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„nekünk az a FelaDaTunk,  
hogy az alapjogok párTjáT Fogjuk, 

és ne a TársaDalomIrányíTás 
álTalános szemponTjaIT vegyük 

FIgyelembe”

paczolay péT er r el , a z a lkoTm án y bí róság elnök év el  
h a lm a I gá bor é s sa láT orsolya be szélgeT

A magyar alkotmánybíráskodás tizedik évfordu-
lóján a Fundamentum szerzői egy mind az al-
kotmány, mind hatásköre értelmezése tekinteté-
ben szuperaktivista Alkotmánybíróságról beszél-
tek. Azt követően inkább a passzivizmus időszaka 
következett, majd a „szociális” népszavazási dön-
tések kapcsán megismerkedhettünk a pártpolitikai 
csatákba beszálló Alkotmánybírósággal is. Ezek a 
korszakok mennyiben tulajdoníthatók az eltérő fel-
fogású elnökök hatásának, illetve mennyi a szerepe 
benne a rendszerváltás előrehaladásának?

ugyan az elnökök udvariasan vissza szokták 
utasítani, hogy a nevük alapján korszakolják 

az Alkotmánybíróság működését, de szerintem két-
ségtelen tény, hogy az elnöknek meghatározó sze-
repe van úgy az intézmény vezetésében, mint az 
érdemi munkában. Mindezt belülről is láttam, de 
ezt támasztja alá a bíróság működésének a határo-
zatokban megnyilvánuló, a hazai politikai folyama-
tokra tett hatása és nemzetközi visszhangja is. Az 
első két elnök vitavezetési stílusát magam főtitkár-
ként is megtapasztaltam: Sólyom László kijelölte a 
„játékteret”, amelyen belül a vita folyt, a véleményét 
pedig csak a legvégén fejtette ki. Németh János más, 
de szintén meghatározó stílusban vezette az egyéb-
ként összetételében teljesen megváltozott testüle-
tet. A hároméves elnöki ciklus egyébként kevésnek 
tűnik arra, hogy a joggyakorlat alapvetően meg-
változzék, ezt másfél év után, saját tapasztalatból is 
mondhatom. Szintén számításba kell venni, hogy a 
Németh János utáni elnökök hangsúlyt fektettek a 
kontinuitásra. Holló András vissza akart nyúlni a 
Sólyom-bíróság hagyományaihoz, legalábbis ahhoz, 
amit abból elfogadott – nyilván nem a túlzottnak 
tartott aktivizmushoz. A Bihari-bíróság pedig – ha 

lehet így mondani – speciális volt bizonyos szem-
pontból, mert majdnem az egész testület éppen 
az alatt az idő alatt cserélődött ki, amíg ő volt az 
elnök.

Úgy tűnik, hogy Bihari azért egy sajátos minősé-
get képviselt azzal, hogy először és eddig egyetlen 
alkalommal egy volt politikusból lett alkotmánybí-
rósági elnök. És ez mintha rányomta volna a bé-
lyegét az Alkotmánybíróság gyakorlatára, a poli-
tizálás irányába tolva azt. Ami a népszavazá-
si döntésekben megnyilvánul, az politikai szem-
pont, ami nem kis részben azzal függ össze, hogy 
egy volt politikus, egy talán politikai ambíciókkal 
is rendelkező elnök vezette ezt a bíróságot.

kétségtelen, se előtte, se azóta nem volt rá példa, 
hogy valaki gyakorlatilag az országgyűlési 

padsorból kerüljön, ha nem is közvetlenül, de rövid 
időn belül az alkotmánybírói testületbe. Ugyanakkor 
meg kell jegyeznem, hogy a kérdésben említett nép-
szavazási ügyekben Bihari Mihály engem jelölt ki 
előadónak. Több lehetséges és a korábbi alkotmány-
bírósági gyakorlatból levezethető döntési alternatívát 
tettem le a teljes ülés asztalára. A kormányprogram-
mal kapcsolatban az Országos Választási Bizottság 
vitájában kialakult álláspontokat is ismertettem, ami 
a teljes ülésen is vitát generált. A költségvetést érin-
tő népszavazás kapcsán a kiindulópontot pedig az 
jelentette, hogy a 2001-es négy AB-döntés egyiké-
be beépítettek egy korlátozást a költségvetési kiadás 
mint tiltott népszavazási tárgy értelmezése tekin-
tetében. A korábbi gyakorlat a költségvetési tör-
vény mint jogszabály módosítására irányuló, illetve 
a jövőbeni kiadásokat érintő kérdéseket zárta ki a 
népszavazásból.
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Ennek az értelmezéséről folyik a vita, hogy va-
jon az csak az éppen hatályos költségvetést érintő 
népszavazást tiltja-e, vagy pedig mindegyiket. Az 
OVB olvasatában mindent tilt; de tudjuk, hogy az 
Alkotmánybíróság többsége úgy értelmezte, hogy a 
jövőbenit nem tiltja.

a vitát az Alkotmánybíróság eldöntötte. Éppen 
a három inkriminált kérdés [ti. kórházi napi-

díj, vizitdíj, tandíj – a szerk.] volt nálam az óriási 
csomagból, ezeket a döntéseket szakmailag akkor 
is vállaltam, ma is vállalom. Megjegyzem, hogy a 
vizitdíjas népszavazási kérdésről hozott első döntés-
hez csak Bragyova András írt különvéleményt. A 
többiek egyetértettek azzal, hogy csakis az OVB-ha-
tározat meghozatalakor már hatályos költségvetési 
törvény lehet akadálya népszavazásnak. A népsza-
vazási kérdéseknek a megszövegezése ezt követően 
változott, ami a későbbi AB-határozatokat érdem-
ben befolyásolta. A politikai összefüggéssel lehet, 
de nincs értelme foglalkozni. Ugyanakkor valóban 
nem számoltam azzal a következménnyel, hogy a 
folyamat gyakorlatilag a népszavazás intézményének 
teljes kiüresedéséhez vezethet, és az elbírált ügyek 
száma és „érdeme” bizonyos értelemben az OVB 
és az Alkotmánybíróság presztízsének csökkenését 
eredményezi. Százával zúdultak az OVB-re és az 
Alkotmánybíróságra teljesen lehetetlen – sőt pro-
vokatív – kérdések, amelyek tulajdonképpen mind 
a két szervezet munkáját megbénították. Mindket-
tőtől merőben idegen, mert egyiket sem erre hoz-
ták létre. Ezt a folyamatot biztos, hogy nem láttuk 
előre. Sosem voltam különösebben híve a közvetlen 
demokráciának, de azt gondoltam, hogy ha egy-
szer már benne van az alkotmányban, akkor vegyük 
komolyan. Nem gondoltam, hogy a teljesen komoly-
talan népszavazási kezdeményezések néhány hónap 
alatt ellehetetleníthetik a népszavazás intézményét. 
Minden lehetséges fórumon elmondom – egyébként 
nem túl sok sikerrel, mert nem üti meg az alkotmá-
nyozó „ingerküszöbét” –, hogy ezt minél hamarabb 
rendezni kell az alkotmányban.

