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tik, ahogy az más, részben divatszerű súlypontok kiala- nelemellenes korban növeljék, fennáll a veszély, hogy a
kulásához is vezetett. Azon törekvés közben, hogy a szakterület elveszíti önálló tartalmát és metodikáját,
jogtörténet társadalmi elfogadottságát egy inkább törté- Fordította: Frey Dóra

AZ EGYPÁRTRENDSZER KIALAKULÁSA 
MAGYARORSZÁGON
Magyarországon az egypártrendszer megteremtésére 
való tényleges törekvés hivatalos formában először 
1948 márciusában vetődött fel, amikor Rákosi Mátyás 
a Magyar Kommunista Párt (MKP) funkcionáriusainak 
értekezletén, az ellenzéki pártok politikai életből való 
kiszorítását felvetette, ami egyben a koalíció felszámo
lását is jelentette.

1948 nyarán a két munkáspárt Magyar Dolgozók 
Párja (MDP) néven egyesült, ez az egyesülés valójában 
a szociáldemokrata párt beolvasztását jelentette a kom
munista pártba.

Az MDP Központi Vezetőségének 1949. március 5- 
i ülése megerősítette a szovjet típusú proletárdiktatúra 
követésének igényét.

Ez azt jelentette, hogy át kell térni a ..teljes" proletár- 
diktatúrára, pontosabban a szovjet szisztémára, az egy- 
pártrendszerre. E cél elérését szolgálta, az 1949. febru
ár l-jén megalakult Magyar Függetlenségi Népfront.

A Front elnökévé Rákosi Mátyást, főtitkárrá Rajk 
Lászlót választották.

A köztársasági elnök 1949. április 12-én oszlatta fel 
az erősen megcsonkult országgyűlést -  akkorra ugyan
is a Demokrata Néppárt, a Keresztény Női Tábor kép
viselői, valamint számos kisgazda képviselő kénytelen 
volt elhagyni a parlamentet és május 15-ére kiírta a 
választásokat.

Az 1949. május 15-i választásokon a pártok közös 
listán, a ..népfront listáján” indultak. A választók egyet
len „variáció” közül választhattak, hiszen ellenzék nem 
kerülhetett fel. s egyéni jelölés nem volt lehetséges.

Az országgyűlési választások az MDP „átütő” sike
rét hozták, a megválasztott képviselők (402 fő) 71 %-a 
a párt tagja volt.1

1949 őszére lehetetlenné vált a pártok önálló politi
kai tevékenysége.

Az alkotmány, vagy más törvény nem rendelkezett 
felszámolásukról, csak éppen működésüket nem tudták 
folytatni.

Az államosítások és egyéb intézkedések megfosztot
ták őket anyagi erőforrásaiktól, kiadványaik lassan 
megszűntek, székházaikat elvették, rendezvényeiket 
korlátozták, majd be is tiltották.

Az MDP így ténylegesen is egyeduralkodóvá, való
jában állampárttá vált.

Az eddig megtett út jogi legitimálására 1949. au
gusztus 18-án került sor a Magyar Népköztársaság Al
kotmányának elfogadásával.

Az alkotmány Magyarországot népköztársasággá
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nyilvánította, amely a munkások és a dolgozó parasztok 
állama, ahol minden hatalom a dolgozó népé. Rögzítet
ték, hogy „népünk megkezdte a szocializmus alapjának 
lerakását és az ország a népi demokrácia útján halad a 
szocializmus felé."2

Az alkotmány szövegét a szovjet 1936-os alkotmány 
majdnem teljes adaptációjával készítették.

A politikai küzdőtér megszüntetésével végképp 
megszűnt az ún. állampártnak a polgári demokráciát 
jellemző pártjellege. A párt funkciói ezután a párt hata
lomkoncentráció eszközeként jelentek meg: a törvé
nyektől és állami szervektől független szervezetként 
irányította az államszervezetet.

A hatalommegosztás elvét elvetve a törvényhozó, a 
végrehajtó és a bírói hatalmat egy kézben összpontosí
tották, és egy hierarchikusan és oligarchikusán felépülő 
államszervezetet építettek ki, amelyet a párt irányított 
és ellenőrzött.

Az állami szervek mellett kiépült egy ezzel párhuza
mos pártháló, amely az állami szervezetet -  így az or
szággyűlést, a kormányt is -  másodlagossá tette.

Elvileg a hatalom a dolgozó népé. amely képviselő
in keresztül gyakorolja ezt a hatalmat.

A választások azonban 1949-től formálisak, a képvi
selői helyeket már előre betöltik.

Ellenszavazat nincs, köt a pártfegyelem is, hiszen a 
képviselők kétharmada tagja az MDP-nek. A parlament 
törvényhozói funkciója formális, egyébként is ritkán 
ülésezik, hatáskörét az Elnöki Tanács vette át.

