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Alapvetően egyetértés van abban, hogy a magyar
országi alkotmánybíráskodás1 kialakulásának -  az 
európaihoz hasonlóan -  két közvetett és egy köz

vetlen külföldi előzménye van. Előbbiek között részben 
az angol Edward Coke bíró 1610-ben kifejtett álláspontját, 
miszerint a törvényhozó hatásköre nem korlátlan, részben 
intézményesült formában az amerikai Legfelsőbb Bírósá
got említik.2 Utóbbi Európában „az alkotmánybíráskodás 
kialakulására és elterjedésére”3 erőteljes hatással volt, és 
vált „a majd csak Hans Kelsen4 nyomán létrejövő óvilá
gi alkotmánybíróságok fő példaképévé, prototípusává”5. 
Mindamellett, hogy az egyes államok által választott szer
vezeti megoldásokban a hagyományos jogintézmények,
és a szerves fejlődés is meghatározó volt. Ténylegesen 
-  Kelsen nyomán -  az 1920-as években jelentek meg az 
első alkotmánybíráskodó szervezetek: előbb az osztrák6, 
majd a weimari7 alkotmányban, illetve Csehszlovákiában 
és Spanyolországban történtek erre irányuló kísérletek8, 
valamint a francia jogtudomány is felvetette a kérdést9. 
Ennek ellenére zömében azonban csak a második világ
háború után jelennek meg a klasszikus alkotmánybírósági 
funkciókat gyakorló szervezetek.10

A magyar alkotmánybíráskodás normatív szabályozás
ban megjelenő gyökereinek vizsgálatakor ugyancsak az

Rónay Zoltán

Alkotmány őr szék
Kossuth alkotmánytervének 
továbbélése a magyar 
Alkotmánybíróságra vonatkozó 
szabályozásban

az alapvetően szilárdnak tekinthető álláspont, hogy az Al
kotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény meg
alkotásáig „a magyar közjogban az alkotmánybíráskodás
klasszikus funkcióit gyakorló intézménnyel nem találkoz- 
hatunk”.11

Érdekes módon azonban a Kossuth Alkotmánytervé
ben12 megjelenő Alkotmány Őr szék13 intézményére ke
vés utalást találunk.14 Ez különösen azért meglepő, mert 
rápillantva az európai alkotmánybíráskodás történetére, 
igencsak figyelemreméltó, hogy Kossuth 1851 és 1859 
között mennyire előremutató és korszerű, bizonyos ele
meiben később garanciaként megjelenő vagy éppen az
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ezredforduló gyakorlatához, illetve törvényi szabályozá
sához képest -  legalábbis a garanciális elemeket, illetve 
az alapjogok és a népfelség elvnek rendíthetetlenségét te
kintve -  mennyivel magasabb szintű gondolatokat fogal
mazott meg.

Az európai alkotmánybíróságok kialakulásának fen
tebb vázolt kronológiáját figyelve, azonnal szembetűnik 
számunkra: Kossuth tulajdonképpen jelentősen meg
előzte korát.15 Természetesen azt hangsúlyozni kell, hogy 
Kossuth elgondolása kizárólag szervezeti jellegű volt, te
hát jogelméleti alapvetéseket nem is kereshetünk Alkot
mánytervében. Ugyanakkor a puszta gondolat, amely a 
törvényhozást alkotmányjogi kontroll alá veti, feltétlenül 
előremutató. Kossuth ugyanis az Alkotmány Őr székről a 
következőket írja:16

„Az (...) Országgyűlés, a Népfelség organumát ké
pezi mind azon ügyekre és érdekekre nézve, mellyek az 
egyének, családok, községek és megyék önkormányzati 
alapjogaihoz nem tartoznak -  mert ezen jogok szint ugy 
sérthetetlenek és örökösök, és minden következő nemze
dékek sajátját képezik; mint általában minden a mi a Nép
felség lényegéhez tartozik és azért az élő nemzedék azok
ról nem rendelkezhetik, azokat 
el nem idegenítheti.

Ezen jogok biztosítása tekin
tetéből egy Alkotmány Őr szék 
leszen felállítandó; -  melly 
a törvények kihirdetése előtt 
azokat alkotmányos szempont
ból átnézi, -  s kijelenti, alkot
mányosak e vagy sem?

Semmi törvény nem hirdet- 
tethetik ki a nélkül, hogy ezen 
magas bírói hatóság kijelente
né, hogy semmi sincs benne a 
mi az alkotmánnyal ellenke
zik. -  Az alkotmányellenesnek 
ítélt törvény, kihirdetés nélkül 
s az alkotmányellenes pont ki
jelölésével a törvényhozáshoz 
vissza küldetik.

Ezen Alkotmány Őrszék 
tagjai a Senatus17 által nevez
tetnek -  a törvényhozás tagjai 
nem lehetnek -  elmozdíthatat- 
lanok -  és még lemondás ese
tében is soha nem viselhetnek 
a kormány kinevezéstől függő 
hivatalt.”

Az alábbiakban az Alkot
mány Őr székre vonatkozó 
szabályozási elemeket veszem 
végig, összehasonlítva a két 
alkotmánybírósági törvény, 
illetőleg az azoknak keretet adó Alkotmány, majd Alap
törvény rendelkezéseivel. Tekintettel a kossuthi ötlet ke
retjellegére és a részletszabályok kidolgozatlanságára, a 
két alkotmánybírósági törvénnyel való összevetés csak az 
alapszabályok és keretnormák mentén történhet. Így nem 
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vizsgálom a belső szervezet, ügyrend kérdéseit, vagy azon 
hatáskörök gyakorlásának részletes szabályait, amelyek 
az Alkotmány Őr szék esetében nem merültek fel.

Az összehasonlító vizsgálat tehát az alábbi tárgykö
rökre szűkül: az Alkotmány Őr szék hatásköre, eljárása és 
tagjai.

//
1. Az Alkotmány Or szék hatásköre
Az Alkotmány Őr szék egyértelműen és kizárólagosan 
előzetes normakontrollt gyakorló intézmény lett volna.

Kossuth alkotmányterve az Alkotmány Őr székre vo
natkozó javaslatban az „alapjogok”, tehát az egyén, a csa
lád, a község és a megyék alapvető jogait szabályozó kér
dések törvény általi sérthetetlenségének biztosítását, azaz 
a törvények alkotmányba ütközésének, alkotmányban biz
tosított alapjogokat sértő mivoltának vizsgálatát határozza 
meg feladatként.

