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BEVEZETÉS

A z egyes államok kormányzati rendszerének lénye
ges pontja az államfő és a kormány kapcsolata. Ez 
a viszony a XX. század folyamán jelentős válto

zásokon ment keresztül. Az általános tendencia az 
államfői hatalom csökkenése és ezzel párhuzamosan a 
kormány súlyának növekedése volt, de ez alól is vannak 
kivételek. Tanulmányunkban Németország, Ausztria, 
Csehszlovákia és M agyarország legújabbkori történeté
ben tekintjük át a központi végrehajtó hatalom gyakor
lásának módozatait.

Republikánus keretek között a köztársasági elnöktől 
elkülönült kormány nem feltétlenül szükséges. A prezi- 
denciális rendszerekben ez a két államhatalmi szerv 
nem válik el egymástól. A monarchiákban azonban a 
közjogiiag felelőtlen uralkodó nem működhet egy tőle 
elkülönülő minisztérium nélkül, am elynek tagjai az el-

S zabó István

A z államfő és a 
kormány kapcsolata a 
közép-európai államokban 
az első világháború végétől 
napjainkig*

lenjegyzés által átvállalják a felelősséget. Európában 
azonban a monarchiák eltörlése után, a köztársaságok
ban is megm aradt a végrehajtó hatalom állam fő és kor
mány közötti megosztottsága.
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A vizsgált időszakban Ausztria, Ném etország és 
Csehszlovákia köztársaság volt, M agyarország 1946-ig 
királyság, azt követően szintén köztársaság. Az államfő 
és a kormány kapcsolata azonban a két államforma kö
zött nem mutat lényeges eltérést. Az alapvető kérdés az, 
hogy a végrehajtó hatalmat az államfő és a kormány 
együttesen gyakorolja-e, vagy az a kormány kizáróla
gos joga? Az első esetben alkotmányos monarchiáról, 
illetőleg félprezidenciális köztársaságról, az utóbbi 
esetben pedig parlamentáris m onarchiáról, illetőleg par
lamentáris köztársaságról beszélhetünk. A polgári á t
alakulás után a monarchiákban m ár nem találunk példát 
arra, hogy a végrehajtó hatalm at kizárólag az uralkodó 
gyakorolná. Köztársasági keretek között ez elvileg 
elképzelhető lenne, de Európában a prezidenciális köz
társaságok nem váltak honossá.

További lényeges szempont, hogy az állam fő és a 
kormány kapcsolatát csak a dem okratikus kormányzati 
viszonyok között tudjuk vizsgálni. így Németországban 
a III. Birodalom időszakát ki kell hagynunk, ugyanis itt 
még formálisan sem különült el a két államhatalmi 
szerv. Paul von Hindenburg Birodalmi Elnök 1934-ben 
bekövetkezett halála után ugyanis az állam- és kor
mányfői tisztet Adolf H itler kezében egyesítették.1 M a
gyarországon 1949 és 1989 között klasszikus államfői 
tisztség nem létezett, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
ugyanis az országgyűlés helyettesítő szerve is volt. 
Ausztriában az 1934 és 1938, valamint az 1938 és 1945 
közötti időszak vizsgálatát mellőzzük.

Az osztrák alkotm ányfejlődést így két jelentősebb 
periódusra osztjuk: az első az 1920-as alkotmány, s en 
nek 1929-es revíziójától számítjuk a második korsza
kot. amely lényegében napjainkig tart. hiszen a német 
fennhatóság 1945-ös megszűnése után ennek hatályát 
állították helyre. Németországban a Weimari Köztársa
ság időszakát (1919-1933), valamint az 1949 óta hatá
lyos Szövetségi Alaptörvény rendelkezéseit tekintjük 
át. Magyarországon az 1920 és 1944, az 1946 és 1949 
közötti, valamint az 1989 utáni időszak adja a három lé
nyeges stádiumot. Csehszlovákiában az 1920 és 1939 
közötti időszakot vizsgáljuk.

A KORMÁNY MŰKÖDÉSÉNEK 
LEHETSÉGES MÓDOZATAI

A két világháború közötti időszakra a kormány műkö
désének három alapvető rendszere alakult ki.2 A 
monokratikus rendszerben a kormányfőé a meghatáro
zó szerep. A reszortok vezetői csak segítőként szolgál
nak, a tényleges döntések meghozatalában szerepük 
másodlagos. A kollegiális rendszerben a tárcák vezetői 
hasonló módon járnak el, de a döntéseket a miniszterek 
testületé (minisztertanács) hozza. A kormányfő itt csak 
adminisztratív feladatokat lát el. A szaktárcák önállósá
gára alapuló harmadik modell esetén mind a miniszte
rek tanácsa, mind a kormányfő háttérbe szorul, a m i
niszterek önállóan döntenek, s ezért önállóan viselik a 
felelősséget a törvényhozás előtt.