A fontos döntéseknél a következő mechanizmus ér
vényesült: az MDP Központi Vezetőségének osztályai 
elkészítik a javaslatot, ezt megtárgyalja a Politikai Bi
zottság. majd a Központi Vezetőség elé terjeszti, a Köz
ponti Vezetőség megtárgyalja és ajánlja a kormánynak
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elfogadásra (törvény) vagy az Elnöki Tanácsnak (tör
vényerejű rendelet) megalkotására.3

AZ 1949. ÉVI ALKOTMÁNY
Magyarország történelmének első „írott” alkotmá

nya 1949-ben készült el (1949. évi XX. törvény).
A polgári államok a törvényhozó, a végrehajtó és a 

bírói hatalmi ágak elválasztása és egyensúlyának elve a 
szocialista alkotmányban a képviseleti, közigazgatási, 
bírói és ügyészi szervek felosztásává alakult át.4

A szovjet jogtudomány az államhatalom egységének 
elvét vallotta, ahol a törvényhozás elsődlegességét dek
larálta, és a többi állami szerv között csak a munkameg
osztás miatt alakult ki egyfajta tagozódás, szervezeti el
határolódás. Ennek ellenére a népszuverenitás letéte
ményese, az országgyűlés évente kétszer, esetleg há
romszor ülésezett, ekkor is csak néhány napig.

Különösebb vita nélkül elfogadott néhány törvényt, 
miközben fontos rendelkezések törvényerejű rendele
tekben. alacsonyabb szintű jogszabályokban jelentek 
meg. amelyek párthatározatokon alapultak. Megszűnt a 
költségvetés országgyűlési ellenőrzése és az Állami 
Számvevőszék is.

Az alkotmány tartalmazott olyan intézményeket is. 
amelyek ekkor még nem is léteztek, 

mint például a tanácsrendszer.
Több meghatározása deklaratív funkciót töltött be, 

valóságos normatív tartalma nem volt.
Az államformára nézve a „népköztársaság" kifeje

zést találták megfelelőnek.
„ A Magyar Népköztársaság a munkások és a dolgo

zó parasztok állama.” 5
A „nép” fogalmából -  legalábbis deklaratív szinten -  

kirekesztették azokat, akik nem voltak munkások vagy 
dolgozó parasztok. A szovjet típusú diktatúra hivatalos 
álláspontja szerint az emberi jogok kérdéseit a szocia
lizmus viszonyai között már megoldották, ezért sem 
részletes jogi szabályozásra, sem pedig széles körű ga
ranciarendszerre nincs szükség.

így az emberi jogok szabályozása rendkívül szűksza
vúvá és formálissá vált, az alkotmány egyik fejezetére 
korlátozódott.

Az 1949. évi alkotmány az emberi jogokat átkeresz
telte állampolgári jogokká és körüket egyben korlátoz
ta azokra a jogokra, amelyeket az állam kifejezetten en
nek ismert el.

Az állampolgári jogok definíciója is leegyszerűsített 
és formai lett: állampolgári jog az, amit az állam kifeje
zetten ennek ismert el.

A szabadságjogok érvényesültek a legkevésbé. A 
személyi szabadság és sérthetetlenség területén nem ér
vényesülhetett az a polgári alapelv, hogy nem lehetett 
korlátozni személyes szabadságában olyan személyt, 
akinek cselekményét jogszabály az elkövetés előtt nem 
minősítette bűncselekménynek. A lelkiismereti és val
lásszabadság érvényesülése komoly akadályokba 
ütközött.6

A cél az egyházak működésének korlátozása, vagyo
nának államosítása, végleges kiszorítása az állami, a 
politikai, a társadalmi és kulturális életből, egyáltalán a 
nyilvánosságból. Az egyházkormányzat állami felügye
let alá került.

Az 1951. évi I. törvény létrehozta az Állami Egyház
ügyi Hivatalt, amely mint országos hatáskörű szerv irá
nyította az egyházat.

A szólás- és sajtószabadságot ill. a gyülekezési jogot 
szintén csak az alkotmány deklarálta, de a gyakorlatban 
nem érvényesülhetett.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKI TANÁCSA

Az 1946. február I-jén megszületett köztársasági ál
lamforma és köztársaság elnöki intézmény az ún. alkot
mánytörvény megszületéséig, lényegében 1949. au
gusztus 20-ig létezett Magyarországon.