A pártpolitikát valójában nem izgatja a dolog ad-
dig, amíg egy kezdeményezésből nem lesz való-
ban népszavazás. Ha négymilliárd forintot kelle-
ne minden értelmetlen népszavazásra költeni, ak-
kor komolyan vennék. A minap az OVB több mint 
egy tucat kérdésről döntött – s ezek nyilván az AB 
elé kerülnek –, amelyek a Polgári perrendtartás 
különböző részletkérdéseit javasolták módosítani. 
Abszolút szakszerű kérdésekről, tehát nem őrült-
ségekről van szó, mint mondjuk az a kérdés volt, 
vajon a tyúk volt-e előbb vagy a tojás, hanem ar-

ról, hogy a kezdeményezők szerint a Pp. meghatá-
rozott passzusait másokkal kellene felcserélni. Az 
ilyen kezdeményezések siker esetén teljesen össze-
zavarják a parlamentáris rendszer egész működé-
sét, hiszen a törvényhozást az Országgyűlés ha-
tásköréből átteszik a nép kezébe, amely nyilván 
alkalmatlan ilyen részletkérdések szabályozásá-
ra. Ezeknél az eseteknél már jól lehetett használ-
ni az Alkotmánybíróságnak azt az utóbbi időben 
kialakított tesztjét, amely bevezeti a rendeltetés-
szerű joggyakorlás követelményét a kezdeménye-
zésekkel összefüggésben. De ezt a problémát va-
lóban alkotmányozási és törvényhozási úton kel-
lene megoldani.
De áttérve a Bihari-bíróságról a Paczolay vezet-
te testületre: szándékai szerint ezt a korszakot mi-
ként fogják majd jellemezni utólag?

elnökségem kezdetén megfogalmaztam bizonyos 
elképzeléseket, amelyek közül talán a legfon-

tosabb a két évtizedes joggyakorlat következetessé 
tétele. Az egyik fő kritika az Alkotmánybírósággal 
szemben, hogy ellentmondásos, változó vagy kiszá-
míthatatlan a gyakorlat. Tudatosan végiggondol-
va ezen lehet változtatni A munkát elkezdtük, és 
reményeink szerint a külvilág számára is érzékelhe-
tő eredménnyel jár majd. Hogy ez nyomot hagy-e 
a testületen úgy, hogy amiatt Paczolay-bíróságnak 
lehetne majd nevezni, azt nem tudom. Az alapjogok 
jelentős részénél szívesen tudnék vállalni sok min-
dent a Sólyom-féle aktivizmusból, de olyan közeg-
ben mozgunk, ahol tulajdonképp az alapjog védel-
mi szintjének a megőrzése már önmagában aktiviz-
musnak tűnik. Különböző erők hatnak az alapjog-
védelem klasszikusnak mondható gyakorlata ellen, 
amelyekbe beleértendők a nemzetközi tendenciák, 
de a hazai viszonyok is. Azon vagyok, hogy sike-
rüljön ezen a téren legalább az Alkotmánybíróság-
nak továbblépnie, illetve – ami ebben a tekintetben 
ugyanaz – megőriznie hagyományait.

Milyen nemzetközi, hazai, illetve belső ellenerőket 
lát az alapjogvédelem kapcsán?

ha a klasszikus alapjogokat vesszük, mint a 
szólásszabadság, adott esetben a gyülekezé-

si jog, akkor egyértelműek a korlátozásra irányuló 
tendenciák. Nemzetközi szinten a terrorizmus elle-
ni háború zászlaja alatt bontakozott ki az alapjog 
gyengítése. A strasbourgi gyakorlatban megjelenő 
minimalizmus és konszenzuskeresés szintén prob-
lematikus a magyar Alkotmánybíróság magasabb 
mércéihez képest, ahogy ez korábban is így volt. 
Harmadrészt az EU-ban is vannak olyan jogalko-
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tási törekvések, amelyek alapjog-korlátozó hatással 
járnak, legalábbis magyar viszonylatban. A nem-
zetközi elvárások, a nemzetközi bíróságok mércéi 
pedig nagyon erős hivatkozási alappá váltak úgy a 
magyar tudományos vitákban, mint az alkotmány-
bírósági gyakorlatban. A Fundamentum lapjain is 
követhető a hangsúlyeltolódás igénye a szólássza-
badság gyakorlása és korlátozása kapcsán. E folya-
matokat a testület is figyelemmel kíséri, és nyilván 
az alkotmánybírák sem tudják magukat teljes egé-
szében függetleníteni a külvilág hatásaitól. Ezért 
alkalmanként érzékelhető a bírói érvelésekben egy-
fajta társadalompolitikai felelősségtudat, az úgyne-
vezett egyéb körülmények, mint a rend, a biztonság 
szempontjainak figyelembevétele. Érthető, de ezek 
a szempontok inkább a törvényhozót kell befolyá-
solják. Az Alkotmánybíróság elsődleges szempontja 
ezzel szemben az alkotmány és ezen belül az alap-
jogvédelem, amelynek hagyományos, kiszámítható, 
követhető, egyértelmű elvek és mércék szerint kell 
megvalósulnia. E szerint a döntésekben állítólag 
nem pusztán az alapjogok pártját kell fognunk „elv-
telenül”, hanem minden körülményre – a rendre, a 
biztonságra, az egyéb értékekre – figyelemmel kell 
elbírálni az alkotmányossági kérdéseket. Én ezt a 
szemléletet teljesen indokoltnak tartom a törvény-
hozó esetében. Nekünk azonban az a feladatunk, az 
a funkciónk, hogy az alapjogok pártját fogjuk, és ne 
a társadalomirányítás általános szempontjait vegyük 
figyelembe. Egy plasztikus példával élve: alkotmány-
bíróként alapjogvédő testületben és nem az Interpol 
igazgatótanácsában ülünk. A biztonság, a terroriz-
mus, a nemzetközi bűnözés stb. létező problémák, 
nem lehet úgy tenni, mintha nem lennének, de az 
Interpol feladata, hogy harcoljon ellenük; nekünk 
viszont a problémák ismerete mellett az alapjogvé-
delem szempontjaira kell a hangsúlyt helyezni. Sze-
retném, ha ebbe az irányba tudnánk haladni.