A z egyes államok korm ányzati rendszerei ritkán 
szerveződnek tisztán egy modell szerint. Erre példákat 
általában a polgári típusú korm ányzat kiépítésének kez
deti időszakában találhatunk. Az 1849-es Frankfurti A l
kotmányban például nem volt korm ányfő, a miniszterek 
sem m iféle testületet nem alkottak.3 Ez tehát tisztán az 
általunk harm adikként em lített, a szaktárcák önállósá
gára épülő modell. 1867 és 1918 között pedig -  az 
elsőnek em lített -  tisztán monokratikus rendszerre vál
tottak át, a császári Ném etország korm ánya ugyanis egy 
személyből, a Birodalmi Kancellárból állt.4

Az általunk tárgyalt első világháborút követő idő
szakban azonban vegyes rendszerekkel találkozunk. A 
W eimari Köztársaság is a három rendszer ötvözetét al
kalm azta.5 A z általános politikai irányvonalat a B iro
dalm i K ancellár határozta meg, és viselte ezért a fele
lősséget a Birodalmi G yűlés előtt [W RV 56. cikkely].6 
Ehhez az irány vonalhoz a m inisztereknek tartaniuk kel
lett magukat. így a kancellár szerepe a döntéshozatali 
folyamatokban fontos volt, de hozzá kell tennünk, hogy 
nem kizárólagos, m int 1918 előtt. A m eghatározott 
irányvonalon belül ugyanis a szakm iniszterek önállóan 
vezették tárcájukat, ezért az alsóház irányában is önál
lóan tartoztak felelősséggel. A jogalkotás terén viszont 
a korm ányrendeletek m agasabb szintű jogforrások vol
tak, mint a miniszteri rendeletek. Ebben a körben a kol
legiális rendszer volt a meghatározó. Az 1949 utáni 
időszakban erősödött a monokratikus rendszer, hiszen a 
kancellár súlya növekedett a hatalom gyakorlásban, de 
napjainkban is mindhárom jellem ző fellelhető a német 
Szövetségi Kormány m űködésében.7

A két világháború közötti Ausztriában vagy Cseh
szlovákiában szintén egy  ötvözött rendszer volt, de in
kább a szaktárcák önállóságára vonatkozó elv dominált. 
Ausztriában a m iniszteriális feladatokat főszabályként 
az egyes miniszterek látták el. A kancellár, vagy a mi
niszterek testületé (korm ány) csak olyan kérdésekben 
dönthetett, am elyet az alkotm ány, vagy valamely tör
vény nevesítve a határkörébe utalt.8 Csehszlovákia 
1920-as alkotm ánya is nevesítve felsorolta a kormány 
testületi hatásköreit.9 Tehát itt is csak olyan ügyekben 
járhatott el a miniszterek testületé, am elyeket ténylege
sen a hatáskörébe utaltak. Hasonló volt a helyzet M a
gyarországon is, ahol szintén erős volt a szaktárcák 
önállósága.10

A KORMÁNY SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A  kormány szervezeti felépítésének m egállapítása két 
konstrukció szerint történhet. Egyes államokban ezt a 
jogkört a parlament m agához vonja és a minisztériumok 
felsorolásáról törvényt alkot, más országokban közvet
lenül a végrehajtó hatalom állapítja azt meg. A két kom 
bináció azonban korszakonként is változhatott.

Am ennyiben ez a végrehajtó hatalom hatáskörébe 
tartozik, még mindig tovább kell bontanunk, hogy ez az 
állam fő, a korm ányfő, vagy a korm ány joga. N ém eto r-.
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szágban 1918 után is megmaradt a császárság időszaká
nak rendszere. A minisztériumok felállítása, illetőleg 
megszüntetése államfői rendeletekkel tö rtén t.11 A fő el
vet tekintve később sincs változás, hiszen a kormány 
szervezeti felépítését napjainkban sem szabályozza az 
alkotmány, vagy törvény. A végrehajtó hatalom gya
korlásán belüli súlypont eltolódás (elnök, kancellár) 
azonban itt is érezhető. 1949 óta ugyanis a Szövetségi 
Kancellár kezében van a döntés. M indezt a korm ányala
kításra vonatkozó alkotmányos jogából [GG. 69. cik
kely (2) bekezdés] lehet levezetni.12 Törvényi kötöttsé
gek azonban itt is lehetnek. Amennyiben az alkotmány, 
vagy törvény egy konkrét feladatot nevesítve valamely 
miniszter határkörébe utal, a Szövetségi K ancellár a 
korm ányalakítás során nem m ellőzheti a tisztség 
betöltését.13

Ausztriában mindkét konstrukciót fellelhetjük. 1986- 
ig ugyanis szervezeti felépítéséről a végrehajtó hatalom 
saját hatáskörében döntött,14 ekkor azonban törvényt 
hoztak a minisztériumok felsorolásáról, így Ausztria a 
másik szabályozási körbe lépett á t .15 M agyarországon16 
és Csehszlovákiában17 a kezdetektől fogva törvény ha
tározta meg a kormány szervezeti felépítését. így ebbe 
a végrehajtó hatalom szerveinek nem volt beleszólása.