Az 1946:1. törvénycikk, illetve az államfői jogok 
szabályozása nem érintett egy korábban politikai úton, 
eredetileg ideiglenes jelleggel életre hívott sajátos in
tézményi. a nemzetgyűlés Politikai Bizottságát. Az 
1944 végén megszületett és lényegében kezdettől fogva 
széleskörű politikai döntés előkészítő és törvényalkotó 
jogokkal felruházott intézmény 1946. február I. után is 
változatlanul fennállott. Sőt, pozíciója tulajdonképpen 
csak megerősödött azáltal, hogy a köztársaság beveze
tése után már nemcsak a nemzetgyűlés szerepét szűkí- 
tette-korlátozta, hanem a köztársasági elnök jogkörét 
is.7 A Politikai Bizottság egészen az alkotmánytörvény 
életbelépéséig működött. A parlament és a köztársasági 
elnök hatáskörét egyaránt korlátozó Politikai Bizottsá
got az 1949:XX. törvény, az alkotmánytörvény meg
szüntette. Ez az aktus azonban úgy ment végbe, hogy a 
köztársasági elnöki intézményt és az országgyűlés Poli
tikai Bizottságát „összeházasították”. Kollektív állam
fői testületként 1949. augusztus 23-án létrejött az Elnö
ki Tanács, élén az Elnöki Tanács elnökével.

Az Elnöki Tanács a Politikai Bizottságtól „csupán” a 
sajátos törvényalkotói jogkört „örökölte”, azaz törvény- 
erejű rendeleteket hozhatott.8

Az 1949:XX. törvény életbelépésével Magyarország 
megszűnt köztársaság lenni; az Elnöki Tanács, illetve 
az Elnöki Tanács elnökségének felállítása pedig felszá
molta a köztársasági elnök intézményét.

A NET ÜGYRENDJE
Az Elnöki Tanács belső szervezeti felépítését és mű

ködési rendjét ügyrend állapította meg.
A NET ügyrendjét a Magyar Dolgozók Pártjának 

Titkársága tárgyalta meg és állította össze a tennivalók
kal együtt.9

A NET ügyrendje állapította meg a testület szerveze
ti rendjét, eljárási szabályait és a hatásköri rendelkezé
seket.

Az alkotmány 21 .§ (5) bekezdése értelmében az El



nöki Tanács ügyrendjét az országgyűlésnek bemutatja.
Az első ügyrendjét 1949. augusztus 19-én az első 

ülésén fogadta el és az országgyűlés 1949. december 5- 
i ülésén mutatta be.

Az ügyrend a NET által történt elfogadás után lépett 
hatályba. Határozatképes, ha az ülésén az elnökön és a 
titkáron kívül legalább kilenc tag jelen van.

Az Elnöki Tanács elnökévé, helyettes elnökévé, tit
kárává. valamint tagjává csak országgyűlési képviselő 
választható meg. A NET tagjait az Országgyűlés alaku
ló ülésén tagjai sorából választotta meg.

Négy tisztségviselője -  elnök. 2 elnökhelyettes és tit
kár, valamint 17 tagja volt.

Nem választhatók az Elnöki Tanácsba a Miniszter- 
tanács elnöke, elnökhelyettesei és tagjai.10 E kizáró ok 
akkor is releváns, ha az említett személyek országgyű
lési képviselők.11

Kezdetben külső szervek képviselőit nem hívták 
meg a NET üléseire.

1952-től a Minisztertanács képviselőjét, illetőleg a 
napirendben érintett minisztert és a legfőbb ügyészt is 
meghívták.

Szavazategyenlőség esetén az a javaslat vált határo
zattá. amelyhez szavazatával az elnök csatlakozott.

A szervezeti rendelkezések létrehozták a NET elnök
ségét, amely a NET elnökéből, helyetteseiből és titkárá
ból állt. A NET titkárságát 35 főben állapították meg.

A NET havi 3-4  ülést tartott, 2-3 napirendi ponttal.
Amennyiben az Elnöki Tanácsban bármely okból 

üresedés következett be, az országgyűlés az ezt követő 
legközelebbi ülésén a megüresedett helyet betöltötte.

A NET üléseiről jegyzőkönyv készült, amelyet alá
írt az elnök és a titkár, az elnökhelyettesek pedig hitele
sítették.

Az Elnöki Tanácsnak az országgyűlés iránti felelős
ségéből következik, hogy az országgyűlés jogosult a 
NET bármely tagját -  ide éretve az elnököt a helyette
seket és a titkárt is -  bármikor visszahívni.12

A NET tagság megszűnésének lehetséges esetei a 
következők: halál, visszahívás, felmentés, az Elnöki 
Tanács megbízatásának lejárta.

„Az Elnöki Tanács az új típusú állam egyik közpon
ti szerve, amely az állami szervek szocialista elveken 
felépített rendszerében foglal helyet. Az egész állam- 
szervezet élén az államhatalom legfelsőbb szerveiként 
az Országgyűlés és a NET állnak.

Az Országgyűlés és a NET nem két mellérendelt 
helyzetben álló legfelső szerve az államhatalomnak, ha
nem fölé és alárendeltségi viszonyban állnak egymás
sal.”13

A NET az Országgyűlés megbízásából tölti be funk
cióját.