Bár a később kiforrott jogtudományi alapok18 és ki
alakult (alkotmánybírósági) joggyakorlathoz képest az 
alapjog-sérelem meghatározása nem teljes körű, de ha 

összevetjük a Sólyom László 
által kialakított szempontrend
szerrel, az átfedés több ponton 
szembeötlő. Sólyom ugyan
is kimondja, hogy a „tartalmi 
vizsgálat mércéje az Alkot
mány egésze, abban az érte
lemben, hogy ha a vizsgált jogi 
norma nem ütközik az egyes 
különös alapjogok egyikébe 
sem, még alkotmányellenes 
lehet a jogállamisági klauzula, 
vagy az egyenlőség alapelve 
vagy az emberi méltósághoz 
való jog megsértése miatt”19. 
Az alábbiakban látjuk, hogy 
bár Kossuth a mai szakszóval 
élve különös alapjogokra he
lyezte a hangsúlyt, de amikor 
az Alkotmány Őr szék hatás
körét rajzolta meg, általában és 
korlátozás nélkül a törvények 
alkotmányhoz való viszonyát 
rendelte vizsgálati szempontul.

Azaz az Alkotmány Őr szék
nek -  hivatalból -  minden eset
ben azt kellett volna vizsgál
nia, hogy az egyes törvények 
milyen viszonyban vannak az 
alapjogokkal. Kossuth az alap
jogok körét is megvonta:

„Az egyéni jogoknak el kell 
az alkotmányban számoltatniok, s ki kell mondatni, hogy 
azokat a törvényhozás sem nem módosíthatja, sem el nem 
törölheti. Ezen jogok közé tartoznak némelly egyebeken 
kívül a gondolat szabadsága (szabad sajtó) a lelk(i)isme- 
ret szabadsága (vallás) és az egyesülés szabadsága. Ezen

Kossuth Lajos 1851-ben



szabadságoknak határa egyedül a mások jogának sérthe
tetlensége.”20

Ezt követően Kossuth az egyesülési jogot részletezi, 
hosszabban elemezve a nemzetiségek és a különféle fele
kezetek egyesülési jogának és -  mai szóval -  önkormány
zatiságuknak szükségességét.

A fentiekből láthatóan az Alkotmány Őr szék eljárásá
nak kiindulópontja az alkotmányban megjelenő elidege
níthetetlen és a más alapjogból fakadó korlátozást leszá
mítva, korlátozhatatlan alapjogok összessége lett volna.21

Ugyanez a gondolat köszönt vissza az Alkotmány 2. § 
(1) és (2), illetve 77. § (1) és (2) bekezdéseiben, hiszen 
rögzítette, hogy a Magyar Köztársaság független, demok
ratikus jogállam, amelyben minden hatalom a népé, amely 
a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint 
közvetlenül gyakorolja -  és az Alkotmány lezárásaként 
azt is, hogy az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptör
vénye, amely és az (abból fakadó) alkotmányos jogszabá
lyok mindenkire egyaránt kötelezőek.

Hasonló az Alaptörvény22 kiindulópontja is, hiszen a B) 
cikk (1), valamint a (3) és (4) bekezdés szintén kimond
ja, hogy Magyarország független, demokratikus jogállam, 
amelyben a közhatalom forrása a nép, amely a hatalmát 
választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gya
korolja, valamint az R) cikk rögzíti, hogy az Alaptörvény 
Magyarország jogrendszerének alapja, amely és a (ebben 
az esetben is nyilván az abból fakadó) jogszabályok min
denkire kötelezőek. Az Alaptörvény emellett kiegészül 
azzal is, miszerint rendelkezéseit azok céljával, a benne 
foglalt Nemzeti hitvallással és történeti alkotmányunk 
vívmányaival összhangban kell értelmezni.

Ehhez kapcsolódóan vonatkozó törvény23 kijelenti, 
hogy az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve az Al
kotmánybíróság.

Összességében tehát a három vizsgált dokumentum 
(Kossuth Alkotmányterve, Alkotmány24, Alaptörvény) 
alkotmányvédelmi kiindulópontja között szignifikáns kü
lönbség nem mutatható ki.

Azonban ha megvizsgáljuk az Alkotmánybíróság ha
táskörét, láthatjuk, hogy e téren mindkét alkotmánybíró
sági törvény25 az egymástól elkülöníthető feladatok tekin
tetében számosságában több hatáskört biztosít, hiszen az 
Alkotmánybíróság eljárása nem korlátozódik az előzetes 
normakontrollra, vizsgálata pedig kiterjed a törvényeknél 
alacsonyabb szintű jogszabályokra is.26

Ugyanakkor figyelembe véve az Alkotmány több 
mint két évtizedig állandó rendelkezését, az is szembe
tűnő, hogy az eljárás -  a felülvizsgálat terjedelmének -  
köre tekintetében a törvényi szinten azonosság áll fenn: 
az Alkotmány Őr szék és az Alkotmánybíróság egyaránt 
valamennyi törvényt vizsgálhatta korlátozás nélkül. Ez a 
teljesség csak 2010. november 20. napjától szűnt meg, és 
tart azóta is.

Az Alkotmány 1989. október 23. napja, a Köztársaság 
kikiáltása óta hatályban volt rendelkezései a 2010. őszi 
módosításig változatlanul korlátlanul biztosították, hogy 
az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkot
mányosságát [Alkotmány 2010. november 19-ig hatályos 
32/A. § (1) bek.]. Valamennyiét -  korlátozás nélkül.

Míg a kossuthi alkotmánytervben az eltérés csak a jog
szabályi szintek között jelenik meg (kizárólag törvény 
versus valamennyi jogszabály viszonylatban), de a tör
vényi szint korlátozás nélküli felülvizsgálata megegyezik 
a korábbi, Alkotmányban meghatározottal, az eltérés a 
2010. november 20. után hatályos alkotmányi rendelke
zésekhez és azoknak az Alaptörvényben való továbbélé
séhez viszonyítva már sokkal látványosabb.