A minisztériumok szervezeti rendszerétől azonban el 
kell választani a kormány személyi összetételét. Nem 
biztos ugyanis, hogy a kormány annyi miniszterből áll, 
amennyi a minisztériumok száma. Vagyis a kormány 
szervezeti felépítésének m eghatározása még nem je len 
ti a kormány személyi összetételének a pontos megálla
pítását. Egyrészről a miniszterelnök (kancellár) nem kö
teles minden minisztérium élére külön m inisztert állíta
ni. Például az 1848-ban megállapított m agyar szabályok 
szerint a miniszterelnök bármelyik tárca vezetését fenn
tarthatta m agának.18 Ebben az esetben minisztertanács 
tagjainak száma kevesebb volt, mint a törvényben m eg
határozott minisztériumi osztályoké. Hazánkban azon
ban a másik irányba nem lehetett elm ozdulni, a m agyar 
közjog ugyanis az önálló minisztérium ot nem vezető 
ún. tárca nélküli miniszterek kinevezését csak törvényi 
felhatalmazással engedte m eg.19 Csehszlovákiában,20 
vagy Ausztriában21 egy személyt több minisztérium  ve
zetésével is meg lehetett bízni, illetőleg a tárca nélküli 
miniszterek kinevezése is szabad volt, sőt a csehszlovák 
köztársasági elnök hatáskörének m egállapításakor az 
alkotmány külön kimondta, hogy a m iniszterek számát 
ő állapítja meg.22 így itt a m inisztérium ok szervezeti 
felépítésétől lényegesen eltérő személyi összetételű 
kormányt is fel lehetett állítani.

Azokban az országokban, ahol a korm ány szervezeti 
felépítését a végrehajtó hatalom szervei állapítják meg, 
alkotmányjogilag könnyen kivitelezhető lenne, hogy 
egy-egy  kormányalakításnál m inisztérium okat szüntes
senek meg, vagy állítsanak fel. Ennek ellenére itt is 
gyakran előfordult, hogy több minisztérium  vezetésével 
egy személyt bíztak meg,23 illetőleg a korm ányba tárca 
nélküli m inisztereket neveztek ki.24 A kormányzati 
munkának a miniszterek közötti megosztása ugyanis 

„g y ak ran  változhat, a minisztériumok összevonása, m eg

szüntetése stb. azonban jelentős technikai feladatokat 
jelent, amely nem tudja teljes egészében a kormányzati 
munkam egosztást követni.

A KORMÁNYALAKÍTÁS SZABÁLYAI A 
FÉLPREZIDENCIÁLIS RENDSZEREKBEN

A korm ányalakítás legfontosabb tartalm i elem e, hogy 
az állam fő és a törvényhozás m ilyen befolyással bír 
benne. A m iniszterelnöknek a m iniszterek  kiválasztá
sában általában fontos szerepe van, azokat ugyanis -  
ritka k ivételtő l e ltek in tve -  m inden alkotm ányos 
rendszerben az ő előterjesztésére lehet kinevezni, 
vagy felm enteni. A z eltérések általában abban m utat
koznak, hogy m aga a m iniszterelnök m iként nyeri 
m egbízatását, valam int m ilyen felelősségi szabályok 
vonatkoznak rá. A z alkotm ányos m onarchiákban,25 
illetőleg félprezidenciális köztársasági rendszerekben 
a korm ányfőt az á llam fő  nevezi ki és menti tel, de az 
a törvényhozásnak is felelősséggel tartozik. így  a mi
niszterelnök (kancellár) k iválasztásakor nem hagyhat
ja  figyelm en kívül a parlam enti erőviszonyokat. Itt a 
korm ány kettős függésben áll, m űködéséhez m ind az 
állam fő, m ind a parlam ent b iza lm át b írn ia  kell. 
A usztriában az 1929-es alkotm ányrevízió  egyik fon 
tos elem e éppen a Szövetségi K ancellár jogállásának  
ilyen irányú m ódosulása volt.26

A tárgyalt régió állam ai ebben a kérdésben nem 
csak azért érdekesek, m ert egym ástól eltérő  képet m u
tatnak, hanem azért is, m ert az egyes állam okon belül 
is változott a rendszer. Sőt a tendenciák  sem voltak 
teljesen azonosak. Az első  v ilágháborút követően N é
m etország és C sehszlovákia félprezidenciális, M a
gyarország pedig az ennek m egfelelő m onarchikus 
keretek között m űködött. A usztria azonban parlam en
táris köztársaság volt, de am int m ár em lítettük , az 
1929-es alkotm ányrevízióval félprezidenciálissá vált, 
és -  az 1934 és 1945 közötti időszak kivételével -  
m indm áig az m aradt, m íg a többi állam ban ezzel e l
lentétesen, a parlam entáris köztársaság irányába m oz
dultak el. A két világháború közötti időszakban N é
m etországban [W RV 53. cikkely] és M agyarorszá
gon27 a m iniszterelnököt (kancellárt), és annak jav as
latára a m inisztereket az állam fő nevezte ki. A z 1920- 
as csehszlovák alkotm ány azon kivételek közé tarto
zott, ahol a m iniszterelnöknek elő terjesztési jo g a  sem 
volt a korm ány tagjaira. A z alkotm ány annyit írt elő, 
hogy a korm ány elnökét és tag ja it a köztársasági e l
nök nevezi ki és m enti fe l.28