A szólásszabadság kapcsán a legtöbb kritika az-
zal kapcsolatban fogalmazódik meg, hogy a 92-es 
izgatási döntés – többek között – azon a feltétele-
zésen alapul, hogy a„[p]olitikai kultúra és egész-
ségesen reflektáló közvélemény csakis öntisztulás-
sal alakulhat ki. Aki tehát gyalázkodik, magát bé-
lyegzi meg, s lesz a közvélemény szemében »gya-
lázkodó«. A gyalázkodásra bírálat kell hogy felel-
jen.” Azok, akik ezt kritizálják, azt állítják, hogy 
ez a feltevés téves volt és nem igazolta az idő. Ma-
gyarul: akik azt mondják, hogy felül kellene vizs-
gálni ezt a gyakorlatot, azok részben ezen az ala-
pon mondják. A másik eleme a kritikáknak az, 
hogy az Alkotmánybíróság többé-kevésbé követke-
zetes gyakorlatát (azért csak többé-kevésbé, mert 

a jelképdöntések kilógnak ebből a sorból) a rendes-
bíróságok félreértelmezik. Miután az alapjogi bí-
ráskodásban végül is a rendesbíróságok mondják ki 
a konkrét ügyben a döntő szót – adott esetben fel-
mentenek uszítókat a bűncselekmény vádja alól –, 
ez visszahullik az Alkotmánybíróságra; és gyak-
ran maguk a bíróságok is az Alkotmánybíróságra 
mutogatnak: azért követik ezt a gyakorlatot, mert 
ez az alkotmánybírósági iránymutatás 92 óta.

a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban 2008-ban meg-
hozott döntésünk egyik megállapításával vála-

szolnék: „Ahol sokféle véleménnyel találkozhatnak 
az emberek, a közvélemény toleráns lesz – állította 
az Alkotmánybíróság 1992-ben, és a demokratikus 
politikai kultúra vártnál lassúbb kialakulása miatt 
nincs ok ezt az optimizmust feladni.” A határozat 
szerint „szabad és működő társadalomban a szélső-
séges, kirekesztő vélemény hangoztatása a társada-
lom alapjait és működőképességét nem veszélyezte-
ti, ezzel szemben elutasításra vezet, így a kirekesztő 
szélsőséges nézeteinek hangoztatásával magát szo-
rítja perifériára”.

Továbbra is optimista vagyok, de más okom is 
van arra, hogy ragaszkodjam a 92-es mércéhez. A 
tolerancia és a meggyőzés nem iktatja ki teljesen a 
társadalomból az elfogadhatatlan nézeteket. Ugyan-
akkor létezik egy másik ismert érvrendszer is, amely 
szerint ha egyszer elkezdjük korlátozni a szólást, ak-
kor rálépünk egy olyan útra, amelyen mindig fogunk 
találni érvet a további korlátozásra. Egyáltalán: az, 
ha az állam mondja meg, hogy mi helyes, mi nem, 
mi szép, mi csúnya, mi szörnyűséges és mi nem, ak-
kor ezzel elindulhat egy folyamat, amely végső so-
ron eljuthat a politikai beszéd teljes kiiktatásához is. 
Ez az érvrendszer az, ami miatt az utóbbi döntése-
inkben fenntartottuk a 92-es mércéket a 2000 körül 
meghozott döntések után is.

A második kérdésre válaszolva: ismerjük azt a fel-
vetést, mely szerint az AB gyakorlata bizonytalanítja 
el a jogalkalmazókat, a bíróságokat, de akár a rend-
fenntartó szervezeteket is. Úgy látom azonban, hogy 
a politika részéről egy állandó, már-már görcsös 
szabályozási igyekezet figyelhető meg, amely min-
dig újabb és újabb büntető tényállásokat vagy pol-
gári jogi megoldásokat keres. A jogalkalmazó bíró-
ságok ahelyett, hogy kihasználnák a hatályos jog-
ban meglévő lehetőségeket, az Alkotmánybíróságra 
hivatkozva inkább a fölmentés és a keresetelutasítás 
mellett döntenek. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a 
gyűlöletbeszéd lehetséges áldozatai jogi értelemben 
ma sem eszköztelenek. A joggyakorlat intenzívebb, 
hatékonyabb befolyásolására persze az alkotmányjo-
gi panasz jelenlegi szabályozása, sajátos természete 
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miatt nem alkalmas. Lehetővé teszi azt, hogy a fe-
lelősség elvesszen. A felelősség, vagy fogalmazzunk 
inkább úgy: a gyűlöletbeszéddel szemben a joggya-
korlatban fellelhető potenciálok jobb kiaknázásához 
az Alkotmánybíróság és a rendesbíróságok közöt-
ti kapcsolat szabályozásának újragondolására lenne 
szükség.

Ebből következik az igazi alkotmányjogi panasz.

mindig felemásnak tartottam a jelenlegi alkot-
mányjogi panasz kereteit. Másokkal együtt 

gyakran felhívtam a figyelmet arra, hogy az a köz-
hely, amely szerint a magyar Alkotmánybíróságnak 
óriási hatásköre van, nem teljesen igaz. Az alkot-
mányjogi panasz terén nagyon korlátozottak a lehe-
tőségek; az alkalmazási tilalom kimondása a testület 
elé kerülő ügyek számára figyelemmel meglehető-
sen visszafogott hatással bír. Kérdés persze, milyen 
realitása van az alkotmányjogi panaszra vonatkozó 
szabályok megváltoztatásának. Maga a kérdésfel-
vetés is heves ellenállást vált ki a rendesbírói szer-
vezet berkeiben, ugyanakkor a politikai térfélen is 
tartja magát az az elképzelés, hogy egy ilyen irányú 
hatásköri módosítás az AB túlhatalomra való törek-
vésének újabb bizonyítéka. Talán nem is lenne sze-
rencsés , ha az ügyek 95 százaléka alkotmányjogi 
panasz volna, mint Németországban és jó néhány 
más országban is, ahol bizony okoz problémát az 
alkotmányjogi panaszok áradata. Pillanatnyilag 
tehát a legközvetlenebb hatást a jogegységi határo-
zatok felülvizsgálatával gyakorolja az Alkotmánybí-
róság a rendesbírói jogértelmezésre.

Az alkotmányjogi panasz lenne a leginkább alkal-
mas a depolitizálásra, sokkal inkább, mint mond-
juk az absztrakt normakontroll. A politikai féle-
lem nem nagyon érthető. Lehet, hogy van, csak 
nem tűnik racionálisnak. Ami a másik érvet ille-
ti, azt, hogy az Alkotmánybíróság végül is kihar-
colta magának a jogegységi határozatok felülvizs-
gálatát, az a gyakorlatban azt jelenti, hogy szin-
te nincsenek jogegységi határozatok, tehát nem na-
gyon tűnik egyensúlyban lévőnek az alku ebben a 
tekintetben.

elnökké választásom óta kifejezetten törekszem 
arra, hogy a Legfelsőbb Bírósággal kiegyen-

súlyozott, mindkét juriszdikció számára hasznos, 
értelmes kapcsolat alakuljon ki, és a Legfelsőbb 
Bíróság fogadókészsége pozitív visszajelzés szá-
momra e törekvésemben. Ezzel együtt is folyamato-
san tapasztaljuk, hogy a bírói szervezet jelentős része 
sérelemnek tekinti a jogegységi határozatokkal kap-

csolatos alkotmánybírósági hatáskört. Érzékelhető a 
jogegységi döntések számszerű csökkenése az utóbbi 
időben, illetve a Legfelsőbb Bíróság hajlamos még a 
jogegységi döntés visszavonására is, ha alkotmánybí-
rósági eljárás van folyamatban. Másrészt meggyőzők 
Bragyova András bírótársam azon érvei, amely sze-
rint az utólagos normakontroll szűkítésével a meg-
változott alkotmányjogi panasz új irányba terelné az 
alkotmányjogi bíráskodást. Mindig hangsúlyozni 
kell, hogy a valódi alkotmányjogi panasz persze csak 
alkotmányossági kérdésben vizsgálná felül az ítéle-
tet, tehát nem szuperbíróságként. Ha ez megvalósul-
na, nem lehetne azt mondani, hogy az Alkotmány-
bíróság miatt nem működik a jogalkalmazás, hanem 
akkor tényleg kiderülne, hogy valóban mi viseljük 
ezért a felelősséget, vagy pedig a rendesbíróságok.

