
információkat (p!. a büntetőjogi reformkoncepciókról stb., 
ami az 1852-es, Magyarországon is hatályba léptetett Btk. 
kapcsán lehet érdekes számunkra). Az utolsó korszak az 
1838 és 1842 közötti esztendőket öleli fel; több, ez idő 
tájt született tanulmánya is bekerült a könyvbe. Ezek té
máját lóként a huszita töurak elleni perek leírása, vala
mint a huszitizmus és annak értékelése képezi. Komoly 
megbetegedése miatt ott kellett hagynia a bírói hivatást. 
Betegségéből felépülve ismételten egyetemre kezdett el 
járni, ahol filozófiát és művészettörténetet tanult. Önélet
rajzi vázlataiban ezt követően találhatunk néhány portrét, 
majd egy tekintélyes szószedettel zárul a könyv, tekintve,

hogy 1842-ben fejezte be emlékiratainak megírását. Az 
ezt követő években csupán 1848-ban aktivizálta magát, de 
súlyos beteg lévén, élete utolsó éveit már családja körében 
töltötte. 1853-ben hunytéi.

Összességében véve egy igazán igényesen megszer
kesztett kötetről beszélhetünk, amely magyar szemmel 
nézve egy lényegében ismeretlen jogtudósról szól, a 
remek korrajz kapcsán a jog, illetve a jogtörténet iránt 
érdeklődök számára mégis igazán izgalmas olvasmány 
lehet.

Képessy Imre

____________ SZEMLE

Az alkotm ánybíráskodás 
m últja , je lene és jövője

Sólyom László előadása 
a Magyar Állam- és Jogtörténeti 

Tanszék Tudományos Diákkörének
ülésén

Sólyom László egyetemi tanár, a Magyar Köztársaság 
volt elnöke, a Magyar Köztársaság Alkotmánybíró
ságának első elnöke Az alkotmánybíráskodás múltja, 

jelene és jövője címmel tartott előadást az ELTE Állam- 
és Jogtudományi Karának Aula Magnójában, 2012. már
cius 21-én. A rendkívüli érdeklődéssel kísért rendezvény 
a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék, illetve a Tan
szék Tudományos Diákkörének szervezésében, valamint 
az Alkotmányjogi Tanszék és a Magyar Jogász Egylet 
Jogtörténeti Tagozatának közreműködésével jött létre. Az 
eseményt Mezey Barna, az ELTE rektora és a Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi ta
nára nyitotta meg.

Sólyom László előadását alapvetően két nagy részre osz
totta: az elsőben a magyar alkotmánybíráskodást helyez
te el a nemzetközi palettán, míg a másodikban a magyar 
Alkotmánybíróság céljait és kilátásait kívánta összegezni. 
Bevezetőjében -  Mezey professzor úr kérdésére válaszol
va az előadó elmondta, hogy az új magyar Alaptörvény
ben a történeti alkotmány vívmányaira történő utalás több 
szempontból is aggályos lehet, hiszen a létrejött törvény 
minimális előkészületi munkálatai és dokumentációja miatt 
az értelmezhetősége gyakran nehézkes, illetve a fogalmak 
kitágítása és szembeállítása a pozitivista jogértelmezéssel

