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Szente Zoltán Érvelés és értelmezés az alkotmányjog-
ban című kötete már címében is tükrözi a mű leíró 
jellegű alapállását. Ahogy a bevezetőben olvasható, 
a kötet az alkotmányjogi gondolkodás módszertaná-
val foglalkozik, amelynek során kifejezetten az ob-
jektíve létező és nem a helyesnek vélt érvelési és ér-
telmezési módszerek megértésének és rendszerezé-
sének igénye vezérli.2 A szerző végig tartja magát 
azon szándékához, hogy összegyűjtse és rendszere-
zett formába öntse a jogi, azon belül is leginkább az 
alkotmányjogi érvelésre vonatkozó elméleti és gya-
korlati megközelítéseket, így tehát a könyv nem vál-
lalkozik egy mindenre kiterjedő értelmezési elmélet 
kidolgozására. Ettől függetlenül a szerző kifejti állás-
pontját az általa bemutatott érvelési és értelmezési 
módok helytállóságát illetően is. A mű bemutatása 
során én is hasonló elvet követek majd, vagyis amel-
lett, hogy ismertetem a könyv legfontosabb meg ál-
la pításait, azok némelyikével részben vitába is bo-
csátkozom.

1. A kötet alapvetően két részre oszlik, az Érve-
léstan című első rész foglalkozik az általános, elmé-
leti kérdésekkel, míg a második, Értelmezéstan című 
rész annak jogi, azon belül is leginkább alkotmány-
jogi gyakorlati aspektusaival. Elsőként a jogi érvelés 
alapvető elméleti kérdésein kívül a helyes, valamint 
a hibás érvelési típusokkal ismerkedhetünk meg. A 
szerző célja nem az érvelési módok kimerítő elem-
zése, hanem az, hogy a leggyakrabban előforduló ér-
velési típusokat és jellemzőit bemutassa. Szente az 
alkotmányjogi érvelés és értelmezés vizsgálatát nem 
szűkíti le kizárólag az alkotmánybírósági határoza-
tokban, különvéleményekben, illetve párhuzamos in-
dokolásokban megjelenő diskurzusra, hanem bátran 
merít az alkotmányjogi diskurzus tágabb spektru-
máról, így az egyes alkotmánymódosítások és tör-
vénykezdeményezések országgyűlési vitáiból is. A 
parlamenti vita érvelési hibáinak elemzése egyrészt 
meglehetősen szórakoztatóvá teszi a szöveget, más-
részt, ha tágan vesszük az alkotmányjogi diskurzus 
kereteit, akkor felmerül az egyes jogtudományi, és 
a témával foglalkozó publicisztikai jellegű írások 
beeme lésének igénye is. A második rész első fele a 
jogértelmezés és alkotmányértelmezés alapvető el-
méleti kérdéseivel foglalkozik, majd az egyes értel-
mezéselméletek, doktrínák, standardok és tesztek – 
teljességre nem törekvő – számbavétele következik. 
Tulajdonképpen egy fejezet lóg ki bizonyos értelem-

ben a fenti – rendszerező, ismertető – struktúrából, 
mégpedig a legutolsó, amely az Alkotmánybíróság 
1990–2010 közötti esetjogával foglalkozik.3 Ez az 
alfejezet egyrészt abból a szempontból speciális, hogy 
a könyv utolsó húsz oldalában már nem az érvelési 
vagy értelmezési elméletek és módszerek elvont elem-
zését, hanem a korábban ismertetett érveléselemzés-
nek a magyar Alkotmánybíróság joggyakorlatára vo-
natkoztatott esettanulmányát olvashatjuk. Másrészt 
– bár meg kell említeni, hogy a kötetben folyamato-
san találhatók az adott érvelési technikát illusztráló 
példák a hazai és más országok gyakorlatából is – a 
zárófejezet éppen azért érdekes, mert egy konkrét 
példán keresztül szemlélteti az egyes értelmezési, ér-
velési módszerek funkcióját és diszfunkcióját.