Lehet, hogy nem is volna nagy ár ezért az actio 
popularisról való lemondás, hiszen talán húsz év 
után ez kevésbé fontos, mint az alkotmányjogi pa-
nasz.

van, aki úgy gondolja, hogy teljesen fel kellene 
áldozni az actio popularist, absztrakt utólagos 

normakontroll keretében, vagy leszűkíteni, a német 
modellt követve, ahol csak bizonyos politikai szer-
vek kezdeményezhetnek ilyen eljárást. Mindenesetre 
az kétségtelen, hogy ezt a hatáskör-átgondolást érde-
mes volna fölvetni az Alkotmánybíróság részéről is.

Visszatérve a kiszámítható gyakorlatra: elnöki ars 
poeticájának egyik karakteres eleme a precedens-
bíráskodás erősítése. Ezzel lehet összefüggésben, 
hogy hivatalba lépése után adott egyik első inter-
jújában jelezte, átvizsgálják a testület közel húsz 
esztendős ítélkezési gyakorlatát. Hol állnak az át-
tekintésben, milyen területeken látja szükségesnek 
a gyakorlat módosítását? Hiszen éppen a népsza-
vazási ügyek igazolják, hogy a precedensrendszer-
nek fontos eleme az, hogy adott esetben a bíróság, 
ha szükségét érzi, képes legyen elmozdulni koráb-
bi gyakorlatától. A Lawrence-ügyben az ameri-
kai Leg felső Bíróság eltért a Bowers-ügyben ki-
alakított gyakorlatától a felnőtt emberek konszen-
zusos homoszexuális aktusainak büntetőjogi meg-
ítélése tekintetében, mert belátta, hogy az a XXI. 
században már tarthatatlan. Még azt is el tud-
tam volna képzelni, hogy a magyar Alkotmány-
bíróság, feltéve, hogy 2001-ben valóban úgy gon-
dolta: a jövőbeni költségvetésről való népszava-
zás nem zárható ki, 2007-ben megváltoztatja ezt 
az álláspontját, mert belátja, hogy jövőbeni költ-
ségvetési kérdésekben is életveszélyes népszavazást 
tartani, mert belegebed az ország.



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  1 .  S Z Á M I N T E R J Ú  /  45

A precedensről én átvitt értelemben beszélek, hiszen 
a magyar kontinentális, európai jogrendszer. Az AB 
ezért nem tekinthető angolszász értelemben prece-
densbíróságnak. A kontinentális hagyományok sze-
rint nem egyes precedensekből, nem egy korábbi 
döntésből vezetjük le a jogot, hanem arra kell töre-
kedni, hogy következetesek legyenek a döntéseink, 
ezért nyilván a mozgástere is nagyobb egy ilyen bí-
róságnak, a saját döntéseitől könnyebben eltérhet.

Hogy volt-e eredménye a húszéves gyakorlat 
módszeres áttekintésének? Kétségtelen eredmény-
nek két dolgot tartok. Az első a munkatársak, köz-
tük jól képzett jogtudósok szellemi energiáinak 
visszaterelése „házon belülre”. Rendkívül rövid időn 
belül nagy lelkesedéssel nagyon komoly elemzéseket 
írtak a joggyakorlatról. Még rögtön az első nyáron, 
2008-ban elkészült a kutatási beszámoló az alapjogi 
tesztről, a diszkrimináció terén, a precedensről, de 
az adóügyekről is készült egy fontos anyag, amely 
területen tényleg ellentmondásos a gyakorlatunk,. 
És amiről már a korábbiakban is beszéltünk: még a 
mostani szűk keretek között is elképesztő darázsfé-
szek eljárásjogilag az alkotmányjogi panasz (befoga-
dás, határidők, mi a jogerő stb.); erről is készült egy 
kiváló, az elmúlt húsz év alatt felgyülemlett problé-
mákat azonosító, majdnem száz oldalas tanulmány. 
Ennek eredményeit tíz ügyviteli döntésben kanoni-
záltuk. A többi munka inkább arra irányult, hogy 
a bírók és a munkatársak számára legyen egy olyan 
kiinduló bázis, amelyet adottnak veszünk. Másrészt 
pedig nagy eredménynek tartom, hogy egyértel-
műen megvan a testületben és a munkatársakban a 
szándék a gyakorlatunkban meglévő kitérők tudato-
sítására, arra, hogy el kell dönteni, mit akarunk to-
vábbvinni, mit nem. Ez kívülről még talán nem ér-
zékelhető, de bízom benne, hogy előbb-utóbb lát-
szani fog, hiszen a joggyakorlat koherenciája az AB 
legitimációjának alapja. Kifejezetten ügyelünk a di-
vergáló gyakorlat elhárítására, és – például az alkot-
mányjogi panasznál vagy az adóügyekben – igyek-
szünk egységesíteni. Egy rögzült gyakorlattól való 
eltérés persze nem egyszerű. Elnökké választásom 
óta konkrét ügyben még nem merült fel az eltérés 
igénye, de az érzékelhető a vitákban, hogy néhány 
alapkérdésben feszegetjük korábbi gyakorlatunk ke-
reteit. Vannak a bírók között olyanok, akik egysze-
rűen ragaszkodnak a korábbi döntéshez, és magam 
is úgy látom, hogy nagy a felelősség, és nagyon jó 
indok kell ahhoz, hogy eltérjünk valamitől.

Persze az eltérés módja sem mindegy: Kennedy bí-
ró a Lawrence-ügyben minden további nélkül azt 
mondja, hogy rosszul döntött 1986-ban az a tes-
tület, amelynek ő maga is tagja volt. Vajon en-

nél nehezebb vagy könnyebb ugyanezt már hi-
vatalban nem lévő alkotmánybírókról mondani? 
Ugyanez a Kennedy bíró idén januárban a korpo-
rációk kampányköltéseinek évszázados korlátozá-
sát elfogadó bírósági gyakorlatot tette félre egy so-
kat vitatott többségi döntés indokolásában. 

hogy melyik a nehezebb, azt nehéz lenne 
eldönteni. A saját tévedését az embernek fáj-

dalmasabb bevallania, de talán rosszabb akusztikája 
van, ha már hivatalon kívüli bíróról vagy bíróság-
ról mondjuk ki, hogy rosszul döntött. Ugyanakkor 
látni kell, hogy az eltelt idő alatt olyan információk, 
tudásanyag, tapasztalatok merülnek föl, amelyeket 
az akkori bírák nem láthattak.