__lehetősénél ad az utólagos ideologikus értelmezésre.
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A magyar alkotmánybíráskodást Sólyom László törté- 
nelmi-kialakulási, elméleti-strukturális, valamint tartalmi 
szempontból kívánta elhelyezni a világ más alkotmánybí
róságai között. A tudomány kétféle alkotmánybíráskodási 
modellt különböztet meg: a diffúz és a koncentrált mo
delleket. Előbbire példa az amerikai minta, ahol a rendes 
bírósági szervezetrendszer részét képező bíróságok dön
tenek alkotmányossági kérdésekben is. A koncentrált mo
dell az ún. osztrák modellből induló, mára már inkább eu
rópai modellként ismert rendszer, amelynek ősatyja Hans 
Kelsen. A kelseni elveken alapuló német alkotmánybíró
ság (a karlsruhei Bundesgerichtshof) konstruktív jellem
zői között kell megemlíteni, hogy szervezetileg elkülönül, 
azaz nem képezi a rendes bírósági rendszer részét, illet
ve törvénymegsemmisítő jogkörrel rendelkezik. Tovább
fejlesztve az alapvető elveket, a német alkotmánybíróság 
saját hatáskörébe utalta az egyéni alapjogvédelmet, az 
alkotmányjogi panasz útján gyakorolható konkrét egyéni 
jogorvoslatot is. A karlsruhei modell „lányának,” második 
generációjának tekintik az Ibériai-félsziget alkotmánybí
róságait. a spanyol és portugál grémiumokat, míg a volt 
szocialista tömb országaiban, elsősorban Lengyelország
ban és Magyarországon létrejött alkotmánybíróságok je
lentik a fejlődés harmadik generációját, Karlsruhe „uno
káit". Kiemelendő azonban, hogy a magyar és a lengyel 
modellek -  feltehetőleg szocialista maradványként -  ide
genkedtek az egyéni jogvédelemtől, ezért, visszatérve a 
kelseni modellhez, absztrakt normakontrollra vonatkozó 
hatáskörökkel ruházták fel alkotmánybíróságaikat. A dif
fúz és koncentrált modellek szembeállítására vonatkozóan 
Sólyom László Tocqueville munkásságát említette, aki 
már 1830-ban rácsodálkozott az amerikai bíróságok rend
kívüli, az alkotmányozó hatalom fölé emelkedő jogköré
re, amelyet azonban az egyedi esetekre vonatkozó joggya
korlásba burkolva rejtettek el, és valódi hatása csupán az 
évek előre haladásával, a precedens rendszer segítségével 
váll széles körben elterjedné. A kelseni modellben ez a 
hatásköri összeütközés nyílt. így az alkotmány védelme 
érdekében működő alkotmánybíróság mint negatív tör
vényhozó kerül szembe a pozitív törvényhozó szervvel, 
a parlamenttel. Ez az egyértelmű konfliktusoknak teret
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engedő absztrakt alkotmánybíráskodási modell Sólyom 
László szerint mindenképpen jobban illett a rendszervál
táshoz.

A kialakuló magyar Alkotmánybíróság elméleti-struk
turális alapja Hans Kelsenhez és a koncentrált alkotmány
bíráskodási modellhez köthető, melyet a magyar sajátos
ságok és örökségek fűszereztek. Tartalmi szempontból 
az Alkotmánybíróság kialakulásáról elmondható, hogy 
mint sok egyéb európai alkotmánybíróság, a magyar is a 
rendszerváltás eredményeként jött létre. Ez egy -  az elő
adó szavaival élve -  „soft” rendszerváltás volt, így a régi 
intézmények továbbra is működtek, amely fölé, kontrollt 
gyakorló szervként kívántak létrehozni egy új szervet, 
hogy az előzmények hiányában, előítéletek nélkül szá
míthasson a bizalomra. A kérdés tehát az volt, hogyan le
hetséges egy új intézményt a békés átmenet, a legalitás 
és jogfolytonosság jegyében felépíteni. Sólyom László 
szerint a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága volt az 
első, amely kompromisszumok nélkül jött létre, mert bár 
az Ellenzéki Kerékasztalnál az intézményre csupán mint 
a demokráciákban szükségszerűen működő testületre te
kintettek. a három feltétel, amelyet a tárgyalások során az 
alkotmánybíróság prókátorai támasztottak, mégis telje
sült. Ilyen volt az alkotmánybíróság törvénymegsemmi- 
sítö jogköre mint az intézmény sine qua nonja, a lakosság 
számára széles körben absztrakt normakontrollt biztosító 
actio populáris, és a bíróválasztás egyes szabályai, így a 
grémium lépcsőzetes feltöltése és az elnök belső, bírótár
sak általi megválasztása.