Itt ugyanis a felülvizsgálható törvények, törvényi ren
delkezések köre szűkült. A módosított Alkotmány ugyanis 
kimondta, hogy az Alkotmány kivételes eseteket állapít
hat meg, amelyekben nincs hatásköre az Alkotmánybíró
ságnak [Alkotmány 2010. november 20-tól hatályos 32/A.
§ (1) bek.], ezért ennek megfelelően kiegészült a kivételi 
körrel: a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a 
központi adónemekről, illetékekről és járulékokról, a vá
mokról, valamint a helyi adók központi feltételeiről szó
ló törvényeket az Alkotmánybíróság akkor vizsgálhatja 
felül, és csak akkor semmisítheti meg, ha az erre irányuló 
indítvány az alkotmányellenesség okaként kizárólag az 
élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes ada
tok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás 
szabadsága, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsoló
dó 69. § szerinti jogok sérelmét jelöli meg az indítványo
zó és állapítja meg az Alkotmánybíróság (és az indítvány 
sem tartalmaz egyéb okot).27

A fentihez hasonló -  bár a módosított Alkotmány ren
delkezéseihez képest egy ponton tágabb -  korlátozást 
tartalmaz az Alaptörvény 37. cikke is, amikor a (4) be
kezdésben kimondja, hogy mindaddig, amíg az állam
adósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az 
Alkotmánybíróság a 24. cikk (2) bekezdés b)-e) pontjá
ban foglalt hatáskörében (tehát előzetes normakontroll so
rán is) a központi költségvetésről, a központi költségvetés 
végrehajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről 
és járulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók köz
ponti feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való 
összhangját kizárólag az élethez és az emberi méltóság
hoz való joggal, a személyes adatok védelméhez való jog
gal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához 
való joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó 
jogokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérel
me miatt semmisítheti meg. A módosított Alkotmányhoz 
képest további megsemmisítési lehetőség, hogy az Alkot
mánybíróság az e tárgykörbe tartozó törvényeket is korlá
tozás nélkül jogosult megsemmisíteni, ha a törvény meg
alkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben 
foglalt eljárási követelmények nem teljesültek.

Az Alkotmány 2010 utáni, az Alkotmánybíróság hatás
körét szűkítő, majd ugyanezen elveket az Alaptörvényben 
is továbbvivő szemlélet megítélése korántsem egyöntetű. 
Például Trócsányi László megengedőbb álláspontra he
lyezkedik e korlátozás tekintetében, hozzátéve, hogy a 
vizsgálatból kizárt „törvények felett is teljes körű az al
kotmánybírósági kontroll, amennyiben a törvényhozási 
eljárásra vonatkozó szabályok sérülnének”.28 Azzal kap
csolatban pedig, hogy a hatáskör e szűkítését a Velencei 
Bizottság kifogásolta és a teljes körű alkotmánybírósági 
kontroll visszaállítását szorgalmazta, Trócsányi kiemeli,
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hogy a pénzügyi tárgyú törvények esetében is újra teljes 
körű lesz alkotmánybírósági kontroll az államadósság a 
teljes hazai össztermék ötven százaléka alá csökkenése 
esetén.29 Ezzel szemben a Velencei Bizottság úgy vélte, 
hogy az alkotmánybírósági hatáskör csökkentése azt ered
ményezi, hogy az alapjogok egy szűkebb körének vonat
kozásában lesz módja egyes jogszabályok felülvizsgála
tára, és ez „nyilvánvalóan ellentétes azzal a szándékkal, 
amely arra irányul, hogy a magyar jogalkotó Magyaror
szágon az alapjogok védelmi szintjét erősítse”.30 Ebbe az 
elgondolásba illeszkedik bele az a kiindulópont, amely az 
Alkotmánybíróságot (a bíróság mellett) mint a parlament 
és a végrehajtói hatalom egyetlen komoly intézményes 
ellensúlyát fogja fel a jelenlegi parlamentáris politikai 
rendszerekben.31 Ráadásul a korlátozó rendelkezésekkel 
az is komoly probléma, hogy „alapjogvédelmi szempont
ból differenciál az egyes alapvető jogok között, aminek 
következtében a felsorolt törvényhozási tárgykörökben a 
többi alapvető jog esetleges sérelme az Alkotmánybíróság 
előtt nem érvényesíthető”.32

A magam részéről osztom az aggályokat. Egyetértek 
azzal a szemlélettel, amely már a kossuthi Alkotmány
tervben is megjelenik, s amely a politika alkotmányhoz 
való igazodási kényszerét és nem az alkotmány aktuá
lis, akár támogatható érdekekhez való igazítását vallja. 
Amelyről Sólyom László így ír: „Az Alkotmánybíróság 
folyamatosan demonstrálta, hogy a jog határt szab a po
litikának, s hogy éppen ez az alapvető különbség a ko
rábbi rendszerrel szemben, ahol a jog a politika eszköze 
volt”33

Összességében úgy vélem, az Alkotmánybíróság hatás
köre az Alaptörvényben -  az alapjogvédelem terjedelme 
tekintetében -  visszalépés a kossuthi ideához képest.

Az előzőekben ismertetett, az Alkotmánytervben meg
jelenő alapjogi keretekhez visszatérve érdemes megfi
gyelnünk, hogy pl. Holló András az alkotmánybíráskodás 
két legfontosabb tevékenységi körének a politikai rend
szer alkotmányos működésének védelmét, illetve az alap
jogvédelmi alkotmánybíráskodást jelöli meg.34 Előbbi 
körben -  jelen tanulmány szempontjából relevánsként35 
-  a jogbiztonság elvét emeli ki, amely szempont szerint 
vizsgálva az Alkotmány Őr szék hatáskörét megtaláljuk 
a hasonlóságot: amikor Kossuth az egyén és a család el
idegeníthetetlen jogai mellett alapjogként a község és a 
megye, tehát kvázi a közigazgatási szerkezet, szervezet és 
működés jogainak védelmét is hangsúlyozza.

Holló Andrásnak az alapjogvédelmi alkotmánybírás
kodás tárgyalása során írt szempontjai közül kettő egy az 
egyben azonos a Kossuth által lejegyzettekkel: a szabad 
véleménynyilvánításhoz való jog; a sajtószabadság, ille
tőleg a vallásszabadság kérdése.36

Az Alkotmány Őr szék előzetes normakontrollban 
megnyilvánuló hatásköre kapcsán érdemes rámutatni, 
hogy ebben a körben -  véleményem szerint helyesen -  
Kossuth nem esett abba a hibába, ami az Abtv.1. 1998. 
február 17. napjáig hatályos 1. a) pontjában megjelent, ti., 
hogy törvényjavaslat előzetes normakontrollja is kérhető 
volt. Ezzel kapcsolatban írja Holló András, hogy e törvé
nyi rendelkezés „lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíró-
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ságot a törvényalkotási folyamat bármely szakaszában, és 
akárhányszor bevonják a jogalkotásba. Ezáltal az Alkot
mánybíróság a törvényhozási folyamat részévé válhat ál
lásfoglalásával...”37 Ugyanitt hivatkozik Holló magának 
az Alkotmánybíróságnak az állásfoglalására, miszerint az 
előzetes normakontroll célja megelőzni alkotmányellenes 
törvény létrejöttét, amely funkció csak a teljessé vált tör
vénytervezetnek a (vég)szavazás előtt vagy azután, de a 
kihirdetés előtt az Alkotmánybíróság elé terjesztésével ér
hető el.38

Bár az Alkotmánybíróság e határozatában értelemsze
rűen az akkor hatályos alkotmány alapján jutott ezen ér
telmezésre, de nyilvánvaló a párhuzam az Alkotmány Őr 
szék eljárásának elveivel.