Egy másik ügy kapcsán 1997-ben felmerült, va-
jon nem kellene-e változtatnia az Alkotmánybí-
róságnak azon a következetes gyakorlatán, hogy 
alkotmánymódosítást nem vizsgál felül. A dön-
téshez csatolt kisebbségi vélemény tett egy fél lépést 
ebbe az irányba, mondván, hogy az olyan alkot-
mánymódosításnak, amely nem kerül be az alkot-
mány szövegébe, felülvizsgálhatónak kellene len-
nie. Ezzel összefüggésben felmerül, vajon van-e – 
ki nem mondva – a magyar alkotmányban örö-
kös klauzula, például a 8. § (1) bekezdése. Hiszen 
az örökös klauzula például Németországban egy-
értelműen indokolja az alkotmánymódosítás felül-
vizsgálatát.

érdekes kérdés. Sosem értettem egyet az alkot-
mánymódosítás felülvizsgálatának teljes elutasí-

tásával, de ennek a jogi érvrendszerét még ki kell 
dolgozni. Mindenesetre az utóbbi időben a kérdés 
nemzetközileg az érdeklődés előterébe került. A 
németeknél világos a rendszer, hasonló a helyzet 
Törökországban, de például Portugáliában is van 
erre lehetőség. A Velencei Bizottság is foglalkozott 
a témával. Készült róla egy tanulmány, amely végül 
is arra az álláspontra helyezkedett, hogy az alkot-
mánymódosítás bírói felülvizsgálata nagyon kényes 
dolog, és nem igazán kívánatos. Erre rendkívül éles 
vita alakult ki a bizottságban, és nem úgy tűnik, 
hogy a vita egyhamar el fog dőlni. A kérdés fon-
tosságát jól mutatja, hogy a francia Alkotmányta-
nács „házi” folyóirata, a Les Cahiers du Conseil Cons-
titutionnel különszámot szentelt a témának, holott 
a francia alkotmányos tradícióba sokkal kevésbé 
illeszkedik, mint a többi kontinentális jogrendbe, 
köztük a magyarba. Ráadásul a francia Alkotmány-
tanács korábban többször világosan leszögezte, hogy 
alkotmánymódosítással nem foglalkozik. Én hajla-
nék arra, hogy a kérdést mi is újragondoljuk. Nem 



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 0 .  1 .  S Z Á M46 /  I N T E R J Ú

tudom, elég fogódzó lenne-e ehhez a 8. § (1) bekez-
désének módosíthatatlanként való felfogása, ahogy 
Bragyova András egy tanulmányában javasolja. 
Mindenesetre magának a láthatatlan alkotmánynak 
a koncepciója is azt sugallja, hogy vannak az alkot-
mánynak olyan struktúrái vagy értékei, amelyeket 
az alkotmányozónak sem lenne szabad érintenie. 
Emiatt meglepő volt az az önmérséklet, amellyel a 
láthatatlan alkotmányt gyakran felhívó bíróság sie-
tett mindig leszögezni, hogy az alkotmánymódosítás 
kontrollja szóba sem kerülhet.

Az 1997 közepén készült Fundamentum-beli in-
terjúban Sólyom László már azt mondja, hogy az 
Alkotmánybíróság nem vizsgálja az alkotmány-
módosításokat, de a szövegből kiolvasható, hogy ő 
szíve szerint vizsgálná. Vagyis azt gondolja, hogy 
valakinek őrködnie kell a „láthatatlan alkotmány” 
értékei fölött, és ez vonatkozik az alkotmány-
módosításra is. Magyarország ráadásul meg van 
verve egy borzasztó könnyű alkotmánymódosítá-
si szabállyal, hiszen kétharmados többség birtoká-
ban bárki azt csinál az alkotmánnyal, amit akar. 
Nem új alkotmányra gondolok, hanem az alkot-
mány inkonzisztenssé tételére, egymásnak ellent-
mondó alkotmánymódosításokkal.

erre volt is példa, pont a népszavazási ügyek kap-
csán. Gondolhatunk arra, hogy a 97-es alkot-

mánymódosítás mennyi kárt okozott például a nép-
szavazás beemelésével. Vagy a küszöbmódosítás egy 
konkrét cél érdekében, a NATO- és az EU-csatla-
kozás jó példája az egy alkalomra hozott alkotmányi 
szabálynak. A hasonló, indulatból történő alkotmá-
nyozás mindig nagy veszélyeket tartogat, ami nem a 
kétharmados szabály hibája. Úgy gondolom, hogy a 
kétharmados többségből önmagában nem követke-
zik az alkotmány eltorzítása.

Nem, csak könnyebbé teszi azt.

valóban. Az elmúlt időszak jól mutatja, hogy 
alkalmanként pillanatok alatt létrejön az egy-

hangúság a parlamenten belül, a legélesebb politikai 
megosztottság idején is; gondolok itt az ORTT vagy 
a rádiófrekvencia ügyére. De ha van egy amerikai, 
holland vagy norvég típusú alkotmánymódosítási 
szabály, akkor még a teljes konszenzusban lévő őrült 
politika sem tud hozzányúlni az alkotmányhoz. 
Nálunk hozzá tud nyúlni. Márpedig rosszat tenni 
az alkotmányosságnak még száz százalékos többség-
gel is lehet, hát még kétharmadossal.

Ez a veszély állandó, főként azért, mert nálunk 
kis többségű kormányok esetén is sor került külön-

böző ürügyekkel átgondolatlanul véghez vitt alkot-
mánymódosításra, és ezek is erodálják az alkotmá-
nyosságot, egyáltalán az alkotmány tekintélyét és 
az alkotmányosság érvényesülését. Egyébként na-
gyon fontosnak tartom az alkotmányosság tekinté-
lyének helyreállítását, és ezt tűztem ki harmadik cé-
lul az említett kettő mellett. Ha az AB az alapjog-
védelem területén következetes jogvédő gyakorlatot 
követ, az nagyban hozzájárul a testület és az alkot-
mány tekintélyének emelkedéséhez. Államszerve-
zeti kérdésekben viszont az alkotmányozónak na-
gyobb a mozgástere; nem értek egyet azokkal, akik 
kétségbe vonják a distinkció létjogosultságát. Ha az 
alapjogi gyakorlatban sikerülne kialakítani meggyő-
ző, következetes álláspontot, akkor kevésbé rombol-
hatnák az AB tekintélyét népszavazási vagy egyéb 
olyan ügyek, amelyekkel a testület szükségszerűen 
belekerül a napi politikai forrongásba.