A létrejött magyar Alkotmánybíróságot elsődlegesen 
az alkotmányos rendszer kiépítése vezérelte. Valamennyi

indítványra tág értelemben tekintettek, az indítványozók 
nem ügyfelek voltak, hanem a köz érdekében cselekvő 
személyek, akiknek a beadott írásai alapján a bíróság nem 
egyszer alapvető kérdések megtárgyalására kerített sort. 
A szakirodalomban „lavinaeffektusnak” nevezett folya
matban megszületett ítéletek praktikusan alkotmánykom
mentárt alkottak. Sólyom László hangsúlyozta, hogy az 
Alkotmánybíróság első éveiben rendkívül fontos volt a 
bel- és külföldi szakmai kommunikáció. A bírákra nehe
zedő lelkiismereti terhek miatt a grémium gyakran kor
rigálta önmagát, élt az önreflexióval, igazolást, magya
rázatot, értelmezést írt a született döntésekhez, hiszen ez 
számukra is egy tanulási folyamat volt, tele veszélyekkel. 
A fiatal intézmény másik vezető eszméje a recepció kér
désköre, azaz, hogy mit-hogyan lehet, kell vagy szabad 
átvenni más hasonló alkotmánybíróságok gyakorlatából. 
A nemzetközi eszmecsere fontosságát nem lehet elég
szer hangsúlyozni, mégis Sólyom szerint az ethosz volt 
az, amit valóban átvettek nyugati elődeiktől. Az európai 
alkotmánybírósági nyelv elsajátítását követően a nemze
ti grémiumok teljesen önállóan működtek, de szerepfel
fogásuk és szakmai kötelezettségvállalásuk terén azonos 
elveket vallottak. A Magyar Köztársaság Alkotmánybíró
ságának harmadik kardinális vezéreszméje az intézmény 
státuszának kiépítése volt, azaz hogy egyfelől ismerjék el 
az Alkotmánybíróságot, illetve hogy ismerjék el egyfajta 
ellensúlynak, az alkotmányt védő szervnek, amely egyben 
az alkotmányozó hatalommal szemben bírói hatalomként 
élhet a végleges döntés meghozatalának jogával. Mind
ezek érdekében meg kellett szabadulnia a testületnek a po
litikai jogoktól, így elsősorban az előzetes normakontroll-

Kukorelli István. Meztr  Barna és Sólyom László
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tói és az absztrakt alkotmányértelmezéstöl. Ezen döntések 
kategorikus meghozatala miatt vált az Alkotmánybíróság 
aktivistává, hiszen felvállalta, hogy a politikailag is igen 
vitatott és lakossági érdekeket nehezen harmonizáló kér
désekben alkotmányos elvek mentén döntéseket hoz. Itt 
volt érzékelhető ismét a kelseni eszmében kifejteit nyílt 
konfliktusvállalás és ezért vált az aktivizmus az „első Al
kotmánybíróság védjegyévé” -  fejtette ki az előadó.

Az előadás első nagy részének lezárásaként Sólyom 
László részletesen beszélt három konkrét kérdés körüli 
ügycsoportról. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a testü
let számára egytől egyig rendkívüli nehézséget okozó vi
tás jogi kérdések kategorikus eldöntése fontos lépés volt 
a Magyar Köztársaság történetének új fejezetében. A kár
pótlási kérdésekre vonatkozóan szinte valamennyi létező 
utat megjártak a különböző indítványok, hiszen az ere
detileg alkotmányértelmezésre beérkező kérdés, amely a 
kárpótlásnak a tulajdonhoz való jog és az egyenlő elbánás 
alapjogához való viszonyáról szólt, később mint előzetes, 
majd utólagos normakontroll iránti indítvány is megjelent 
a testület asztalán. A majd négy évig húzódó ügyekben Só
lyom László úgy vélte, hogy a bíróság döntései, melyek
ben bizonyos alapvető fogalmakat tisztáztak ugyan, de ezt 
követően a politikai harctól tudatosan távol maradva nem 
hoztak egyértelmű döntést, a közvélemény számára nem 
voltak megfelelően értelmezhetőek. Az igazságtétel kér