Ugyanakkor ami lényeges eltérés az Alkotmánytervben 
szereplő és a későbbi vagy éppen a most hatályos rendel
kezések között, hogy míg Kossuth esetében az előzetes 
normakontroll az egyetlen és általános hatáskör lett volna, 
addig az a tényleges jogszabályokban39 -  az Alkotmány
bíróság több határozatában is kimondva40 -  kivételes al
kotmánybírósági hatáskörként funkcionált, és a tartalmi 
alkotmányellenességre szűkült.41

2. Az Alkotmány Őr szék eljárása
Alkotmánytervében Kossuth az Alkotmány Őr szék eljá
rását ex officio határozza meg.

Szemben tehát az Alkotmány egykori vagy az Alap
törvény hatályos rendelkezéseivel, illetve az Abtv.1. és 
Abtv.2. kapcsolódó szabályaival,42 fel sem merül a kezde
ményezésre jogosultakkal kapcsolatos szabályozás szük
ségessége.

Arra az Alkotmányterv nem tér ki, hogy technikailag 
az elfogadott törvény miként került volna az Alkotmány 
Őr szék elé, de feltehetően az Országgyűlés adott törvényt 
meghozó házának43 elnöke tartozott volna felelősséggel a 
megküldésért.

Az Alkotmányterv -  hasonlóan az Alkotmány és az 
Alaptörvény rendelkezéseihez -  a törvények kihirdetése 
előtt (hiszen éppen ezért beszélünk előzetes normakont- 
rollról) biztosította az áttekintést az alkotmányvédelmi 
szempontok alapján.

Kossuth ugyancsak nem dolgozta ki a részleteket arra 
vonatkozóan, hogy miként zajlik az Alkotmány Őr szék 
eljárása.

Csupán két elemet rögzített: egyrészt magát az alkot
mányossági szempontú vizsgálatot (ti. „azokat alkotmá
nyos szempontból átnézi s kijelenti, alkotmányosak e 
vagy sem, semmi törvény nem hirdettethetik ki a nélkül, 
hogy ezen magas bírói hatóság kijelentené, hogy semmi 
sincs benne, a mi az alkotmánnyal ellenkezik”44), más
részt, ha az Alkotmány Őr szék a törvényt alkotmány
ellenesnek találja, annak kihirdetése előtt visszaküldi a 
törvényhozás részére megjelölve azt a pontot (vagy ér
telemszerűen pontokat), amelyek alkotmányellenesnek 
találtattak.

Az Alkotmány és az Alaptörvény egyaránt hasonlóan -  
bár értelemszerűen részletesebben -  rendezi e két kérdést:
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Az Alkotmány 34-39. §45 három esetben tette lehető
vé az előzetes normakontrollt: az Országgyűlés kezdemé
nyezésére az Országgyűlés ügyrendjét, a köztársasági el
nök indítványára az Országgyűlés által elfogadott, de még 
ki nem hirdetett törvényt, az Országgyűlés, a köztársasági 
elnök és a Kormány kérésére nemzetközi szerződés meg
erősítése előtt a nemzetközi szerződés aggályosnak tartott 
rendelkezését vizsgálta meg alkotmányossági szempont
ból (utóbbi esetben alkotmányellenesség megállapítá
sát követően a nemzetközi szerződés mindaddig nem 
volt megerősíthető, amíg a nemzetközi szerződést kötő 
szerv vagy személy az alkotmányellenességet meg nem 
szünteti).

E hármas tárgykörből a törvény előzetes vizsgálatánál 
nem látható eltérés, és a jogkövetkezmény is azonos volt: 
ha az Alkotmánybíróság a törvény aggályosnak tartott 
rendelkezésének alkotmányellenességét állapította meg, a 
köztársasági elnök a törvényt mindaddig nem hirdethette 
ki, amíg az Országgyűlés az alkotmányellenességet meg 
nem szüntette.

Ezzel kapcsolatban azonban érdemes arra rámutatni, 
hogy az előzetes normakontroll milyen dilemmákat ve
tett fel a korábbi szabályozásban.46 Annál is inkább, mert 
ahogy már jeleztem, ez a -  mai kutatók szempontjából 
több okból is problematikus -  jogintézmény Kossuth kon
cepciójában az egyedüli alkotmányvédelmi eszköz lett 
volna.

Arra már utaltam, hogy a még el nem fogadott törvény
javaslat előzetes vizsgálatát az Alkotmánybíróság miért 
tartotta aggályosnak. Ugyanakkor a már elfogadott (de ki 
nem hirdetett) törvény esetében is megfogalmazódtak kér
dések. „A szakirodalomban olyan álláspont is felmerült, 
hogy az előzetes és az utólagos normakontroll együttes lé
tének indokoltsága megkérdőjelezhető.”47 Ezen aggályok 
felvetése leginkább az előzetes normakontroll során tett 
alkotmánybírósági megállapításoknak az utólagos norma
kontroll terjedelmét behatároló lehetőségére utalnak,48 
azonban a jelen vizsgálódásunk -  ti. mennyiben lehetett 
volna a kossuthi ötlet a gyakorlatban életképes -  tárgya 
szempontjából nem relevánsak. Azonban egy ugyancsak 
e körben megfogalmazott -  és éppen az előzetes és utó
lagos normakontroll együttes létének indokoltságát alá
támasztó -  gondolat alapján már láthatóvá válik, hogy az 
Alkotmány Őr szék előzetes normakontrollra korlátozott 
hatásköre milyen hiányosságokat vonhatott volna maga 
után. E konstrukció ugyanis nem nyújt megoldást arra az 
esetre, ha a vizsgált törvény az alkotmány későbbi mó
dosulása miatt vált volna alkotmányellenessé (feltehetően 
Kossuth elgondolásában az Alkotmány módosításának 
lehetősége nem jelentős gyakorisággal merült fel), mint 
ahogy arra sem, ha az Alkotmánynak nem megfelelő bírói 
gyakorlat kialakulása veti fel az alkotmányvédelem szük- 
ségességét.49