Az Elnöki Tanács két nagy feladatkört hivatott ellát
ni:14
1. Saját hatáskörében ellátandó feladatok

-  kegyelmezési jog
-  népszavazás elrendelése
-  külügyi tevékenység, követek megbízása és foga

dása

-  az országgyűlés által alapított rendjelek és címek 
adományozása

-  kinevezések
-  alkotmányossági felügyelet
-jogalkotás, törvényerejű rendelet és határozat ho

zatala, kibocsátása
-  saját működésével kapcsolatos szervezeti kérdések 

eldöntése (ügyrend, hivatali szervezet kialakítása 
stb.)

2. Az Országgyűléssel kapcsolatos feladatok
-  az országgyűlés összehívása
-  az országgyűlés helyettesítése, feladatainak ellátá

sa, ha nem ülésezik
-  törvénykezdeményezés
-  az országgyűlési választások kitűzése
A NET feladatai közé tartozik az országgyűlés ered

ményes működésének elősegítése.
Az országgyűlés összehívása részben a NET saját 

megítélése alapján történhet, ill. részben köti az alkot
mány:

1. évente legalább kétszer ül össze rendes ülésszakra 
(12.8(1) bek.)

2. össze kell hívni a választások után 1 hónapon be
lül

3. a képviselők egyharmadának írásbeli kérelmére
Az Elnöki Tanácsot nem illették meg a legtipikusabb

államfői jogosultságok, hiányzott a hatásköréből példá
ul: a parlament elnapolásának és feloszlatásának joga. a 
törvényszentesítési jog.

AZ ELNÖKI TANÁCS 
BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE
Az országgyűléssel szembeni alárendeltségének 

egyik kifejezője az Elnöki Tanács beszámolási kötele
zettsége.

Tevékenységéért kizárólag az országgyűlésnek fele
lős, és csak az országgyűlésnek köteles beszámolni, 
amely jogosult bármikor bármely tagját visszahívni.

A beszámolás ideje nincs meghatározva, az alkot
mány rendszerességet ír elő. 13

A beszámolónak nemcsak arra kell kiterjednie, hogy 
a szóban forgó idő alatt az Elnöki Tanács mit tett az or
szággyűlést helyettesítő hatáskörében, hanem arra is, 
hogy mit végzett saját hatáskörében.

A beszámolót a NET elnöke terjesztette be az or
szággyűlés elé. Lehetővé tette azonban az ügyrend azt 
is, hogy az Elnöki Tanács a beszámoló előterjesztésével 
helyettes elnökeit, tikárát vagy bármely tagját megbíz
za.

Az országgyűlésnek joga van a beszámolóhoz meg
állapításokat fűzni, az Elnöki Tanácsnak utasításokat 
adni, illetve a tudomásul vételt a beszámoló egészére 
vagy annak egyes részleteire nézve megtagadni.

Az országgyűlés ügyrendje tartalmazta, hogy az El
nöki Tanácshoz a feladatkörébe tartozó minden ügyben 
bármelyik képviselő kérdést intézhet.

Az Elnöki Tanácsnak minden interpellációra az or
szággyűlés előtt kellett választ adnia. Amennyiben az



Jog_________
országgyűlés az interpelláló kérésére kimondja az inter
pelláció sürgősségét, az Elnöki Tanácsnak még azon az 
ülésnapon, vagy az ülésszak következő ülésnapján kel
lett választ adnia.16

Az Elnöki Tanácsnak csak kivételesen volt joga ah
hoz, hogy indokolt esetben ne az országgyűlés előtt ad
ja meg a választ, hanem 30 napon belül írásban közölje 
az interpelláló képviselőkkel és az országgyűlés elnö
kével.

AZ ELNÖKI TANÁCS ELNÖKSÉGE
Az Elnöki Tanács kollektív jellege nem zárta ki, ha

nem inkább megkövetelte, hogy legyenek olyan tiszt
ségviselői, akiknek az a feladatuk, hogy a NET kollek
tív működésének feltételeiről gondoskodjanak.17

Az elnökség feladatainak egy része az Elnöki Tanács 
működésének elősegítésére irányult. Ezek között szere
pelt az Elnöki Tanács üléseinek összehívása, amennyi
ben a tagok egyharmada kérelmezte.

Az elnökség jogosult képviselni az Elnöki Tanácsot, 
ez elsősorban reprezentatív képviseletet jelent.

Az elnökség minden olyan ügyben intézkedett, ame
lyeknek az intézésével az Elnöki Tanács megbízta.

Az elnök feladatai nem terjedtek túl az Elnöki Ta
nács képviseleteként elvégezendő reprezentatív teen
dőkön és azokon a feladatokon, amelyeknek ellátása 
természetszerűen egy személyhez kötött, mint példá
ul: az Elnöki Tanács és az elnökség üléseinek vezeté
se, az országgyűlés által alkotott törvény aláírása, a 
tvr., valamint a normatív és egyedi határozat aláírása, 
a NET nevében külföldi követek fogadása, kitünteté
sek átadása.