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével és an-
nak részeként az Alapjogi Charta kötelezővé vá-
lásával prognosztizálható-e, hogy a magyar Al-
kotmánybíróságon belül is megjelenik a nemze-
ti alkotmányos értékek versus európai alkotmá-
nyos értékek viszonyával kapcsolatos kérdésfelve-
tés, ami a német Alkotmánybíróságon belül Ma-
astricht óta lényegében folyamatos, és a tavaly jú-
niusi döntésben is elég élesen kirajzolódott? Eddig 
a magyar Alkotmánybíróságot ezek az ügyek na-
gyobbrészt elkerülték.

elkerülték, és mi is elkerültük az ügyeket, ez az 
igazság. Ugyan több alkotmánybíró írt erről, én 

magam is vizsgáltam például azt, hogy mi lesz az 
uniós csatlakozáskor az alkotmánybíráskodással. 
Ezek azonban mind doktriner – úgy értem: elméle-
ti – megközelítések voltak, és igazából nem kiérlelt 
álláspontok. A testületen belül többféle felfogás ész-
lelhető. Több alkotmánybíró elfogadja az EU-sza-
bályrendszer egyfajta elsődlegességét, míg mások 
inkább a németes állásponton vannak, és fenntar-
tanák a nemzeti alkotmány elsődlegességének leg-
alább a lehetőségét. Nyilván több következménnyel 
jár, hogy a Lisszaboni Szerződés szerződési rangra 
emeli az Alapjogi Chartát. Az egyik természetesen 
a Luxemburg – Strasbourg – nemzeti alkotmány-
bíróságok hármasságából fakadó probléma, amellyel 
a Velencei Bizottságban is foglalkoztunk. Precízen 
meg kell határozni a különböző emberi jogi fóru-
mok hatásköreit az esetleges rivalizálás elkerülése és 
a hatékony jogvédelem fenntarthatósága érdekében. 
A másik kérdés a tagállami alkotmánybíróságok és 
a lehetséges nemzetközi emberi jogi fórumok kap-
csolata: az AB novemberi nemzetközi konferenciá-
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ján Vassilios Skouris, az Európai Közösségek Bíró-
ságának elnöke nagyon markáns, szinte provokatív 
előadást tartott a luxembourgi bíróság és a nemze-
ti alkotmánybíróságok általa kívánatosnak tartott 
viszonyáról a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése 
után. Többek között arra utalt, hogy a közösségi jog 
értelmét alapjogi oldalról is a luxembourgi bíróság 
adja meg, ezért az egységes alapjogi értelmezés úgy 
biztosítható, ha a nemzeti alkotmánybíróság előze-
tes döntéshozatali eljárást kezdeményez a luxem-
bourgi testület előtt ahelyett, hogy maga döntené 
el az ügyet. Érdekes felvetés, főként egy tagállami 
alkotmánybíró szemüvegén keresztül. A magam 
részéről azt gondolom, hogy az alkotmányvédő tes-
tületnek nem az a hivatása, hogy amennyiben az 
egész politikai vezetés és az ország (így elvontan) az 
integráció irányába halad, akkor az „alkotmányőrök” 
ezt ott akadályozzák, ahol lehet. Viszont azzal sem 
értek egyet, hogy önként menjünk elébe mindennek, 
és eleve mindent értelmezzünk át, ami konfliktusba 
kerülhet az EU jogával; pedig erre is van példa az 
alkotmánybíróságok között. Nem előzetes eljárással 
kellene fordulni Luxembourghoz, hanem előzete-
sen tisztázni kellene a saját viszonyunkat a nem-
zeti alkotmányhoz és ehhez az új helyzethez. Csak 
zárójelben jegyzem meg, hogy én ezzel a legutóbbi 
német Lisszabon-döntéssel sem tudok azonosulni. 
Az alapján lennie kellene huszonhét alkotmányos 
identitásnak, holott ez nem igaz, mert sok helyütt 
nincsen ilyen speciális alkotmányos identitás, máshol 
meg egyáltalán nem követik ezt a filozófiát. Nekünk 
kellene definiálnunk, hogy pontosan mi az, amit a 
nemzeti alkotmányban védünk. Eddig nem értel-
meztük az alkotmánynak az Európai Unióval kap-
csolatos 2/A. §-át. Nem is könnyű, tegyük hozzá, 
hiszen az sem volt szerencsés alkotmánymódosítás, 
ha belegondolunk.

Ha már a nemzeti sajátosságok és az európai stan-
dardok szóba kerültek: bizonyára tudja, hogy a 
Fundamentum egyes szerkesztői közös kommen-
tárban komolyan bírálták az AB-nak a bejegyzett 
élettársi kapcsolattal összefüggő döntését. A kritika 
fő megállapítása éppen az volt, hogy ezzel a dön-
téssel a magyar alkotmánybírák az európai ten-
denciákkal ellentétes utat választottak. És itt most 
nem arról a tendenciáról van szó, amely Európa 
és az Egyesült Államok sok államában az azonos 
neműek házasságát alkotmányos jogként értelmezi, 
hanem arról, hogy pusztán a család és a házasság 
alkotmányjogi helyzetére vonatkozóan az Alkot-
mánybíróság az európai és tengeren túli trenddel 
ellentétes, ultrakonzervatív irányba indult el.

a kritikát értem, de a döntést az adott helyzet-
ben elérhető legjobb kompromisszumnak tar-

tom, köszönhetően az előadó bíró, Lenkovics Bar-
nabás rugalmasságának is. Ebben az ügyben arról a 
kiindulópontról nem mozdult el a bíróság, hogy a 
házasság férfi és nő kapcsolata. De ezt nem a 2008-
as döntésben mondta ki az Alkotmánybíróság.

Ennek az ügynek a kapcsán nem ez volt a fő prob-
léma, hiszen itt a törvényhozó sem akarta az azo-
nos neműek házasságát, ez ma reálisan nem is 
merül fel Magyarországon. A bejegyzett élettár-
si kapcsolat azonban felmerül mind külön-, mind 
azonos neműek esetén, de erre az Alkotmánybí-
róság a különneműek vonatkozásában azt vála-
szolta, hogy nem lehet megkettőzni a házasság in-
tézményét. Ha nem is csak a jogi trendeket vizs-
gáljuk, hanem a szociológiai helyzetet is, az is azt 
mutatja, hogy a házasságnak ma már mindenütt 
a világon, beleértve a keresztény többségű orszá-
gokat is, komoly alternatívája a nem házassági 
kapcsolat. Az Alkotmánybíróság ebben az ügyben 
egy olyan intézményt privilegizál, a házasságot, 
amelynek ma már szerte a világon reális alterna-
tívája van, hiszen az emberek egyre kevésbé tart-
ják fontosnak, hogy kapcsolataikat házassági for-
mában tartsák fenn. Kétségkívül örvendetes, hogy 
az azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolatát 
nem minősítette alkotmánysértőnek a testület, de 
a döntéssel a különneműek esetében állítottak egy 
olyan korlátot, amelyet az élet nem igazol.