2. Ebben a recenzióban nem arra törekszem, hogy 
a könyvben leírt helyes és hibás érvelési módokat, va-
lamint az alkotmányértelmezési módszereket rész-
letesen bemutassam, vagy az azokkal összefüggés-
ben tett megállapításokat kritika alá vegyem; ehe-
lyett inkább az azok mélyén meghúzódó elméleti 
kérdésekkel foglalkozom. A kötet módszertanilag 
legizgalmasabb része talán a két nagyobb részt meg-
előző elméleti bevezető, de főleg az Értelmezéstan 
előtti részek, amelyek a jogértelmezés fogalmáról és 
szükségességéről, a non liquet (vagyis a nem világos 
fogalmak) problematikájáról, a bírói aktivizmusról 
és ehhez hasonló dilemmákról szólnak. Ennek a végén 
a szerző számára „valódi kérdésként” azt teszi fel, 
hogy vajon „…az alkotmányszöveg által tartalmazott 
»végtelen [számú] jelentések galaxisából« való választás 
jogköre alkotmányosan hová sorolható: a jogalkotás vagy 
a jogalkalmazás körébe, esetleg a kettő közötti egyfajta 
szürke zónába, amit »jogi konstrukcióként«, »bíró-alkotta 
jogként« vagy valahogy máshogy lehetne nevezni.”4 (126.) 
A következőkben ezekhez a problémákhoz fűznénk 
néhány észrevételt.

2.1. Az alkotmányjogi érveléssel kapcsolatos mo-
tivációk között Szente rögzíti, hogy egy alkotmány-
jogi vitában a feleknek több célja is lehet, ezek kö-
zött szerepelhet a másik fél meggyőzése, a saját érvek, 
érdekek kifejezése, vagy egyszerűen azok indokolá-
sa. A minél több félt kielégítő, helyes megoldás meg-
találása tehát közel sem célja minden alkotmányjo-
gi vitának.5 A felek motivációja alapján különbséget 
tehetünk együttműködő beszéd és stratégiai beszéd 
között; az első esetben az együttműködés, a kölcsö-
nös megértésre törekvés és a kommunikáció céljának 
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és tartalmának átláthatósága vezérli a feleket, vala-
mint ezek révén a minél több fél számára kielégítő 
megoldás megtalálása. A stratégiai beszéd esetén 
azonban a felek érdekei, céljai eltérnek egymástól. 
Mivel az eltérő célok taktikai megfontolásokra kész-
tetik a feleket, ez gyakran a beszéd tartalmát is felül-
írhatja. Ennek eredménye lehet, hogy a beszélő va-
lójában sokkal többet, vagy mást foglalna bele a mon-
danivalójába, mint amennyire végül kifejezetten 
képes.6 A stratégiai beszéd tipikus példája a törvény-
hozási eljárás, illetve az Országgyűlésben folyó vita, 
amelyek a szakpolitikai célok mellett nagyrészt a po-
litikai érdekek, célok érvényesítését célozzák. Éppen 
ezért az országgyűlési vita eredményeként megszü-
lető törvények tekintetében megalapozott kétségek 
merülhetnek fel a kommunikáció pontos tartalmá-
nak meghatározhatóságát illetően, akár szándékosan 
(például valamilyen kompromisszum elérése érdeké-
ben, vagy bizonyos információk eltitkolása miatt), 
akár szándékon túl.

Ez a probléma átvezet a könyvben tárgyalt mér-
legelés, valamint a szövegben meglévő határozatlan-
ság kérdéséhez. Szente kiindulópontja szerint a szö-
vegbeli határozatlanság tisztázására, feloldására a 
legjobb megoldást egy, az eset körülményeit feltárni 
és a konkrét esetek eldöntésére is képes szerv talál-
hatja meg. A bíróságok jogértelmező döntéseinek 
igazolási alapja valóban szorosan összefügg a konk-
rét helyzet eldöntésének kötelezettségével. A nyelvi 
meghatározatlanság gyökere azonban már önmagá-
ban a jogalkotó által alkotott szövegben keresendő, 
s egy bonyolult eset csak a már egyébként is jelenlé-
vő nyelvi meghatározatlanság mértékét növeli. A jog-
alkotó alapvető működési mechanizmusához tarto-
zik ugyanis, hogy sokszor már a szöveg szintjén üt-
közik a valódi szándék és a szövegbe végül bekerült 
nyelvi tartalom. A szövegen keresztül érvényesíten-
dő szándék(ok) homályossága és a stratégiai beszéd 
jellegzetességei miatt a kitaktikázott jogszabályszö-
vegeken végül mindenki a saját érdekének megfele-
lő tartalom felé hajlítja az arra a nyelvi kommuniká-
ció sajátosságai miatt lehetőséget biztosító szöveget. 
A jogszabályszöveg tulajdonképpen egy, az adott po-
litikai erőviszonyoknak megfelelően alakuló komp-
romisszum7 eredménye, amelyhez születésének kö-
rülményei okán sem tapadhat egy(értelmű) szándék. 
Mindez messze megelőzi azokat a problémákat, ame-
lyek a különböző értelmezési módszerekhez, példá-
ul az alkotmányozó szándékának feltárásához kap-
csolódnak.