dését tárgyaló határozatoknál az alkotmányosság egysé
gének fontosságát és a jogbiztonsági garanciák mindenek 
felett állását hangsúlyozta az előadó. Az átvilágítási ügyek 
tekintetében annyit emelt ki Sólyom László, hogy mivel 
1994-rc Magyarország már túl volt az átmeneti időszakon, 
ezért csupán két kérdésre vonatkozóan döntött az Alkot
mánybíróság, nevezetesen, hogy a közszereplők múltja 
legyen közérdekű adat, illetve hogy a magánszemélyek az 
információs önrendelkezés jogának gyakorlása keretében 
teljes egészében, korlátozások nélkül kaphassák meg a ró
luk készült feljegyzéseket.

Az előadás második része az alkotmánybíráskodás jele
néről és részben jövőjéről szólt. Az előadó választ keresett 
arra a kérdésre, hogy vajon meg kell-e védeni a rendszer- 
váltás becsületét. Tekintettel arra, hogy az 1989-es alkot
mányozás során nem akarták az új alkotmány megírását 
a még nem demokratikus választások útján megválasztott 
országgyűlésre bízni, az akkori szinte teljes körű tartalmi 
alkotmánymódosítást, illetve az így létrejött alkotmányt 
és az annak részleteit kommentáló és értelmező alkot
mánybíróságot a jelenlegi vezetés egyre inkább bűnbakká 
tette. Az új alkotmány (azaz Alaptörvény) megírása szim
bólum értékűvé vált, ezért is egyértelmű, hogy a magyar 
Alkotmánybíróság sorsa nem különíthető el a magyar al
kotmányétól. Sólyom nehezményezte az alkotmány meg
alázását, amely a számtalan, részben oda nem illő dolgok
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beemelését, részben pedig egyenesen alkotmányellenes 
passzusok elfogadását eredményező módosítások formá
jában öltött testet, ezzel megtörve az alkotmány tartalmi 
koherenciáját és megszüntetve az alkotmányos kultúra 
nemzetközi beágyazódását. Ebből következik, hogy az 
Alkotmánybíróság jövője is bizonytalanná vált. Két ja
vaslat jelent meg a testület átalakítására: az egyik a Kú
riával vonta volna össze, létrehozva egy, az amerikai 
típusú aikotmánybiráskodáshoz hasonlatos tevékenysé
get végző intézményt, míg a másik egy preventív norma- 
kontrolira korlátozott tanácsadó szervvé tette volna az 
alkotmánybíróságot, amelynek az Alkotmánytanács nevet 
adták volna.

Egyértelműen látható, hogy az Alkotmánybíróság sú
lya az elmúlt másfél évben erősen meggyengült. Az első 
sebet az intézményen a 2010 őszén végrehajtott hatáskör- 
szűkítés ejtette, amikor az állami pénzügyekre vonatkozó 
valamennyi jogkörét elvették. Újabb támadásként értékel
te Sólyom László az absztrakt utólagos normakontrollra 
vonatkozó actio populáris megszüntetését, amellyel véle
ménye szerint az Alkotmánybíróság jellege, politikai sú
lya változott meg és nem utolsó sorban kilépett a kelseni 
famíliából. Az előzetes normakontroll visszaépítése, de az 
eredetitől eltérő, a többségnek döntési jogkört engedő tar
talommal, a mulasztásos esetekben a parlament kötelez
hetőségének esetkörére vonatkozó jogkörszükítés, illetve 
a népszavazási kérdés alkotmányosságának vizsgálható- 
ságának megszüntetése mind-mind olyan lépesek voltak, 
amelyek „megtépázták az Alkotmánybíróságot" jelen
tette ki Sólyom László.