a magam részéről nagyon fontosnak tartom, 
hogy a testület a határozat rendelkező részé-

ben rögzítette az azonos neműek bejegyzett élettársi 
kapcsolata alkotmányosságát. A határozat és annak 
kritikája a félig üres vagy félig tele pohár tipikus 
esete. Miután nálunk, eltérően Európa szinte összes 
országától, az alkotmányban szerepel egy házasság-
védő szabály, a többségi érvelés szerint a „megket-
tőzés” alkotmányellenes. A döntés-előkészítés során 
áttekintettük az európai államok vonatkozó alkot-
mányos szabályait, és kiderült, hogy bár sok ország 
alkotmánya védi például a nők és a férfiak házas-
ságon belüli egyenlőségét, de sehol sincs kifejezett 
és absztrakt alkotmányos védelme a házasság intéz-
ményének. Ez csak a németeknél és nálunk van így. 
A többségi döntés vezérmotívuma vélhetően az volt, 
hogy mivel nálunk él ez az absztrakt védelem, ezért 
tartalmat kell neki adni. Tanulmányoztuk egyéb-
ként a német Alkotmánybíróság hasonló, bár jóval 
szűkebb kérdést felölelő döntését is. Hozzátenném 
még azt is, hogy nálunk 1949 óta van az alkot-
mányban a házasságot védő szabály. Azt kívánom 
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tehát érzékeltetni, hogy a kérdés bonyolult, összetett 
átgondolást igényelt, sok helyen nyilván a döntéssel 
szemben megfogalmazott kritikák is elfogadhatók. 
Bízom benne, hogy a jelenleg folyamatban lévő, az 
azonos neműekre szűkített bejegyzett élettársi kap-
csolatra vonatkozó felülvizsgálat és az ennek során 
megszülető határozat egyértelművé teszi az állás-
pontokat.

Ha valaki megnézi alaposan a német döntést, 
azért annak más a logikája. Ott a törvényhozó 
csak az azonos neműek vonatkozásában szabá-
lyozta a kérdést, és nem az Alkotmánybíróság szű-
kítette le a jogilag elismerhető párkapcsolatok körét. 
Az alkotmánybírák pedig hosszan fejtegetik, hogy 
a házasságvédelmi szabály a német alkotmányban 
nem azt jelenti, hogy másokat diszkrimináljunk, 
és az intézményvédelem nem értelmezhető a jog-
alanyoknak a társadalmi változások szerint ala-
kuló szabadsággyakorlása kárára. A német döntés 
emellett hangsúlyosan hivatkozik az alaptörvény 
diszkriminációtilalmi szabályára.

más az alaphelyzet – itt nálunk jóval megen-
gedőbb volt a törvény, amit mi nem fogad-

tunk el. Nem vagyok híve a kettős beszédnek, de 
van, amikor az ember nehéz helyzetben van ilyen 
ügyeknél.

Felmerül a kérdés, vajon nem lett-e volna ide-
je értelmezni a házasságra vonatkozó, 1949 óta 
az alkotmányban lévő passzust, figyelembe véve, 
mennyit változott a házasság intézménye azóta 
Magyarországon. Eltelt hatvan év, ez a házasság 
nem ugyanaz a házasság, amely bekerült abba az 
egyetlen mondatba.

elfogadom a kritikát; szerepem a döntéshozatal-
ban a lehető legjobb kompromisszum kialakítá-

sára irányult. De ha már a tényszerűségeknél tar-
tunk: tapasztalataim szerint ennek a témának jóval 
csekélyebb volt a társadalmi rezonanciája. A meleg-
szervezetek nyilván a házasság lehetőségéért küz-
denek tovább, mert nekik viszont a házasság lenne 
a fontos, számukra a bejegyzett élettársi kapcsolat 
csak pótlék. A társadalom nagy részét, úgy tűnt, 
nem igazán izgatja ez a kérdés.

A Fundamentumon kívül például Drinóczi Tí-
mea is írt egy erősen kritikus tanulmányt a ha-
tározatról a Közjogi Szemle tavalyi első számá-
ban. Másrészt pedig a bíróságnak éppen az len-
ne a dolga – lásd a halálbüntetés eltörlésével ellen-
tétes társadalmi vélemény ellenére –, hogy ezekben 

a témákban formálja is a többségi társadalom ér-
tékrendjét.

akadt a kilenc bíró között nem is egy, aki kifej-
tette, hogy a jogokat kellene szélesíteni, és ha 

önrendelkezés alapján az azonos neműeknek joguk 
van úgy élni, ahogy akarnak – legalábbis ezeken a 
kereteken belül –, akkor a különneműeknek miért 
nincs meg ugyanez a lehetőségük – de nem ez lett a 
többségi álláspont.

Beszéljünk az alkotmánybírósági indítványok 
nyilvánosságáról. Az Alkotmánybíróság megújult 
honlapján megtalálható saját összefoglalásban az 
indítványok tartalma, ami eddig nem volt. Mint-
ha ez reakció lenne az Emberi Jogok Európai Bí-
róságának a TASZ kontra Magyarország ügy-
ben hozott döntésére. Ez alapján is nehéz belát-
ni, hogy az indítványok teljes nyilvánossága – ter-
mészetesen anonimizálva, mert az indítványozó 
személyes adatai senkit sem érdekelnek – ne len-
ne része az alkotmánybírósági működés transzpa-
renciájának.

a TASZ-szal folytatott perben – amint azt nyi-
latkoztam is korábban – a magyar államot és 

annak jogalkotását minősítette a strasbourgi bíróság, 
nem minket marasztalt el.

Igen, a magyar államot marasztalta el, de az Al-
kotmánybíróság kialakíthatott volna olyan gya-
korlatot, hogy az indítványokat hozzáférhetővé 
teszi.

a TASZ által az Alkotmánybírósággal szemben 
indított peres eljárásokban jogerősen megálla-

pítást nyert az, hogy az Alkotmánybíróság az akkor 
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően járt 
el. A konkrét ügyben és a döntés alapjául szolgá-
ló szabályozásról mondott véleményt Strasbourg. 
Ugyanakkor az Alkotmánybíróság már jóval a stras-
bourgi ítéletet megelőzően, a Bihari-elnökség alatt 
hozott belső döntés alapján kérésre kiadjuk az indít-
ványokat. Ami az aktív részét illeti, vagyis hogy a 
beérkezést követő meghatározott időn belül kite-
gyünk minden indítványt, abban egyébként magam 
is bizonytalan vagyok, főként akkor, amikor magán-
személy az indítványozó.

Ha valaki kéri, az Alkotmánybíróság kiadja?

a Bihari-elnökség idején kialakított és azt köve-
tően továbbfinomított gyakorlatot folytatunk 

ebben a kérdésben. A strasbourgi bíróság egyebek-
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ben azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy ameny-
nyiben parlamenti képviselő az indítványozó, az 
indítvány kiadását nem lehet megtagadni. Ebből a 
szempontból az ítélet követhető, de a kérdés ennél 
szélesebb körre irányult. Az összes indítvány kérés 
nélküli közzétételét pedig Strasbourg sem követeli 
meg.

