -
kép pen mára va la mennyi köz funk ci o ná ri us a
te vé keny sé gé ért sa ját maga vagy az ál lam köz -
be jöt té vel vi se li a fe le lõs sé get.
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A vég re haj tó ha ta lom al kot mány jo gi fe le lõs sé gé nek szí ne vál to zá sai

Az ál lam ha tal má nak al kot má nyos és a tár sa da lom ér de ké ben tör té nõ gya kor lá sá ra az egyik leg -
fon to sabb biz to sí té kot a köz ha ta lom mind szé le sebb körû fe le lõs sé gi rend szer e je len ti. A ha ta lom
alap tör vény ál tal kons ti tu ált kép vi se lõ i nek ún. al kot mány jo gi fe le lõs sé ge el sõ sor ban ab ból az
igény bõl ere dez tet he tõ, hogy a ha ta lom al kot má nyok ban meg ha tá ro zott bir to ko sai kor lá toz va le -
gye nek hi va tá suk gya kor lá sa so rán a meg nö ve ke dett ha tal muk kal való vissza élés el ke rü lé se ér de -
ké ben. A köz ha ta lom al kot mány jo gi fe le lõs sé gé nek leg je len tõ sebb ele me a mi nisz te ri fe le lõs ség al -
kot má nyos in téz mé nye. A tör té ne lem ben elõ ször ugyan is a mi nisz te ri fe le lõs ség in téz mé nye
ke rült a fe le lõs köz ha ta lom meg te rem té sét szol gá ló köz jo gi gon dol ko dás elõ té ré be. Al kot mány jo -
gi szem pont ból – fõ leg a par la men tá ris rend sze rek ben – az óta is ez a köz ha ta lom fe le lõs sé gé nek
meg ha tá ro zó je len tõ sé gû in téz mé nye. 

A jog in téz mény léte ugyan ak kor messze túl mu tat azo kon a ha tá so kon, amit a fe le lõs sé gi sza bá -
lyok ér vé nye sü lé se az ál lam pol gá rai szem pont já ból elsõ rá né zés re nyil ván va ló vá tesz. A dol go zat
ezért a mi nisz te ri fe le lõs ség gel kap cso la tos né hány, a köz vet len fe le lõs ség re vo ná son túl mu ta tó össze -
füg gés és kö vet kez mény be mu ta tá sá ra és össze fog la lá sá ra vál lal ko zik. A szer zõ né hány ál lás pont ját
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tük rö zõ kö vet kez te tést fo gal maz meg a mi nisz te ri fe le lõs ség köz el 200 éves fej lõ dé sé nek ten den ci á i -
ról és al kot má nyos ha tá sa i ról. Mind emel lett nem mu laszt ja el – a jog in téz mény ki épí té sé nek a köz -
ha ta lom gya kor ló i nak fe le lõs sé gé re tör té nõ ha tá sa ként – azok nak az egyes, szé le sebb körû ga ran ci á -
kat biz to sí tó fe le lõ ssé gi for mák nak a fel vil lan tá sát sem, ame lyek nap ja ink ra – az egyes or szág be li
ki sebb-na gyobb „mély ség be li” el té ré sek kel ugyan – már az al kot má nyos ál lam fe le lõs sé gi rend sze ré -
nek szer ves ré szét al kot ják. An nál is in kább, mert a mi nisz te ri fe le lõs ség az al kot mány fej lõ dés so rán
jó for mán min de nütt ins pi rá ló an ha tott és hat ma is a köz ha ta lom fe le lõs sé gi rend sze ré nek – az al kot -
má nyos ál lam kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ – mind át fo góbb ki épí té sé re.