Ezek az állam fői elhatározások form álisan nem 
voltak előzetes parlam enti jóváhagyáshoz kö tve,29 ah 
hoz csak az újonnan kinevezett m iniszterelnök ellen- 
jegyzése volt szükséges.30 E z azt je len te tte , hogy a 
korm ány parlam enti többségének tényleges kontro ll
já ra  csak a kinevezése után kerülhetett sor. A m ennyi
ben az állam fő kényszerin tézkedésekkel élhetett (fe l
oszlatás, elnapolás) a törvényhozással szem ben, ak 
kor -  term észetesen csak átm eneti időre -  a parlam en
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ti többséggel nem rendelkező korm ányt is a helyén 
tudta tartani. Hazánkban a legism ertebb példa az 
1905/1906-ban  báró Fejérváry G éza vezette ún. dara
bont-korm ány volt. A király az országgyűlés elnapo
lásával m egakadályozta a korm ány képviselőház á lta 
li elm ozdítását.31 Külföldi példaként m egem líthető 
N ém etországban a Birodalmi G yűlés 1932. szep tem 
ber 13-ai feloszlatása.32 A Birodalm i Elnök ebben az 
esetben a feloszlatással akadályozta meg azt, hogy a 
törvényhozás elm ozdítsa helyéről a B irodalm i K or
m ányt.33

A KORMÁNYALAKÍTÁS 
A PARLAMENTÁRIS KÖZTÁRSASÁGOKBAN

A parlamentáris köztársaságokban a kormány és az 
államfő viszonya lényegesen megváltozik. A kormány- 
alakításra a köztársasági elnöknek egyáltalán nem, vagy 
csak igen kis befolyása lesz. A miniszterelnököt a tör
vényhozás választja és a helyéről is csak az m ozdíthat
ja  el [lásd 8. pont).

Napjainkban mind Németországban [GG. 63. cikkely 
(1) bekezdés], mind M agyarországon az államfő előter
jesztésére a törvényhozás választja a miniszterelnököt. 
Ezzel kapcsolatban az első lényeges kérdés az, hogy mi 
történik akkor, ha nem választják meg az államfő je lö lt
jét. Ez az előterjesztési jo g  vajon egy konszenzuskény
szert jelent-e? Ebben az esetben hasonlítana a félprezi- 
denciális rendszerekre, hiszen ott valóban a törvényho
zás és az államfő konszenzusával kerülhet valaki a kor
mány élére [lásd 4. pont). Itt azonban a válasz egyértel
műen nem. A német alaptörvény szerint, ha nem vá
lasztják meg a Szövetségi Elnök jelöltjét, az ezt követő 
14 napon belül a Szövetségi Gyűlés maga állíthat je lö l
tet is [GG. 63. cikkely (3) bekezdés], Magyarországon 
ugyan a jelölés joga nem száll át automatikusan az Or
szággyűlésre, de a konstruktív bizalmatlansági indít
vány miatt hazánkban sincs konszenzuskényszer. A b i
zalmi szavazással együtt ugyanis új miniszterelnök-je
löltet kell állítani, így már a jelölés joga is átszáll az Or
szággyűlésre. [MKA 39/A.§ (1) bekezdés, lásd 8. pont] 
Ez az államfő ajánlási jogát is form álissá teszi. Ha nem 
a parlamenti többségből javasol miniszterelnököt, ak
k o ra  javasolt személy megválasztása után akár a követ
kező napon egy bizalmatlansági indítvánnyal lecserél
hető a kormányfő.

Ebből következően, ha a parlamentben valaki mögött 
megvan a kellő többség, az állam fő a kormányalakítást 
nem tudja blokkolni. Mi van azonban akkor, ha a tör
vényhozásban nem alakul ki megfelelő többség? A fél- 
prezidenciális rendszerekben ilyenkor könnyebb ki
mozdulni a holtpontról, mivel a kormányt az államfő 
nevezi ki. Egy átmeneti kormány felállításával időlege
sen elkerülheti, vagy legalábbis tompítani tudja az ál
lamműködési zavarokat. A parlament általi választásnál 
azonban ez  csak úgy történhet m eg, ha egyes 
képviselők -  csak azért, hogy az államműködés zavara
it elkerüljék -  rá szavaznak egy olyan jelöltre, akit 
egyébként nem támogatnak. A német alaptörvény -  ha

a Szövetségi Gyűlés a saját jelöltjei közül sem tud kan
cellárt választani -  mérlegelési jogo t ad a Szövetségi 
Elnöknek. Vagy kinevezi azt a szem élyt Szövetségi 
Kancellárrá, aki a Szövetségi Gyűlésben a legtöbb sza
vazatot kapta, de nem érte el az összes képviselőt figye
lembe véve az 50%+1 szavazatot, vagy feloszlatja a 
Szövetségi Gyűlést és új választásokat ír ki [GG 63. 
cikkely (4) bekezdés].34 így N ém etországban ebben a 
kivételes helyzetben lehetséges kisebbségi kormány 
alakítása. Hazánkban a köztársasági elnök nem nevez
het ki kisebbségi kormányt. Ha az Országgyűlés nem 
tud m iniszterelnököt választani, az állam fő 40 nap eltel
tével csak feloszlathatja azt. Ez azért rossz megoldás, 
m ert a kormány az Országgyűlés alakuló ülésével e l
veszti megbízatását. Ha szűk két hónap múlva újabb vá
lasztást ír ki a köztársasági elnök, amíg ezt lebonyolít
ják , majd a parlam ent ismét összeül, és a korm ányalakí
tási procedúrát újra lefolytatják, az országnak akár fél 
évig is ügyvivő korm ánya lehet. Ilyenkor új választáso
kat csak akkor lenne érdem es kiírni, ha kisebbségi kor
mány alakítására sincs esély. Amennyiben ezt egy pola
rizált összetételű parlamentre bízták, az esélye lényege
sen kisebb, m intha a köztársasági elnök nevezhetné ki.