Nem arról van szó, hogy ki kell tenni a honlapra, 
hanem arról, hogy ha kérik, ki kell adni.

a kérésre történő kiadással – különösen köz-
szereplő indítványa esetében – nincs semmi 

probléma. Ami az összes indítvány honlapon való 
elhelyezését illeti, az az elvi kérdések mellett tech-
nikailag is nagy munka, még szkenneléssel együtt 
is. A másik, mit titkoljuk: ha az összes indítványt 
kitennénk, az nem erősítené az alkotmánybírásko-
dásba vetett hitet, ugyanis látnák, hogy időnként 
milyen butaságokkal kell foglalkoznunk, de mond-
juk ez csak egy praktikus érv. Lehet, hogy az össze-
foglalók megírásánál egyszerűbb volna beszkennel-
ni az indítványt és kihúzni a személyes adatokat. 
Bizonytalanság van ebben a kérdésben. Én magam 
is konzultáltam az adatvédelmi biztossal, és látom, 
hogy a jogi helyzet nem tiszta.

Hadd mondjam el a Fundamentum esetét: 1997-
ben, a legelső számban írtunk a sajtótörvény cen-
zúraszabályát eltörlő határozatról. Miután ismer-
tük az indítványozót, megkaptuk tőle az indít-
ványt, és kiderült, hogy az indítvány bizonyos ré-
szeire a határozat nem reagál. Az indítvány egyes 
elemei az indítványismertető részben sem szere-
peltek. Ekkor – az indítványozó jóváhagyásával 
– lehoztuk a teljes indítványt, igazolandó, hogy 
az is megtörténhet, hogy az Alkotmánybíróság bi-
zonyos indítványrészeket „elfelejt”. Ezzel szem-
ben az igazi garancia az, hogy aki akarja, lát-
hatja a kérdéseket, amelyekre válaszul a határo-
zat született.

a kérdés az indítványkezelési módszerre irányul, 
ami viszont visszanyúlik az aktivista vagy pro-

cesszuális alkotmánybírósági felfogáshoz. Döntés és 
az alkotmánybíráskodásról vallott felfogás kérdése, 
hogy az Alkotmánybíróság melyik irányban halad: 
aktivista módon „kiválasztja” az alkotmány és az 
alapjogvédelem szempontjából releváns problémá-
kat, vagy a kereseti kérelemhez kötöttségre, a „vád-
kimerítésre” vonatkozó szabályok alapján vizsgáló-
dik. Meggyőződésem szerint a magyar alkotmány-
bíráskodási tradícióban az indítvány és a határozat 
szövegszerű összevetése nem vezetne messzire.

Jó példa az indítványok „nagyvonalú” kezelésére 
az „általános személyiségi jogot” az emberi méltó-
ságból kiolvasztó híres 8/1990. (IV. 23.) AB hatá-
rozat, amelyben a Munka törvénykönyvének egyik 
passzusát olyan alkotmányos rendelkezés alapján 
nyilvánították alkotmányellenessé, amelyet az in-
dítványozó meg sem említett.

ezután is volt olyan ügy, amelyben az Alkotmány-
bíróság dworkini magasságokban szárnyalt a 

határozatban, holott az indítványozó csak egy egé-
szen hétköznapi anyagi hátrányt sérelmezett.

Most visszakanyarodtunk a beszélgetés elejére: az 
absztrakt normakontroll célja a kezdeti időszak-
ban az volt, hogy átalakuljon az egész jogrend-
szer, és nem érdekes az egyéni ügy, az majd va-
lahogy megoldódik. Vajon nem érett-e meg az idő 
arra, hogy most már ne az Alkotmánybíróság old-
ja meg a törvényhozás minden problémáját? Mert 
a Sólyom-bíróság ambíciója ez volt. De húsz év 
elteltével az Alkotmánybíróságtól elvárható lenne 
az is, hogy megoldja az emberek alkotmányos jel-
legű problémáit is, ne kizárólag a társadalmilag 
fontosnak ítélt alkotmányossági kérdéseket. Ha pe-
dig ez így van, akkor például nem indokolt, hogy 
a panaszosok semmiféle joggal nem rendelkeznek. 
Bár az Alkotmánybíróság elsősorban nem tény-, 
hanem jogbíróság, az absztrakt előírások felül-
vizsgálata sem történhet légüres térben, a társa-
dalmi gyakorlattól elszakítva. Látja-e annak le-
hetőségét, hogy az amerikai Brandeis-briefekhez 
hasonlóan a nyilvánosság számára is hozzáférhető 
szakértői megállapítások figyelembevételével hoz-
zon döntéseket a testület? Ezzel összefüggésben el-
képzelhetőnek tartja-e nagy jelentőségű ügyekben 
– a német vagy a lengyel Alkotmánybíróság gya-
korlatának mintájára – nyilvános meghallgatások 
tartását?

érdekes módon ez a felvetés nyitott kapukra a 
Bihari-elnökségnél talált volna. Bihari Mihály 

sokat gondolkodott ezen, még az üléstermet is át 
akarta alakíttatni, hogy lehessen hearingeket, nyil-
vános meghallgatásokat tartani. Én úgy láttam 
és most is úgy látom, hogy a testületben ez nagy 
ellenállásba ütközik. Sőt, amikor felvetettem, hogy 
a nagy absztrakt ügyekben, ha nem is az indítvá-
nyozót, de legalább a minisztert hallgassuk meg, 
akkor is ellenállással találkoztam. Egyszer sikerült 
csak elérnem, hogy a minisztert meghallgassuk. Az 
ilyesfajta változásoknak elviekben nem lennék elle-
ne, mivel már azzal is rendhagyónak érzem magam 
elődeimhez képest, ahogy az ítélethirdetést tartom. 
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Annak a közegnek a szociológiai, társadalompoliti-
kai ismerete, amelyben a vizsgált jogszabály érvény-
re jut, nyilván nem haszontalan. Termékeny lehet 
azon is elgondolkodni két évtized után, hogy az 
Alkotmánybíróság közelebb kerüljön az alanyi jog-
védelemhez, az emberek alkotmányos problémáinak 
megoldásához, ahogy az a kérdésben megfogalma-
zódott. Ezzel együtt nem tartom elfogadhatónak az 
észt modellt, tekintettel az alkotmánybíráskodás és a 
Legfelsőbb Bíróság, a rendesbíráskodás teljesen elté-
rő tradícióira és hozzáállására. Az „egybeolvasztás” 
lényegében egy új alapjogi tanács létrehozását jelen-
tené, ami nem vinne előre.

Nem, az nem, de akármennyire elkülönült szerv is 
az Alkotmánybíróság, az a német megoldás, hogy 
bizonyos számú rendesbíróra szükség van az al-
kotmánybírósági ítélkezéshez, nem biztos, hogy az 
ördögtől való ötlet. Ha a magyar Alkotmánybí-
róság elmozdulna a valódi alkotmányjogi panasz 
irányába, az fel is tételezne több valódi bírót a tes-
tületben.

húsz év után talán ez is újragondolható. Külö-
nösen ha nemzetközi összehasonlításban 

megnézzük, akkor ennyire absztrakt bíróság, mint a 
magyar Alkotmánybíróság, nagyon kevés van.