„Nincs azonban minden veszve”, folytatta az előadó, 
hiszen továbbra is vannak intézmények és lehetőségek 
az alkotmányosság védelmére és az. Alkotmánybíróság 
funkcióinak megfelelő kihasználására. Ilyen lehetőséget 
lát Sólyom László az ombudsman intézményében, akinek 
szerepe ma az 1989-eshez hasonlóan nagy, az absztrakt 
normakontroll iránti eljárás megindításának köszönhe
tően nagy felelősséggel ruházzák fel. A bírói ítélet fölöt

ti alkotmányos panasz lehetőséget biztosít a társulatnak a 
konkrét esetek feletti alkotmányozásra, amely ily módon 
az absztrakt normakontroll szerepének gyakorol hatóságát 
továbbra is fenntartja. Természetesen ezzel az Alkotmány
bíróságnak a rendes bíróságokkal kell felvennie a harcot, 
mégpedig azért, hogy kit illessen a végső alkotmányértel
mezés joga. Ennek megoldásához a szakjogi és alkotmá
nyossági kérdések elhatározása fontos, ami nem könnyű 
feladat. Az Alkotmánybíróság tehát Sólyom László sze
rint egy újrakezdés előtt áll. Az intézménynek továbbra is 
óriási felelőssége van az alkotmányos kultúra fenntartá
sában, amelyben két támaszra lel: az egyik a nemzetközi 
támasz, beleértve bizonyos intézményeket, így például a 
politikai testületek ajánlásaiban testet öltő „soft law"-t és 
az európai hagyományokat, a másik támasz pedig a fia
tal jogászok, akik az 1989-1990-es rendszerváltást köve
tően végeztek az egyetemen, s akiket nem terhel a korábbi 
rendszer öröksége, akik szabadok cs szabadon dönthetnek 
újra az alkotmánybíráskodás szerepéről, legitimációjáról 
és jelentőségéről.

A majdnem két óra hosszat tartó előadást hosszú taps 
követte a zsúfolásig telt Aula Magnában (a nagy érdek
lődésre való tekintettel az előadás az I. tanterem kivetí
tőjén is látható volt). Az idő előrehaladta miatt csak né
hány kérdés feltevésére nyílt lehetőség, de a résztvevők 
számára mindenképpen emlékezetes este volt. A kiváló 
előkészítésért, szervezésért és lebonyolításért elsősorban 
Képessy Imrét, a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék 
doktoranduszát és a tanszék demonstrátorait illeti dicséret 
és elismerés. Egy tradicionális értelemben vett universi- 
tasnak, amely a tudás fellegvára, ilyen és hasonló gondo
latindító, érdekes, aktuális és szakmailag megalapozott 
programokat kell nyújtania az érdeklődő hallgatóság szá
mára. A Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék Tudomá
nyos Diákkörének programja egyértelműen tükrözi ezt a 
szándékot. A megvalósításért pedig gratuláció és köszönet 
illeti őket!

Beke-Martos Judit

A tudományos „utánpótlás" 
konferenciá ja az ELTE 
Á llam - és Jogtudom ányi 
Karán

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának Jogi és Politológus Dokto
ri Iskolái 2012. április 20-án rendezték meg a III. 
doktorandusz konferenciát. A szervezők kimondott célja 

volt a doktori iskolák jelenlegi hallgatói, illetve az abszo
lutóriummal rendelkező, de fokozatot még nem szerzett 
doktoranduszai számára előadási -  és publikációs -  lehe

tőséget biztosítani, s egyben lehetőséget adni az aktuális 
kutatások szakmai körben történő bemutatására, meg
vitatására. Ezúttal, a korábbi konferenciáktól eltérően, a 
Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék saját szekcióval 
rendelkezett, ahol négy kiváló előadásra került sor a dél
előtt folyamán Mezey Barna tanszékvezető egyetemi ta
nár elnökletével. A konferencia valamennyi szekciójának 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar épületei adtak ott
hont. A magyar jogtörténeti szekció családias hangulatú 
esemény volt. amelyen a tanszéki kollégákon kívül a de
monstrátorok is képviseltették magukat.

A délelőtt folyamán elsőként Rigó Kinga mutatta be az 
egyetemi bíráskodás körében folytatott kutatásainak köz
tes eredményeit. Elmondta, hogy munkája kitér a bírásko
dás fogalmának kérdéskörére, illetve foglalkozik az egye
tem igazságszolgáltatási fórumként történő elfogadásával,