A usztriában 1929-ig még a parlam entáris köztársa
ságok között is speciális szabály érvényesült, a Szö
vetségi E lnöknek ugyanis sem m ilyen befolyása nem 
volt a korm ányalakításra. Sőt azon ritka kivételek kö
zé tartozott, ahol a korm ányfő sem tudott beleavatkoz
ni a m iniszterek kiválasztásába. A képviselőházat a l
kotó Nem zeti T anács -  egy bizottságának a javasla tá
ra -  ugyanis a korm ány összes tagját együttesen vá
lasztotta m eg.35

A KORMÁNYALAKÍTÁS SZABÁLYAI 
AZ 1946:1. TC. SZERINT

A M agyarországon 1946 és 1949 között érvényesülő  
szabályok egy érdekes átm enetet képeztek  a fél- 
p rezidenciális és a parlam entáris  köztársaság  ko r
m ányalak ítási rendszere között. Itt a m in isz tere lnö
köt a nem zetgyűlés politikai b izo ttságának  m eghall
gatása  után és a parlam enti többségi e lv  tiszteletben  
tartásával a köztársaság i elnök nevezte ki és m en te t
te fe l.36 É rdekes, hogy a korm ány által készített 
e lő terjesz tés m ár a nem zetgyűlés szakbizo ttságában  
le fo ly t v itában  is m ódosu lt. A z eredeti szöveg 
ugyan is a m in isz te re ln ö k  fe lm en tésén ek  ese té re  
sem m ilyen felté te lt nem  k ívánt m eg.37 U gyanakkor 
ki kell em eln i, hogy a politikai b izo ttságnak  a vég le
ges szövegváltozat szerin t is csak vélem ényezési j o 
ga volt, am ely az állam fő t nem akadályozhatta  meg 
a m in iszterelnök  felm entésében. A parlam enti tö b b 
ségi e lv  tisz te le tben  tartása  pedig e lsősorban  a m i
n isz te re ln ö k  k in ev ezésé re  é rte lm e z h e tő , a k o r
m ányfő felm en tése ugyanis m ég nem  je len ti azt, 
hogy a parlam enti többség  bizalm át nem élvező  kor
m ány fog a laku ln i. A m iniszterelnök  felm entése 
csak  abban a szélsőséges esetben  je len ti a többségi 
e lv  m egsértését, ha a N em zetgyűlés k in y ilv á n ítja ,-



történeti siemle

hogy a h ivatalban lévő korm ányfőn kívül senki mást 
nem  fogad el m iniszterelnöknek.

A korm ányalakításra tö rténő  állam fői befolyás lé
nyegesen je len tősebb  korlátozása volt. hogy az új 
korm ány k inevezésé t követően  a N em zetgyű lést 
m indaddig nem lehetett feloszlatn i, am íg az új kor
mány előtte be nem m utatkozott.38 így  a tö rvényho
zás az új korm ányt a feloszlatása elő tt m egbuktathat
ta. Az eredeti elő terjesztésben  egyébként ez a rendel
kezés sem szerepelt, azt -  a korm ányalakításra vonat
kozó szabályok átfogalm azásával együtt -  a N em zet- 
gyűlés alkotm ányjogi és közjogi b izo ttsága terjesz
tette e lő .39

A m agyar köztársasági elnök így a parlam enti 
többség ellenére kinevezett korm ányt átm enetileg  
sem tudta a helyén tartan i. A feloszlatást ugyan egy 
új korm ány  k in ev ezésév el fo rm álisan  ki tud ta  
kényszeríteni,40 és elv ileg  az új választások a parla
m ent összetételét is m egváltoztathatták . Ez a lépés 
azonban szám ára is kockázattal já r t. A m ennyiben a 
m egbuktatott m iniszterelnök továbbítja  a korábban 
ellenjegyzett feloszlató  rendeletet, nyilvánvaló, hogy 
a köztársasági elnök azért nevezte ki, hogy a parla
m enti többség ellenére a feloszlatást k ikényszerítse. 
Ezzel viszont nyíltan  m egsérti azt a törvényi kö tele
zettségét, am ely szerint a m iniszterelnököt a parla
menti többségi elv tiszteletben tartásával kell kine
veznie.41 Ez olyan törvénysértésnek m inősül, am ely 
m iatt a N em zetgyűlés -  a m iniszterek alkotm ányjogi 
fe le lő sség ére  vonatkozó  szabályok  sz e rin t42 -  
felelősségre vonhatja.43 Ez tarta lm ilag  annyit je len t, 
hogy az elnököt hivatalából elm ozdíthatja , sőt a B ün
tető  Törvénykönyvben szereplő bárm ely büntetést al
kalm azhatja vele szem ben.44

A KORMÁNY ÁLLAMFŐ ÁLTALI 
FELMENTÉSE

A korm ány állam fő  általi felm entése -  am ennyiben 
az alkotm ány ezt lehetővé teszi -  fontos jogosítvány t 
je len te tt kettejük viszonyában. A kinevezési jo g  a 
felm entés lehetősége nélkül nem terem tette volna 
m eg a korm ány kettős függését, az állam fői bizalom  
elvesztése esetén  ugyanis nem tudta volna azt h ivata
lából elm ozdítani. A rendszer lényege az, hogy a kor
m ány m enesztésére  m ind a parlam ent, m ind az 
állam fő jogosu lt, m égpedig a m ásik vélem ényének 
kikérése nélkül. Ez a szisztém a je llem zi a félprezi- 
denciális állam okat [lásd 4 . pont].