Egy jogszabály szövegéről, illetve általában a szö-
vegről vallott felfogásunk azonban jóval túlmutat 
azon, minthogy azt a nyelvtani vagy az alkotmányo-
zó szándéka szerinti értelmezés tárgyalására lehetne 

szűkíteni. A szöveg8 mint nyelvi kifejezésmód és mint 
az értelmezés tárgya és kerete alapvetően meghatá-
rozzák mind a lehetséges értelmezési módszerek 
körét, mind az értelmezés igazolását. John Searle sze-
rint a nyelvhasználat egy komplex, szabályvezérelt 
viselkedés,9 amely beszédaktusok végrehajtását jelen-
ti. A konstitutív szabályok által ún. „intézményes té-
nyek” hozhatók létre, vagyis olyan tények, amelyek 
intézményeket (konstitutív szabályrendszereket) fel-
tételeznek, s amelyek révén egy-egy kifejezés meg-
érthetővé válik.10

2.2. Hogy mit értünk pontosan értelmezés és ér-
velés alatt, az a kötet ismertetése és a téma szempont-
jából is egyaránt kiemelkedően fontos. 

Szente álláspontja szerint a döntés legitimitása ér-
dekében az érvelés feladata, hogy igazolja, miért éppen 
a kiválasztott normát alkalmazták. Az értelmezés 
pedig a kötet koncepciójában az érvelés gyakorlati 
alkalmazása, vagyis a jogi érvelés egyik formája. Eb-
ben a felfogásban tehát az értelmezés a jogi érvelés 
egyik eszköze, amelynek segítségével az adott sza-
bály jelentését feltárva kiválaszthatjuk, hogy melyik 
szabály alkalmazandó a vita eldöntéséhez. E felfo-
gás szerint tehát elsőként az értelmezés eszközével 
megadjuk a szabályok jelentését, aztán a helyes érve-
léssel kiválasztjuk az alkalmazandó szabályt, majd 
azt a szubszumpció eszközével az adott eset körül-
ményeihez rendeljük, amelyből aztán a döntés kö-
vetkezik. Fontos megállapítása a kötetnek, hogy sem 
az alkalmazandó norma kiválasztása, sem a szub-
szump ció – vagyis a kiválasztott normának az adott 
esetre vonatkoztatása – nem tartozik a jogértelme-
zés körébe sorolható aktusnak, azokat ugyanis önál-
ló jogászi tevékenységnek tekinti. E mögött az a fel-
fogás húzódik, hogy az értelmezés alatt nem a „jog” 
jelentésének konkrét esetre vonatkoztatott meghatá-
rozását érti, mégpedig abból kifolyólag, hogy egy 
szabály jelentése önmagában nem bővül vagy szűkül 
egy adott jogvitában való alkalmazástól függően. 
Szente szerint tehát a jelentés és a jelentésnek egy 
jogvitában való alkalmazása világosan elválasztható 
egymástól. Álláspontja szerint emiatt nem tekinthe-
tő értelmezésnek a két különböző norma közti ellen-
tét feloldása, vagy a szabályozás joghézagainak ki-
töltése sem. Ugyanitt Szente azt is kiemeli, hogy az 
értelmezés nem terjed ki az „értelmezett jelentés jogi 
érvényességének megállapítására, mert egy jogi szö-
veg státuszát alkotmányos szabályok határozzák 
meg.”11 (95.) 

A szubszumpció-tan12 annak a problémának a 
megoldására született egyik gondolati konstrukció, 
amelyet az absztrakt norma és a konkrét helyzet kö-
zötti feszültség feloldására hoztak létre. A szub szump-
 ció lényege, hogy a konkrét esetet – osztálybasorolás-
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sal, konkretizálással vagy a teleologikus analógiai 
módszerrel – az elvont norma alá rendeljük, és a konk-
lúziót, vagyis a döntést deduktív módszerrel, kötele-
ző érvénnyel következtetjük ki a premisszákból. E 
módszer, illetve az általa kényszerítő erővel kinyert 
konklúzió mutatkozik a legmegnyugtatóbbnak mind-
azok számára, akik a bírói döntéshozatali folyamat-
ban esetlegesen felmerülő önkényességi elemek tel-
jes kiiktatását tartanák ideálisnak. 

Felmerül azonban a kérdés, hogy az elvont nor-
mának milyen jelentést tulajdonítunk, mi alapján, és 
mindez meddig tekinthető jogértelmezésnek. Ha 
ugyanis a szubszumpció tanát vesszük alapul, akkor 
a norma jelentésének megállapítása után a konklú-
zió, vagyis az élethelyzetnek a norma alá rendelése 
már kényszerítő erővel következik. A szerző azon-
ban arra utal, hogy a konkrét élethelyzetnek a norma 
alá rendelését, vagyis a meghatározott jelentésű norma 
alkalmazását egy „önálló jogászi tevékenységnek” te-
kinti. Azzal azonban, hogy pontosan milyen jellegű 
aktusnak minősül ez a tevékenység, a szerző adós 
marad. 