Az előzetes normakontroll tekintetében az Alaptörvény 
csak egy rövid rendelkezést tartalmaz: az Alkotmánybíró
ság az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából meg
vizsgálja az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényeket, 
illetve ehhez kapcsolódóan rendelkezik az Alaptörvény és 
az Alaptörvény módosításának -  igen szűk körű -  vizsgá

latáról is.50 A részletszabályok tekintetében az Abtv. 2. ad 
eligazítást.51

Hasonlóan az Abtv. 1.-ben meghatározottakhoz (és e 
körben az Alkotmány Őr szék hatáskörét az Alkotmány
ban foglaltakkal azonos irányban meghaladva) az Abtv. 2. 
is az Alkotmánybíróság hatáskörébe utalja -  a 23. § (1) 
bekezdésben foglaltakat (törvény előzetes normakontroll- 
ja) nem érintve -  a nemzetközi szerződés vagy annak va
lamely rendelkezése, valamint az Alaptörvény 5. cikk (7) 
bekezdése alapján elfogadott normatív határozat Alaptör
vénnyel való összhangjának előzetes vizsgálatát is [Abtv.
2. 23. § (3) bek.].

Az Országgyűlés hatáskörének és működésének újra
szabályozásával összhangban az Abtv. 2. hatálya alatt
-  2013. augusztus 1. napjától -  a kossuthi Alkotmány
tervben és az Alkotmányban foglaltakhoz képest is újabb 
tartalommal bővült az előzetes normakontroll köre, hiszen 
a normatív határozat elfogadására irányuló javaslat kezde
ményezője, a Kormány, valamint az Országgyűlés elnöke 
indítványára az Országgyűlés az Alaptörvény 6. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eljárás szerint kérheti az Al
kotmánybíróságtól a (normatív) határozat Alaptörvénnyel 
való összhangjának előzetes vizsgálatát -  a jogszabályok 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint [Abtv. 2.
23. § (5)-(6) bek.].

Az Abtv. 2. mindezek mellett szabályozza -  szintén 
2013. augusztus 1. napjától -  azt az esetet is, amikor az Al
kotmánybíróság az Alaptörvény S) cikk (3) bekezdése és
24. cikk (5) bekezdése alapján az elfogadott, de még ki nem 
hirdetett Alaptörvény vagy Alaptörvény-módosítás megal
kotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási kö
vetelmények megtartását vizsgálja (Alaptörvény 23/A. §).

Minthogy a törvényt érintő előzetes normakontroll te
kintetében az Alkotmánytól való lényeges eltérés -  leg
alábbis ami jelen vizsgálatunk tárgyát illeti -  nem látha
tó, a jogirodalomnak az Alkotmányban és az Abtv. 1.-ben 
szabályozott előzetes normakontrollt érintő megállapítá
sait az Alaptörvény és az Abtv. 2. esetében is időtállónak 
gondolom.

rr
3. Az Alkotmány Or szék tagjai
Kossuth az Alkotmány Őr szék tagjai vonatkozásában 
három sarkalatos kritériumot határoz meg: a „senatus” 
nevezi ki őket, elmozdíthatatlanok, és nemcsak egyidejű
-  nem lehetnek a törvényhozás tagjai - ,  de utólagos össze
férhetetlenségi követelményt is felállít: nem lehetnek még 
lemondás esetében sem kormánykinevezéstől függő hiva
tal viselői.52

Az Alkotmány és az Alaptörvény, valamint hozzájuk 
kapcsolódóan az Abtv. 1. és Abtv. 2. rendelkezéseit össze
vetve az Alkotmánytervben írtakkal, a legkisebb eltérés a 
kinevezés tekintetében található.

Kossuth a tagságot a legfőbb törvényhozó hatalom 
döntésére bízta, ami az Országgyűlés általi megválasztás
sal azonosnak tekinthető.

Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés k) pontja ugyanis ak
ként rendelkezett, hogy az Országgyűlés választja meg az
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Alkotmánybíróság tagjait. Ugyanígy rendelkezik az Alap
törvény 24. cikk (8) bekezdése is. Eltérés csak abban van, 
hogy az Alkotmánytervtől eltérően mind az Alkotmány, 
mind az Alaptörvény szabályoz(t)a a jelölés és választás 
folyamatát is [Alkotmány 32/A. § (4) majd (5) bek., Alap
törvény 24. cikk (8) bek.].

Az Alkotmányterv arra nem tér ki, hogy az Alkotmány 
Őr szék hány tagú, és arra sem, mik a tagság feltételei. Ez
zel szemben e körben mind az Alkotmány, mind az Alap
törvény részletes szabályozást ad(ott).53

Abban, hogy az Alkotmánybíróság tagjait milyen mó
don választják ki (jelölik stb.), vannak erőteljes eltérések 
az Alkotmány eredeti, majd módosított szabályozása és az 
ez utóbbival rokonságot mutató alaptörvényi szabályok kö
zött, azonban végső soron a parlamenti (minősített) többség 
választja őket, amely akár az ezzel a többséggel rendelkező 
párt, pártszövetség egyedüli, tehát konszenzus nélküli aka
ratának érvényesüléséhez vezethet. „Az alkotmánybíró sze
mélyének választása -  így az egyes politikai erők számá
ra megfelelőnek tűnő ember megtalálása is -  politikailag 
erősen befolyásolt és meghatározott. (...) senki nem szá
míthat reálisan arra, hogy valamikor majd alkotmánybíró 
lesz. Ez kizárólag a mindenkori politikai erőviszonyok 
függvénye”54

Az alkotmánybírókkal szembeni szakmai kritériumok 
lényegében nem változtak, csupán finomodtak. Míg az 
Alkotmány és az Abtv. 1. hatálya alatt elméleti szinten (a 
gyakorlat ezt nem igazolta) jogos volt az aggály, hogy „a 
kiemelkedő tudást a jogszabály ugyanis mintegy feltételezi 
a húsz év szakmai gyakorlat létével, ám a húsz évet úgy is 
el lehet tölteni jogi munkakörben, hogy az illető valójában 
sem gyakorlatot, sem kiemelkedő tudást nem szerez. Emiatt 
indokolt lenne (...) bizonyos elméleti előéletet megkövetel
ni, például kandidátusi -  ma PhD -  fokozat megszerzését. 
Az is igaz viszont, hogy a valóban kiváló gyakorlati szak
emberek egy részét ez a megoldás elzárná az alkotmány
bírói tisztség elől, ami nem feltétlenül szerencsés.”55

Az Alaptörvény csak a szakmai gyakorlatnak a jogi te
rülethez kötésével lép előre, de azzal magam is egyetértek, 
hogy önmagában a jogi végzettség, vagy az, hogy egy jelölt 
akár évtizedekkel a megválasztása előtt fel tudott mutatni 
húsz év gyakorlatot, miközben a hatályos norma-közeggel, 
joggyakorlattal vagy éppen a jogtudomány legfrissebb állá
sával nincs tisztában, megrendítheti a szakmai önállóságá
ba és megalapozottságába vetett hitet.