A NET TITKÁRA ÉS TITKÁRSÁGA
A titkár nem az Elnöki Tanács titkárságának hivatal- 

vezetője, nem is az elnök vagy az elnökség titkára, ha
nem a NET egyik vezető funkcionáriusa, aki az ország- 
gyűléstől nyerte a megbízatását. Feladatainak többsége 
az Elnöki Tanács működéséhez szükséges feltételekről 
való gondoskodás.18

Az Elnöki Tanács mellett működő titkárságot a titkár 
vezette.

A titkárság, amelynek létszámát 35 főben állapította 
meg az Elnöki Tanács, a NET hatáskörébe tartozó, hi
vatali előkészítő munkát igénylő főbb feladatok szerint 
tagozódott.

A titkárságon belül sajátos helyet foglalt el NET el
nökének feladatait segítő elnöki osztály.

AZ ELNÖKI TANÁCS ÉS 
AZ ORSZÁGGYŰLÉS HATÁSKÖRE

Az alkotmány az országgyűlést továbbra is a legfel
sőbb államhatalmi szervként jelölte meg, amely gyako
rolja a népszuverenitásból eredő összes jogokat, meg
határozza a kormányzás szervezetét, irányát és 
feltételeit.19

E jogkörében az országgyűlés:
1. törvényeket alkot
2. meghatározza az állami költségvetést
3. megállapítja a népgazdasági tervet
4. megválasztja a Népköztársaság Elnöki Tanácsát
5. megválasztja a minisztertanácsot
6. minisztériumokat létesít és szüntet meg, illetőleg 

meghatározza és megváltozatja a minisztériumok 
feladatkörét

7. dönt hadüzenet és a békekötés kérdésében
8. közkegyelmet gyakorol
Az országgyűlésről, az országgyűlés szerepéről e 

korszakban a következőket olvashatjuk:
„A legfelsőbb képviseleti szerv, az országgyűlés az 

1949. évi alkotmány elfogadását megelőzően lénye
gében a parlamentáris köztársaságok kormányformá
jára jellemző keretek között, az államhatalom meg
osztásának elve alapján illeszkedett be az állam köz
ponti szerveinek rendszerébe. Az alkotmány elfoga
dásával az országgyűlés a hatalom egységének elve 
alapján lett a legfelsőbb államhatalom kizárólagos 
birtokosa.” 20

Az országgyűlés a magyar dolgozó nép teljhatalmá
nak kifejezője, hordozója és megvalósítója. A Magyar 
Népköztársaság szervezetében nincs olyan állami hata
lom. mely az országgyűlés felett vagy ellenére érvénye
sülhetne. Az országgyűlés nemcsak törvényeket hoz, 
hanem kötelessége gondoskodni ezeknek a törvények
nek a megvalósulásáról is.21

Mindez azonban csak formailag volt igaz, mert 
1949-től megváltozott az országgyűlés funkciója és 
működése. Ettől kezdve a képviselőket évente 2 vagy 3 
alkalommal hívták csupán össze.

Minden ülésnek szokásos tárgya volt az eddigi ered
mények értékelése és néhány törvény elfogadása.

Érdemi felszólalások helyett a képviselők előre meg
írt, és előzetesen több politikai és állami fórummal is 
egyeztetett beszédeket olvastak fel. A szavazások egy
hangúak, az ellenszavazat ritka jelenség a kor ország- 
gyűlésein.

Az országgyűlés gyakorlatilag elvesztette jogalkotó 
funkcióját, miközben fontos rendelkezések törvényere
jű rendeletekben, alacsonyabb szintű jogszabályokban 
jelentek meg, amelyek mind párthatározatokon alapul
tak.

A képviselők kiválasztása formális és politikai szem
pontokat figyelembe véve történt. A legfőbb párt és ál
lami vezetők mellett a politikai igények szerint a lakos
ság foglalkozási és származási összetételét kellett rep
rezentálniuk.

A körülményeknek megfelelően az országgyűlés fő 
tanácskozó és döntéshozó szervének, a plenáris ülésnek 
a szerepe is nagymértékben leértékelődött.

Az üléseken a kormány tagjai, a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke és a legfőbb ügyész akkor is részt vehettek, ha 
egyébként nem voltak országgyűlési képviselők.

Az országgyűlés -  az elnök előterjesztésére -  maga 
állapította meg az egész ülésszakra vonatkozó tárgyso
rozatát, valamint az egyes ülések napirendjét.



Az indítványtevők köre a hagyományoshoz képest a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsával bővült ki, mely 
szerv korábban ismeretlen volt.

Az alkotmány 20. paragrafusának 4. bekezdése sze
rint:

„ ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyű
lésjogkörét a NET gyakorolja.”22 Mivel az Országgyű
lés alig ülésezett, a NET helyettesítő jogköre lett a fő
szabály.