Az egyes miniszterek felmentése természetesen eb 
ben az esetben is a korm ányfő előterjesztéséhez volt 
kötve.45 Ez alól, am int már korábban em lítettük [lásd 4. 
pont] Csehszlovákia kivételt jelentett, ahol a köztársa
sági elnök előterjesztés nélkül is felm enthetett m inisz
tereket.46 Ez azonban a ritka kivételek közé tartozott, az 
előterjesztéshez kötöttség igen elterjedt volt, így a lé
nyeges kérdés nem a miniszterek, hanem a kormányfő 
menesztésének lehetősége volt. A miniszterek kineve

zését és felm entését azon alkotm ányos rendszerekben is 
az állam fő kezében hagyják, ahol a kormány kizárólag 
a parlam enttől függ.47 Itt a m iniszterelnök előter
jesztésével szem ben az államfői vétójogot igen szűk ke
retek közzé szorítják.48 Ebből következett, hogy a kor
mány vezetőjét az állam fő nem m ozdíthatja el, az 
előterjesztési jo g  m iatt a miniszterek kiválasztása is k i
zárólagos miniszterelnöki joggá válik. Ha azonban az 
állam fő jogosult a korm ányfő m enesztésére, akkor az 
egész testület m egbízatását megszüntetheti, így új kor
mányalakításnak kell következnie.

A KORMÁNY PARLAMENT ÁLTALI 
MENESZTÉSE

A  kormány parlament általi menesztése a polgári kor
m ányzati rendszer keretei között m űködő államok 
m indegyikében lehetséges. Ezt a jogot mindig a nép- 
képviseleti kamara birtokolja.49 A félprezidenciális és a 
parlam entáris köztársaságok között azonban itt is m u
tatkoznak különbségek.

Az egyik kérdés az, hogy a miniszterektől egyenként 
is m egvonható-e a bizalom , vagy csak a kormányfőtől, 
ami egyben az egész kormány m egbuktatását is jelenti? 
A második a konstruktív bizalmatlansági indítvány 
problémája. A  korm ányfő csak úgy mozdítható-e el 
tisztségéből, ha egyidejűleg az utódját is megválasztják, 
vagy e nélkül is?

A félprezidenciális köztársaságokban általában nincs 
konstruktív bizalmatlansági indítvány, tehát a m inisz
terelnöktől (kancellártól) utódjának m egválasztása nél
kül is megvonható a bizalom. Ezen kívül a kormány 
tagjai nem csak együttesen mozdíthatóak el, hanem 
egy-egy  m inisztertől külön-külön is m egvonható a bi
zalom. A két világháború között azonban a parlam entá
ris köztársaságokban is hasonló volt a rendszer. Auszt
riában 1929 előtt sem volt konstruktív bizalmatlansági 
indítvány és a miniszterektől a Nemzeti Tanács egyen
ként is m egvonhatta a bizalm at.50

A m ásodik világháború után azonban N ém etország
ban -  a W eim ari K öztársaság rendszeréhez képest -  
jelentősen átalakították a végrehajtó hatalom  m űködé
sét. V alószínűleg a weimari korszak sorozatos kor
m ányválságai m iatt51 azonban a korm ány teljesen sza
bad m egbuktatásának lehetőségét nem akarták m egen
gedni. A Szövetségi K ancellárral szem ben elő ter
jesztett bizalm atlansági indítvány esetén egyben az új 
kancellár szem élyére is jelö lte t kell állítani, és azzal a 
szavazással, am ellyel a régi korm ányfőt elm ozdítják, 
egyben az újat is m egválasztják [GG. 67. cikkely, 
MKA 39/A §].52 A konstruktív bizalm atlansági indít
vány hiánya esetén a nagy veszélyt a Szövetségi G yű
lésen belüli polarizálódás jelentené. Ebben a helyzet
ben a korm ány m egbuktatására könnyen kialakulhatna 
a szükséges többség, új m egválasztására azonban nem. 
1990 óta M agyarországon is hasonló rendszer m űkö
dik. A konstruktív bizalm atlansági indítvány azonban 
nem jelen t teljes garanciát a korm ányzati tevékenység
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zökkenőm entes gyakorlására. A m ikor a korm ányfő 
egyes korm ány előterjesztésekről bizalm i szavazást 
kér, de azt a törvényhozás elutasítja, m egszűnik a 
m egbízatása anélkül, hogy utódját m egválasztották 
volna.

Ezzel összefüggő, és szintén a második világháború 
után elterjedő alkotmányos szabály az is, hogy a nép- 
képviseleti kamara és a kormány megbízatási idejét 
összekötik.