A tisztség időtartama tekintetében Kossuth kifejezetten 
nem rendelkezik, azonban a szöveg két eleméből levonhat
juk a megfelelő következtetést. Az „elmozdíthatatlanság” 
nagy valószínűséggel nemcsak az „immunitást” jelenti, 
de azt is, hogy az illető élethosszig az Alkotmány Őr szék 
tagja, a lemondás említéséből pedig azt is láthatjuk, hogy 
a tisztség megszűnése kizárólag a tag saját elhatározásán 
alapulhat.

Az Abtv. 1. és az Abtv. 2. is lényegesen eltér ettől -  és 
nem csupán a megbízatási idő határozott tartamhoz köté
sével, de az elmozdíthatatlanság tilalmának -  még ha csak 
korlátozott terjedelmű -  áttörésével is.

Az Abtv. 1. 2011. augusztus 31. napjáig az Alkotmánybí
róság tagját kilenc évre rendelte megválasztani azzal, hogy 
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biztosította az egyszeri újraválasztás lehetőségét, majd ezt 
követően az időtartamot felemelte tizenkét évre [Abtv. 1. 
8. § (3) bek.]. Az Abtv. 2. 6. § (3) bekezdése megtartotta a 
tizenkét évet, de kizárta az újraválasztást.

Ez utóbbi módosítás mindenképpen előremutatható, hi
szen a jogirodalomban is erősen élt az a nézet, hogy „az 
újraválasztási lehetőség az alkotmánybíró függetlenségére 
károsan hathat”56. Tilk Péter ugyanitt hozzáteszi: „Érdemes 
azonban észrevenni, hogy (...) az újraválaszthatóság kizá
rása önmagában nem megfelelő és elégtelen garancia. . 
indokolt lenne nem csak az újraválaszthatóságot kizárni, 
hanem a volt alkotmánybírót hosszabb időre kirekeszteni 
a fontosabb közjogi tisztségek ellátásából.”57 Az Alaptör
vényben nem látunk ilyen irányú megfontolást, miközben 
a felvetett megoldás sokban emlékeztet Kossuthnak az Al
kotmány Őr szék tagjára e tisztsége megszűnését követően 
megállapított összeférhetetlenségi korlátra.

A tisztség megszűnésének esetei az Abtv. 1.-ben és az 
Abtv. 2.-ben egyaránt részletesebbek,58 mint az Alkot
mánytervben. Mindkét törvény ezen okok között sorolja 
fel a megbízási időtartam leteltét, a halált, a lemondást, az 
összeférhetetlenség -  illetve az Abtv. 2. szerint a megbí
zatás ebből következő megszűnésének -  megállapítását, a 
felmentést és a kizárást.

Ezek közül a kossuthi elgondolással összhangban 
áll a lemondás és a halál mint jogviszonyt megszünte
tő jogi tény bekövetkezte. Az általa írt, a törvényhozási 
tagsággal való összeférhetetlenség elvéből tulajdonkép
pen még az ezen okkal összefüggő megszűnési indok is 
azonosként fogható fel. Azonban az elmozdíthatatlanság 
elvével szigorúan szemben áll a felmentés és a kizárás, va
lamint az Abtv. 2.-ben meghatározott passzív választójog 
elvesztése is.

Érdekes azonban, hogy míg a 70. életév mint korlát az 
Abtv. 1.-ben és 2013. december 10. napjáig az Abtv. 2.- 
ben is megszűnési indok volt, addig az Abtv. 2.-ben ezen 
időpont után már -  hasonlóan a vélt kossuthi tervvel -  ha 
nem is élethosszig, de a teljes megbízási időtartamig szól
hat a megbízás (azaz egy alkotmánybíró ha még a 70. szü
letésnapja előtt megválasztják, közel 82 esztendős koráig 
betöltheti a tisztséget).

Sajátos módon a korhatár problematikája eleddig rész
letesebb feldolgozást nem nyert, noha külön izgalmas an
nak vizsgálata, hogy vajon az élethosszig tartó megbízatás 
vagy a határozott időtartam jelent-e nagyobb garanciát a 
pártatlanságra, függetlenségre. Tekintettel azonban a jelen 
kutatás tárgyára, ennek mélyebb elemzésétől eltekintek.

Az elmozdíthatatlanság^^ rátérve, jelzendő, hogy az 
Kossuth elgondolásában nyilvánvalóan garanciális elem 
volt, amely korlát áttörése annyiban kevéssé aggályos, 
hogy az Abtv. 1. az ilyen jellegű döntéseket az Alkot
mánybíróság teljes ülése, tehát valamennyi alkotmánybí- 
ró(társ) döntésére bízta, így egy tag elmozdításáról csak a 
testület, és senki más nem dönthetett. A másik ellensúlyo
zó garanciális elem az volt, hogy az összeférhetetlenség 
megállapítása mindig objektív szempontokon nyugodott, 
míg a felmentés célja a -  ki nem mondottan egészségi ál
lapotból adódó (megbízatásából eredő feladatok ellátása 
képességének fel nem róható okból következő hiánya) -



akadályoztatás és a testület működése zavartalanságának 
biztosítása volt [Abtv. 1. 15. § (5)-(6) bek.]. Talán a kizá
rás esete tartalmazott részben kevéssé körülírt szabályo
kat, hiszen míg a jogerős ítéletben megállapított bűntett 
elkövetése, az Alkotmánybíróság munkájában való rész
vétel egy éven keresztül történő elmulasztása, vagy 2001. 
december 24. napjától a vagyonnyilatkozat-tételi kötele
zettség nem teljesítése ugyancsak objektív szempont, de 
a törvényi rendelkezés már nem részletezi, mi tekintendő 
olyan esetnek, amikor az alkotmánybíró neki felróható 
okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, 
illetőleg mit jelent az, hogy más módon a tisztségére mél
tatlanná válik [Abtv. 1. 15. § (7) bek.].