Az Elnöki Tanács, ha az Országgyűlés nem ülése
zett, az alkotmány módosításának kivételével minden 
kérdésben jogszabályt alkothatott.

A törvényerejű rendelettel szemben az alkotmány 
két kikötést tartalmaz:23

1. az alkotmányt nem változtathatja meg
2. az országgyűlés legközelebbi ülésén bemutatandó
A minisztériumok létesítése ill. megszüntetése ese

tén a NET megváltoztatta az alkotmány 24. paragrafu
sát. ezzel az alkotmányban foglaltaktól eltérő állapoto
kat hozott létre.

Az Országgyűlésnek kellett ezután az alkotmány 24. 
§-ának módosításáról szóló törvénnyel összhangba 
hozni az alkotmány szövegét a tvr. által kialakított 
tényleges helyzettel.

Az alkotmány módosításáról szóló 1957. évi 11. tör
vény törölte az alkotmányból a minisztériumok felsoro
lását.

Az alkotmánymódosításon kívül is léteznek olyan 
jogosultságok, amelyek természetüknél fogva kizárólag 
az országgyűlés által gyakorolhatók és nem élhet velük 
az Elnöki Tanács akkor sem, ha az országgyűlés nem 
ülésezik.

E jogosultságok egy része az országgyűlés szerveze
ti felépítésével és működésével, másik része pedig az 
Elnöki Tanács létrejöttével, megbízatásának megszűné
sével, illetőleg összetételének megváltoztatásával áll 
közvetlen összefüggésben.

Nem helyettesítheti az Elnöki Tanács az országgyű
lést az országgyűlés belső szervezeti felépítésének és 
apparátusának létrehozásában.24

Az alkotmány előírja, hogy az országgyűlés tagjai 
sorából elnököt, két alelnököt és hat jegyzőt választ.23

Az országgyűlési állandó és ideiglenes bizottságokat 
csak az országgyűlés alakíthatja meg.

Az Elnöki Tanács elnöke bármelyik állandó bizott
ság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, sőt kötelező 
erővel javasolhatja zárt ülés tartását.

Sajátos az Elnöki Tanács, valamint a mentelmi és 
összeférhetetlenségi bizottság közötti kapcsolat. Ha 
ugyanis az országgyűlés ülésszakai közötti időben vala
melyik országgyűlési képviselő mentelmi ügyében 
dönteni kell, a határozatot az országgyűlést helyettesít
ve a mentelmi és összeférhetetlenségi bizottság javasla
tára a NET-nek kellett meghozni.

Míg 1900 és 1949 között évente átlagosan 50 tör
vényt alkottak, addig 1950 után évi 4-et, 5-öt.

1949. augusztus 20 és 1958. december 31. között az 
Országgyűlés 57 törvényt, az Elnöki Tanács pedig 377 
törvényerejű rendeletet alkotott.

Év Törvéi
1949 8
1950 5
1951 4
1952 6
1953 4
1954 11
1955 4
1956 4
1957 8
1958 3

Törvényerejű rendelet 
21 
48 
39 
26 
27 
33 
39 
36 
66 
42

A NET alkalmas volt arra. hogy a pártvezetés dönté
seit gyorsan, minden különösebb formalitás nélkül leg
alizálja törvényerejű rendeletek formájában.

„Az Elnöki Tanács testületi szerv, amely kis létszá
ma miatt operatívan látja el feladatait. Munkájának 
súlypontját a párt politikájának állami megvalósítása 
képezi. Állami életünkben elfoglalt helyének jelentősé
gét növeli vezetőinek és tagjainak magas politikai és 
közéleti funkciója, továbbá a testületnek a magyar nép 
érdekében végzett munkája.”26

A törvényerejű rendeletek szovjet minta nyomán ke
rültek a magyar jogforrási hierarchiába. Az 1949. évi 
alkotmányt megelőzően a magyar alkotmány nem is
merte a törvényerejű rendelet intézményét. A törvény- 
erejű rendeletnek, mint a törvénynek is jogforrási ereje 
az alkotmányban gyökerezik, amely kimondja, hogy 
„ha az Országgyűlés nem ülésezik, az Országgyűlés 
jogkörét a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja, 
az alkotmányt azonban nem változtathatja meg.” 27

Ezzel az alkotmány lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
törvényhozás szintjén a legfelsőbb képviseleti szervek 
rendszerében alakuljon ki a legfelső szintű jogalkotás
nak olyan szerve, mely a szocializmushoz való átmenet 
időszakában rugalmas keretet biztosított a hatályos tör
vények módosítására, kiegészítésére, adott esetben új 
társadalmi viszonyok relatíve gyors, törvényi szintű 
szabályozására.28

A törvényerejű rendelet leegyszerűsítette a legfel
sőbb jogalkotást, nem kellett bevárni az Országgyűlés 
ülésszakát. A törvények száma csökkenni kezdett a tör
vényerejű rendeletekhez képest.