A MINISZTERI ELLENJEGYZÉS

A miniszteri ellenjegyzés az állam fő és a korm ány kap
csolatának egyik legfontosabb eleme. Az alkotmányos 
monarchiákban az államfő intézkedéseiért nem vonható 
felelősségre. A végrehajtó hatalomnak a parlam ent álta
li ellenőrzése csak azzal garantálható, ha az uralkodó 
mellé egy másik végrehajtó szervet állított, am elynek a 
jóváhagyásához volt kötve az állam fő intézkedéseinek 
érvényessége. Ez a másik szerv, a kormány azonban 
m ár elszámoltatható volt a törvényhozás által. Köztár
sasági keretek között, ahol az állam fő alkotm ányos úton 
felelősségre vonható, nem is feltétlenül szükséges a 
végrehajtó hatalom ilyen jellegű, megosztott gyakorlá
sa. A prezidenciális rendszerekben például az állam - és 
kormányfői tiszt nem különül el, és miniszteri ellen- 
jegyzés sincs. Az európai államok azonban -  ellentét
ben az előző példával -  nem rögtön köztársasági kere
tek között jöttek létre. A republikánus állam form a az al
kotm ányos m onarchiát váltotta fel. Az állam fő 
felelősségének bevezetésével a végrehajtó hatalom gya
korlásában -  a prezidenciális rendszer bevezetésével -  
elvileg meg lehetett volna szüntetni a kormány elkülö
nülését, azonban ezt nem tették meg, így a miniszteri e l
lenjegyzés is fennmaradt.

Érdekes, hogy a miniszteri ellenjegyzés intézményét 
az 1918 előtti német közjog is ism erte,53 holott a Biro
dalmi Kormány csak az uralkodónak volt felelős, a par
lamentnek nem. így a parlament irányában a felelősség 
átvállalásáról nem lehetett szó. Ha azonban a végrehaj
tó hatalmat több szerv (államfő, kormány) gyakorolja, 
ezeknek egységesen kell működniük. A kérdés az alkot
mány szakbizottsági vitájában54 is felszínre került és 
éppen ezzel az indokkal hagyták meg a miniszteri ellen- 
jegyzést az új alkotmányban. Habár 1919 után a B iro
dalm i Elnök felelősségi rendszere a m iniszteri 
felelősség minden elemét magába foglalta,55 a végre
hajtó hatalom egységes gyakorlására szükség volt. A
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und erweitertc Auflage/ (Paderborn-München-Wien-Zürich 1992. 
54-68. p.)]

GG. (Grundgesetz): A Német Szövetségi Köztársaság 1949. má
jus 23-ai alaptörvénye. [Forrás: Horst Hilldebrandt: Die deutsche 
Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts /14. aktualisirte und 
erweiterte Auflage/ (Paderborn-München-Wien-Zürich 1992. 69- 
lll.p .)]

császár 1918 előtt bárm ikor m eneszthette a kancellárt 
hivatalából, és a parlam ent közvetlen beleegyezése nél
kül nevezhette ki utódját. A korm ányfő ellenjegyzése 
nélkül azonban nem intézkedhetett. H a az megtagadta 
jóváhagyását az uralkodó vagy felm entette hivatalából 
vagy belenyugodott akaratának meghiúsulásába. Az 
azonban nem történhetett meg, hogy eltérő módon in
tézkedjenek.

Azokban az államokban, am elyekben a köztársasági 
elnök csak reprezentatív szerepet tölt be, és a kormány 
a végrehajtó hatalom kizárólagos birtokosa, a m iniszte
ri ellenjegyzés a két államhatalmi szerv elkülönülése e l
lenére is korlátozható. Ha a köztársasági elnök csak ak
kor avatkozhat be az állam m űködésbe, ha ott zavarok 
keletkeznek, akkor ezt a kormány jóváhagyása nélkül is 
megteheti. Ha például a parlam ent feloszlatására csak 
akkor van lehetősége, ha az a korm ányt rendszeresen 
megbuktatja, akkor ellenjegyzés nélkül is meg kell adni 
a jogot a feloszlatásra. Amennyiben ugyanis a stabil 
parlamenti többség hiánya rendszeres korm ányválság
hoz vezet, ezt új választásokkal ki kell küszöbölni még 
akkor is, ha az egym ást váltogató korm ányfők közül az 
éppen hivatalban lévő ezzel nem ért egyet. Ezekben az 
országokban az alkotmány nem generális ellenjegyzési 
kötelezettséget állapít meg, hanem taxatíve felsorolja, 
mely intézkedések szorulnak miniszteri jóváhagyásra.5̂  
A többi alkotmányban nevesített jogkör gyakorlásához 
nem szükséges ellenjegyzés.