Az Abtv. 2. 16. § sok tekintetben az Abtv. 1. rendelke
zéseihez hasonlóan részletezte a már ismertetett, a kossut- 
hi elmozdíthatatlanság elvével szembemenő megszűnési 
okokat: részletesen szabályozva az összeférhetetlenség 
megállapítását, a felmentést (ugyanúgy, mint az Abtv. 
1.), és a kizárást is -  ugyanazokat a bizonytalanságokat 
megtartva, amelyeket e körben az Abtv. 1. kapcsán már 
jeleztem -  egyúttal a bűncselekményből vagy a vagyon- 
nyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztásából származó 
kizárási okok esetében pontosítva a szövegezést.

E körben a jogirodalomban is található olyan nézet, mi
szerint a méltatlanság nem határozott fogalom, amelyre 
hivatkozással akár „mondvacsinált okkal is el lehet távo
lítani”59 egy alkotmánybírót. A méltatlanság fogalmával 
kapcsolatban Petrétei József azt írja, hogy azt a törvény 
nem határozza meg. „A méltatlanság a tisztséggel nem 
összeegyeztethető, rendszerint erkölcsileg vagy jogilag 
kifogásolható -  vagyis vétkességi elemeket tartalmazó -  
magatartás esetén állapítható meg.”60

Az összeférhetetlenség tekintetében az Alkotmányterv 
részben enyhébb, részben szigorúbb, mint akár az Alkot
mány, akár az Alaptörvény, akár a két alkotmánybírósági 
törvény. Enyhébb, mert bár szól a megbízatást megelőző 
időszak összeférhetetlenségéről, csak a párhuzamos tör
vényhozási tagságot határozza meg ilyen okként, ugyan
akkor a megbízatás megszűnését követő esetre (nyilván 
elkerülendő, hogy egy kormánykinevezés reményében 
esetleg befolyásolható legyen az Alkotmány Őr szék 
tagja) is megállapít összeférhetetlenségi szabályt. Ezzel 
szemben a modernkori magyar törvények ez utóbbi jog
intézményt nem ismerik, de meghatározzák a megbízatás 
előtti és alatti összeférhetetlenségi eseteket, a második 
elemben szélesebb kört vonva meg.

Maga az Alkotmány is két irányból szűkítette le az 
összeférhetetlenséget: a 20. § (5) bekezdés (1990. má
jus 5. napjától) kimondta, hogy az országgyűlési képvi
selő nem lehet az Alkotmánybíróság tagja (sem), a 32/A. 
§ (5), majd később (6) bekezdése pedig, hogy az Alkot
mánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és az 
Alkotmánybíróság hatásköréből adódó feladatokon kívül 
politikai tevékenységet nem folytathatnak. Ennél széle-

sebb kört vont meg az Abtv. 1., amely kimondta, hogy az 
Alkotmánybíróságnak nem lehet tagja az, aki a választást 
megelőző négy évben a kormány tagja vagy valamely párt 
alkalmazottja volt, valamint az sem, aki vezető államigaz
gatási tisztséget töltött be [Abtv. 1. 5. § (3) bek.], továbbá, 
aki országgyűlési képviselő, tanácstag, más állami szerv
nél tisztséget, érdek-képviseleti szervnél vezető tisztséget 
betöltő személy és valamely párt tagja. Majd a 2001. évi 
CII. törvény alapján ez a felsorolás finomodott, kimond
va, hogy az alkotmánybírói megbízatással összeegyeztet
hetetlen minden más állami, önkormányzati, társadalmi és 
politikai vagy gazdasági tisztség, illetve megbízatás, to
vábbá hogy az alkotmánybíró a tudományos és oktatói, 
a művészeti, a szerzői jogi védelemben részesülő, vala
mint a lektori és a szerkesztői tevékenységen kívül más 
kereső foglalkozást nem folytathat [Abtv. 1. 9. § (1) bek.]. 
Emellett az Abtv. 1. 9. § (2) bek. azt is kimondta, hogy az 
Alkotmánybíróság tagja az Alkotmánybíróság hatásköré
ből adódó feladatokon kívül politikai tevékenységet nem 
folytathat, politikai nyilatkozatot nem tehet.

Az Alaptörvény e vonatkozásban legalábbis sok tekin
tetben követi az Alkotmány rendelkezéseit, hiszen a 24. 
cikk (8) bekezdése rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság 
tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak 
politikai tevékenységet.

Az Abtv. 2. pedig megismétli, hogy az Alkotmánybí
róságnak nem lehet tagja az, aki a megválasztása napját 
megelőző négy éven belül a Kormány tagja, valamely párt 
vezető tisztségviselője volt, vagy állami vezetői tisztséget 
töltött be [Abtv. 2. 6. § (4) bek.]. Ugyanakkor elhagyja 
azt a követelményt, miszerint politikai tevékenységet nem 
folytathat, politikai nyilatkozatot nem tehet. Annak elle
nére, hogy ez a pártatlanság követelménye miatt lényeges 
lehet.61

Álláspontom szerint az Alkotmány és Abtv. 1., va
lamint az Alaptörvény és az Abtv. 2. is sok tekintetben 
előrelépést jelent a Kossuth által megfogalmazott össze
férhetetlenségi szabályokhoz képest, de akár a tisztség be
töltését megelőzően vállalt feladatok szabályait vesszük, 
akár pedig a lemondás utáni összeférhetetlenségi normát, 
szellemiségét tekintve a kossuthi terv e körben is előre- 
mutatóbbnak tűnik.

________ Jog
löíténeti sze m le '— /

***

Összességében úgy látom, hogy nem csupán keletkezési 
idejét tekintve, de több mint másfél évszázad távlatából 
is Kossuth Alkotmányterve és abban az alapjogvédelem 
gondolata, illetve intézménye rendkívül korszerű, mo
dern, korát messze megelőző volt.