Az alkotmány rendelkezéseiből a törvénynek és a 
törvényerejű rendeletnek a következő sajátosságai bon
takoznak ki:29

A törvény -  beleértve az alkotmányt, mint alaptör
vényt is -  a legmagasabb rendű jogforrás.

A törvényt a legmagasabb államhatalmi szerv, az or
szággyűlés alkotja, amely a népszuverenitásból eredő 
összes jogokat gyakorolja.

A törvénnyel és vele e tekintetben azonos elbírálás 
alá eső törvényerejű rendelettel alsóbbrendű szerv által 
kiadott jogszabály nem ellenkezhet.

Az alkotmány a minisztertanács, az egyes miniszte
rek, a helyi tanácsok feladatainak meghatározásánál az 
általuk kibocsátandó jogszabályok tekintetében azt a 
feltételt állítja fel, hogy azok magasabb rendű jogsza
bályokkal, elsősorban a Népköztársaság törvényeivel 
nem ellenkezhetnek.30



Jog_________
A törvényekkel a jogforrási hierarchiát tekintve kon

kurálnak a Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvény- 
erejű rendeletéi.

A törvény és törvényerejű rendeletek alkotása három 
fázisban történik:

1. a kezdeményezés
2. a tárgyalás és elfogadás
3. a kihirdetés
1. A törvény és a törvényerejű rendelet alkotásának 

első mozzanata a kezdeményezés. Törvényt a NET, a 
minisztertanács, továbbá bármely országgyűlési képvi
selő kezdeményezhet, áll az alkotmányban.31

A törvényerejű rendeletek kezdeményezését a NET 
ügyrendje akként szabályozza, hogy a kezdeményezési 
jogot a NET elnöksége (elnök, elnökhelyettesek, titkár) 
és bármely tagja, a minisztertanács, illetőleg a minisz
tertanács útján bármelyik miniszter gyakorolhatja.32

Ez azt jelenti, hogy az egyes miniszterek önállóan 
nem kezdeményezhetnek törvényerejű rendeletet, csak 
ha tervezetüket a minisztertanács elfogadja, épp úgy, 
mint ahogy az országgyűlés előtt a minisztertanácsnak, 
s nem az egyes minisztereknek van törvénykezdemé
nyezési joga. Míg azonban az országgyűlésen az egyes 
képviselők törvényeket kezdeményezhetnek, tvr. kez
deményezési joguk az egyes képviselőknek nincs.

A kezdeményezést előkészítés előzi meg. melynek 
során a törvény vagy a tvr. tárgya szerint illetékes mi
nisztériumokban elkészítik a törvény tervezetét.

2. A törvényjavaslat tárgyalása az országgyűlésen 
folyik, amit az országgyűlés ügyrendje szabályoz.

A törvényerejű rendeletet a NET saját ülésein hozza. 
Az üléseken a NET tagjain kívül tanácskozási joggal a 
minisztertanács tagjai is részt vehettek. Az ülések akkor 
voltak határozatképesek, ha az elnökön és a titkáron kí
vül kilenc tag jelen volt. A NET határozatait a jelenlé
vők szótöbbségével hozta.

Kihirdetés nélkül egy országgyűlési vagy elnöki ta
nácsi aktus sem váll jogszabállyá, szankcióját az állam
polgárok irányában érvényesíteni nem lehetett.

3. A törvény és a törvényerejű rendelet kihirdetésé
nek fontosságát aláhúzza az, hogy annak módját az al
kotmány írja elő: Az országgyűlés által elfogadott tör
vényt a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és 
titkára írja alá. A törvény kihirdetéséről az Elnöki Ta
nács elnöke gondoskodik. A törvényt hivatalos lapban 
kell kihirdetni.

AZ ELNÖKI TANÁCS
ÉS AZ ÁLLAMSZERVEZET NÉHÁNY
TOVÁBBI INTÉZMÉNYÉNEK KAPCSOLATA

AZ ELNÖKI TANÁCS ÉS A MINISZTERTANÁCS
Az Elnöki Tanács legfelsőbb irányító és felügyeleti 

szervként működött a kormány irányában is, amikor az 
országgyűlés nem ülésezett. Az Elnöki Tanács határoza
tainak érvényességéhez nem volt szükség konnányelnöki 
vagy miniszteri ellenjegyzésre, döntéseién önállóan fele

lős. Az Elnöki Tanács tevékenységének nagy része kor
mányzati tevékenység. Kormányzati tevékenységet fejt ki 
például az Elnöki Tanács, amikor az állami feladatok el
végzésének módját, szervezeti formáit meghatározó nor
mákat bocsát ki, amikor az országgyűlés helyettesítésé
ben megváltoztatja a kormány összetételét, amikor nem
zetközi szerződéseket köt, megbízza és visszahívja a Ma
gyar Népköztársaság követeit, kinevezi a törvény által 
meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazot
takat, a fegyveres erők magasabb rangú tisztjeit.33

A kormány felett álló hatalmi szerv az Elnöki Ta
nács. A kormány egészét vagy egyes tagjait jogában állt 
beszámoltatni.