Az ellenjegyzett államfői intézkedéseknél az alkot
m ányos m onarchiákban a m in isz ter k izárólagos 
felelősséget vállalt. A köztársaságokban elvileg elkép
zelhető, hogy azért az állam főt és az ellenjegyző m i
nisztert is felelősségre vonják. Például azonban a 
W eimari Alkotm ány fenntartotta a m onarchikus meg
oldást, vagyis az ellenjegyzett intézkedéseknél a m i
niszter nem m egosztotta a felelősséget a Birodalom E l
nökével, hanem teljes egészében átvállalta tőle |W RV  
50. cikkely). Az 1949-es német alaptörvény azonban 
m ár nem m ondja ki a felelősség teljes átvállalását, csak 
az elnöki intézkedés érvényességi kellékévé teszi a m i
niszteri ellenjegyzést [GG. 58. cikkely). A felelősség 
közvetlen átvállalása m ár azért is problém ás, m ert a 
törvényhozás irányában a teljes felelősséget a Szövet
ségi K ancellár viseli [lásd. 8. pont]57 A z osztrák köz
jogban is -  hasonló módon -  m egoszlanak a vélem é
nyek arról, hogy az ellenjegyzéssel a m iniszter átvállal
ja -e  a felelősséget, vagy az csak egy érvényességi kel
lék.58

MKA.: a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
RGBI. (Reichsgesetzblatt=Birodalmi Törvénytár): 1871-től a 

Német Birodalom hivatalos lapja.
WRV. (Weimarer Reichsverfassung): A Német Birodalom 

1919. augusztus I l-ei alkotmánya. [Forrás: Horst Hilldebrandt: 
Die deutsche Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts /14. 
aktualisirte und erweiterte Auflage/ (Paderborn-München-Wien- 
Zürich 1992. 69-111. p.); Magyar fordításban: Szabó István az 
államfő jogállása a Weimari Köztársaságban. (Budapest, 2000. 
273-306. p.)]
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Adalékok a 
magyarországi németek 

1 9 4 5  utáni kitelepítéséről*
„harminckilós csomaggal 

és ötven pengővel menjenek"

AZ EMBERTELEN 
KOLLEKTIVITÁS DIADALA1

A „FASISZTA MARADVÁNYOK" 
FELSZÁMOLÁSA

A z évszázadok óta M agyarországon élő németség 
különbözőképp viszonyult az 1930-as évektől 
mind a hitleri Németország, mind M agyarország 

politikájához. Az 1920-as népszámlálás szerint 551.221 
német élt az új országhatárokon belül, az új cenzuskor 
közel 40%-uk a főváros környékén, mert az ún. „sváb- 
gyűrű”-ben talált maga és családja számára otthont, 
m unkalehetőséget. A területgyarapodások után, az 
1942-es határok között m ár 720 .291-en voltak, közülük 
478.414 német anyanyelvűnek, és ebből 303.419 német 
nemzetiségűnek is vallotta magát.2 A Volksbundot, az 
ország területén működő legismertebb, német társadal
mi-politikai szerveződést -  annak kimutatása szerint -  
30%-uk nem részesítette támogatásban, 10%-uk vezető 
szerepet vitt benne, vagy SS katona lett, 28% -uk pedig 
a H itler Jugend vagy az egyesület egyszerű tagjaként

fejtett ki tevékenységet.3 A z egyesület, tagozataival, a 
Frauenschafthoz és a Deutsche Jugendhez"tartozó, kb. 
100 ezer tővel együtt -  1942. október végi adatok sze
rint -  300 ezer tagot tömörített.4 Vezetőinek, egyes tag
jainak számos cselekm énye, valamint mások második 
világháborús önkéntes szerepvállalása stb. -  az eseten
ként ismert kényszerítő körülmények ellenére -  m egha
tározta a rokonok, ism erősök, összességében a magyar- 
országi németség sorsát. M ár a m ásodik világháború 
befejező szakaszában, majd azt követően az 1940-es 
évek második felében a Kárpát-medencében élőkkel 
szembeni retorziók nem az egyedi felelősség, eseten
ként bűnösség m egállapítására korlátozódtak, hanem a 
kitelepítésnél -  jóllehet, bár nem a nürnbergi szellem i
séggel és következetességgel, de -  azt a „fordított eljá
rást” alkalm azták, miszerint „elvben minden németet 
kitelepítettek, s a mentesíthetőknek kellett bizonyítani
uk bűntelenségüket.”3 A jogosan elmarasztalható!; m el
lett azonban eleve lehetővé tették a kollektív felelősség
re vonást az ártatlanokkal szemben is. Azáltal, hogy az 
„áttelepítés”-ről szóló rendelet m ár cím e m egfogalm a
zásával is egyértelm űsítette: nem csupán egyes szem é
lyekről, hanem „a magyarországi német lakosságnak 
N ém etországba való áttelepítéséről” intézkedik, illetve 
az 1. §-a szerint: „Ném etországba áttelepülni köteles az 
a m agyar állam polgár, aki a legutolsót 1941-es-Z. 
T .jnépszám lálási összeírás alkalmával német nem zeti
ségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki 
magyarosított nevét német hangzásúra változtatta visz- 
sza, továbbá az, aki a Volksbundnak vagy valamely 
fegyveres ném et alakulatnak (SS) tagja volt.”6 A 2. íj
ban felsorolt szűkre szabott m entesültség az előbbieket 
érdem ben nem módosíthatta.7 Mit tettek a m agyaror
szági németekkel?

A velük szembeni fellépések egy komplex folyamat 
részeiként zajlottak. A z ún. „fasiszta m aradványok” el
leni harc során egyaránt érintette őket az internálás, a __
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