Célszerű lenne ezért az alkotmánybíráskodás nemzet
közi és hazai történetének feldolgozása során az eddiginél 
jóval jelentősebb figyelmet szentelni Kossuth Lajos mű
vének és alkotmányos koncepciójának.
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Ró n a y , Zo l t á n

Stuhl der Verfassungshüter. Weiterleben des Verfassungsentwurfs von Kossuth in der Regelung bezüglich des 
ungarischen Verfassungsgerichts
(Zusammenfassung)

Jog___________________
Iwtéoeti sze m le '— /

GemaB dem in der Verfassungsliteratur allgemein ak- 
zeptierten Standpunkt sind die Anfange des Rechtsins- 
tituts der Verfassungsgerichtsbarkeit am Anfang des 20. 
Jahrhunderts anzusetzen, und sie können in erster Linie 
als Verwirklichung der von Hans Kelsen formulierten 
Gedanken gewertet werden. Nimmt man jedoch den 
Verfassungsentwurf von Lajos Kossuth, abgefasst 1851 
im Exil in Küthaya, zur Hand, fallt einem der Gedanke 
über einen Stuhl der Verfassungshüter ins Auge. Diese 
Arbeit von Kossuth ist rechtshistorisch kaum bearbeitet, 
und sie ist nicht nur eine Zusammenfassung von politi- 
schen Gedanken, sondern sie stellt im Wesentlichen ein 
Rechtsetzungsprogramm dar. Im Text, dessen zahlreiche 
Elemente detailliert ausgearbeitet sind, zeichnet sich 
eine Organisation ab, die allgemeine und auBerordent- 
lich starke Befugnisse besitzt und eine abstrakte Nor- 
menkontrolle sicherstellt. Sie erfüllt in vielen Punkten

die Erwartungen, die heute an ein Verfassungsgericht 
gestellt werden. Und das ein halbes Jahrhundert vor Kel
sen. Kossuths Vorstellung aber hat nicht nur einen histo- 
rischen Wert, sondern sie ist auch heute aktuell, weil die 
Befugnisse des ungarischen Verfassungsgerichts durch 
das Grundgesetz eingeschrankt sind. Die geplante Tatig - 
keit und Zusammensetzung des Stuhls der Verfassungs
hüter können im Spiegel der Verfassung, des Grundge- 
setzes und beider Gesetze über das Verfassungsgericht 
untersucht werden. Man kann den Entwurf mit den um- 
gesetzten Regelungen vergleichen, und die empfohlenen 
Lösungen den gewahlten gegenüberstellen. Von diesen 
Vergleichen können auBerst interessante Schlussfolge- 
rungen gezogen werden sowohl hinsichtlich Kossuths 
Engagement für eine VerfassungsmaBigkeit als auch der 
durch die zurzeit geltenden Normen abgesteckten Positi- 
on des Verfassungsgerichts.
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költség vetés megállapítása, és a financziális számvétel a népkép
viselő házat; ellenben a kormány és megyék közt előfordulhatott 
vita kérdések eldöntése a Senatust illeti” (Kossuth Lajos i. m.
28. p.).

44 Kossuth Lajos i. m. 29-30. p.
45 Az Abtv. 1. 1998. évi I. törvénnyel 1998. február 18. napjával hatá

lyon kívül helyezett 33. az Országgyűlés, annak állandó bizottsága 
vagy ötven országgyűlési képviselő indítványára törvényjavaslat 
vizsgálatának kezdeményezését is lehetővé tette.

46 Ugyanakkor e körben eltekintünk a Házszabály és a nemzetközi 
szerződés előzetes normakontrolljával összefüggő dilemmák bemu
tatásától, tekintve hogy ilyen hatáskörrel az Alkotmány Őr szék nem 
rendelkezett volna.

47 Tilk Péter i. m. 80. p.
48 Tilk Péter i. m. 80-81. p.
49 Tilk Péter i. m. 81. p.
50 Alaptörvény 24. cikk (1) bek.
51 Abtv. 2. 23. § (1)-(2) bek.
52 Kossuth Lajos i. m. 30. p.
53 Az Alkotmány először (1994. december 10-ig) 15, majd (2011. au

gusztus 31. napjáig) 11, ezt követően ismét 15 főben határozta meg 
az Alkotmánybíróság létszámát [Alkotmány 32/A. § (4) majd (5) 
bek.], és az Alaptörvény 24. cikk (8) bekezdése is 15 főről rendelke
zik. Az Abtv. 1. 4. § szintén tartalmazott rendelkezést a létszámra, va
lamint a vezetésre is legalábbis az elnök és helyettese tekintetében.
A kiválasztás szempontjaihoz lásd még: Abtv. 1. 5. § (1)-(2) bek., 
Abtv. 2. 6. § (1) bek.

54 Tilk Péter i. m. 34. p.
55 Tilk Péter i. m. 31. p.
56 Tilk Péter i. m. 41. p.
57 Tilk Péter i. m. 41. p.
58 Lásd Abtv. 1. 15. §, Abtv. 2. 15. §.
59 Tilk Péter i. m. 57. p.
60 Petrétei József i. m. 225. p.
61 Tilk Péter i. m. 47. p.

Közismert, hogy a magyar felsőoktatás önálló tör
vényi szabályozására első alkalommal viszonylag 
későn, a rendszerváltást követően, 1993-ban került 

sor. Jóllehet 1961-ben a Magyar Népköztársaság oktatási 
rendszerének elemeként törvény rendelkezett a felsőokta
tásról, az azonban nem kizárólag a felsőoktatás működé
sét szabályozta, ráadásul a kor szokásainak megfelelően, 
csak néhány fontosabb szabályt rögzített, a részletes ren
delkezéseket törvényerejű rendeletre bízta.1 Szintén isme
retes az 1848-as magyar egyetemről szóló törvény,2 ami 
mint ilyen az első ágazati törvénynek is tekinthető lenne, 
azonban nem fedte le a korabeli felsőfokú oktatás teljes 
vertikumát, hiszen kizárólag az akkoriban egyedüliként 
működő magyar egyetem vonatkozásában rögzítette a 
tanszabadság alapelvét, és rendelte az intézményt a köz
oktatásügyi miniszter alá.

A felsőbb oktatás tehát, annak intézményrendszerével 
együtt viszonylag hosszú időn keresztül működött egysé
ges szabályok megalkotása nélkül, pedig a 19. század vé
gére már igen széleskörűen differenciálódott intézmény-

FORRÁS
Rigó Kinga

Egy ritkán emlegetett 
tervezet
Az egyetemekről és az egyetemi 
főiskolákról szóló törvénytervezet 
előadói javaslata a Fejérváry-kormány 
idejéből

Az egyetem fogalmának lényege, hogy az el
méleti tudományok összességét felölelje.

(Királyi M agyar Tudományegyetem Jog- 
és Á llamtudományi Karának kari véleménye 
a 1764 sz. 1905-1906. számú beadványhoz)
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