AZ ELNÖKI TANÁCS ÉS 
A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG
Az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó fel

adat a legfőbb ügyész megválasztása ill. visszahívása.34
Az alkotmány értelmében a legfőbb ügyész az Or

szággyűlésnek felelős és az Országgyűlésnek tartozik 
működéséről beszámolni.'0

Ha az országgyűlés nem ülésezik a legfőbb ügyész 
az Elnöki Tanácsnak felelős.

Ez természetszerűen következik az Elnöki Tanács 
azon jogából, hogy amikor az Országgyűlés nem ülése
zik. a legfőbb ügyészt megválaszthatja, felmentheti, il
letve visszahívhatja.’6

Arról sem a NET ügyrendje, sem a Magyar Népköz
társaság ügyészségéről szóló 1953. évi 13. tvr. nem ren
delkezik, hogy a legfőbb ügyész az Elnöki Tanácsnak 
mikor és milyen formában számoljon be működéséről.

1953. július 4-én a NET mentette fel a legfőbb 
ügyészt.

1953-ban született meg a 13. sz. tvr., amely kimond
ta, hogy a legfőbb ügyész tanácskozási joggal részt 
vesz a NET ülésein.

Az Elnöki Tanácsnak az ügyészség felett föléren
deltségét bővítette az a körülmény, hogy a legfőbb 
ügyész helyetteseit, köztük a katonai főügyészt a NET 
nevezte ki.

AZ ELNÖKI TANÁCS ÉS 
A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
Az alkotmánynak az 1950. évi IV. törvény 5.§-a ál

tal módosított meghatározása szerint a Legfelsőbb Bí
róság elnökét és bíráit az Országgyűlés választja.37

Az igazságügyi szervezet átalakítása tárgyában ki
adott 1949. évi 9. sz. tvr. azonban addig, amíg az igaz
ságügyi szervezet az alkotmánynak megfelelően átszer
veződik, átmeneti rendelkezésként azt írta elő, hogy a 
Legfelsőbb Bíróság elnökét, másodelnökét és bíráit az 
Elnöki Tanács nevezi ki.38

ÖSSZEGZÉS
Szándékunk az Elnöki Tanács és az országgyűlés he

lyét és szerepét bemutatni az államszervezetben 1949 
-1953 között.



Az 1949. augusztus 20-án életbelépett alkotmány 
megszüntette a köztársasági elnöki tisztséget és egyfaj
ta kollektív államfőként deklarálta az Elnöki Tanács in
tézményét, amelynek addig Magyarországon semmi
lyen közjogi hagyománya nem volt.

Az Elnöki Tanács hatáskörének megállapításakor 
önálló jogkört alig kapott, ugyanakkor szinte korlát
lan lett az országgyűlést helyettesítő jogköre. Az al
kotmány alapján az országgyűlés elméletileg tovább
ra is megmaradt az államélet legfontosabb szervének.

valójában azonban működése puszta formalitássá 
vált.

A törvényhozás jelentőségét és a törvény tekintélyét 
csökkentette, hogy a szocialista jogrendszerben a jogál
lamiság követelményeivel szemben az ún. többszintű 
szabályozás vált uralkodóvá. A végrehajtó hatalomnak 
lehetősége volt törvényerejű rendeletekkel érvényesíte
ni akaratát. A törvényerejű rendeleteket az Elnöki Ta
nács adhatta ki, ennek következménye, hogy az ország- 
gyűlés gyakorlatilag elvesztette jogalkotó funkcióját.
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A hétköznapi élet minden területén előforduló színek 
jelentését a különböző kultúrák és vallások más
más magyarázattal ruházzák fel, és leggyakrabban 

a természet színeivel kapcsolják össze. A kínai Han- 
dinasztia (Kr.e. 206-Kr.u. 200) uralkodói rituális köntö
sük színét például aszerint választották, hogy a természet 
mely eleméhez imádkoztak. Fehéret viseltek, amikor a 
Holdhoz, vöröset, amikor a Naphoz fohászkodtak.1 Kíná
ban a rózsaszínt a közelgő siker jelének tartották, mivel 
napfelkeltekor is rózsaszín az égbolt. Másutt a színek az

Bódiné Beliznai Kinga:

A színek és jelentőségük 
a jogtörténetben*

életben rejlő kreativitást szimbolizálják. Egyes vidékeken 
a halált fehérnek, máshol pedig feketének látják, mivel 
mindkettő az észlelhető színek hiányának számít.2
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