2.3. A jogértelmezés fogalma azonban álláspon-
tom szerint tágabb, mint ahogy azt a kötet megha-
tározza, s ebből több, lényeges következtetés is levon-
ható az érvelési és értelmezési technikákra néz ve.

A jogértelmezés nem szakítható el attól a konk-
rét helyzettől, amire az értelmezendő fogalmat vo-
natkoztatjuk. „Az értelmezés során egy adott jogi 
norma tartalmát (jelentését) pontosítjuk egy adott 
eset szempontjából.”13 A jelentés annak következmé-
nyeként is alakul, hogy milyen helyzetre vonatko-
zott. John Austin elmélete igazolta, hogy egyrészt a 
nyelv, tehát a jogi nyelv sem kizárólag leíró, hanem 
teremtő, alakító jellegű is lehet, másrészt, hogy a nyelv 
komplex, szabályvezérelt viselkedés.14 Austin a híres 
William James előadásokban15 megkülönböztette a 
fonetikus, a fatikus és a rétikus aktusokat.16 A rétikus 
aktusok végrehajtása olyan cselekedet, amelynek során 
a fatikus aktusokat meghatározott értelemmel és re-
ferenciával használjuk. A jelentés Austin elméleté-
ben tehát magában foglalja a szavak értelmét és jelö-
letét, vagyis a megnevezést és a valamire vonatkoz-
tatást (referencia) is.17 A szövegből a jelentés, illetve 
az értelem kinyerése csak a nyelvi szabályokon ala-
pulhat, mindez azonban nem elegendő, mert szük-
ség van a nyelvi szabályokon alapuló, valamint a konk-
rét helyzet és az értelmező pozícióját is felhasználó 
gondolati műveletre. Ahogy Szabó Miklós megfo-
galmazza, „…[a]z értelmezés tehát »radikális értelme-
zés«, hiszen az értelmet a szöveg nem önmagában hor-
dozza (vagy sok lehetséges ilyen értelmet hordoz), hanem 
ahhoz a helyzethez képest áll elő, amelyben azt alkal-
mazták. A szövegnek valaki számára és valamivel kap-

csolatban van értelme; értelmezése ezért mindig alkotó, 
nem csupán passzív művelet. A szöveg mellett részt vesz 
benne a használt fogalmak elemzése, a helyzet tényeinek 
sora és mindezek értékelése.”18 Annyiban fontos ponto-
sítani e megállapításokat, hogy pusztán abból kifo-
lyólag, hogy az értelmezés ebben a koncepcióban rész-
ben értékelő műveletet feltételez, még nem jelenti, 
hogy az alkotmánnyal ellentétes lenne.

A jogértelmezés kapcsán tehát alappal merül fel, 
hogy az magában foglalja a jelentés megállapításán 
kívül az adott helyzetre alkalmazás aktusát is, hiszen 
a jelentés tulajdonképpen az adott helyzethez való 
viszonyban kikristályosodó értelemmel bővül. Ezt 
támasztja alá az is, hogy amikor egy fogalom jelen-
tését próbáljuk meghatározni (amelyet a szerző is jog-
értelmezésnek tekint), akkor ezt éppen abból próbál-
juk kikövetkeztetni, hogy az adott fogalom koráb-
ban milyen esetekre vonatkozott.

Mindez alapvető hatással van arra, hogyan viszo-
nyulunk az „egyetlen helyes válasz” vagy a non liquet 
problémájához. Ebben a koordinátarendszerben a 
nyelvi meghatározottság és a nyelvi meghatározat-
lanság is egyaránt értéket képviselhet. A nyelvi meg-
határozatlanság tulajdonképpen számos esetben ép-
pen azt szolgálja, hogy a döntési helyzetben lévő szerv 
az eset összes körülményeit mérlegelve képes legyen 
egyediesítve érvényesíteni az elvont normát.19 Marmor 
a nyelvi meghatározatlanságot egyenesen „hallgató-
lagosan elismert hiányos döntésnek” tartja („tacitly 
acknowledged incomplete decisons”20). 

3. Nem szeretném azonban elkövetni valamelyik 
tipikus érvelési hibát azzal, hogy olyan állítást tulaj-
donítok a szerzőnek, amit talán nem vall. A fenti kri-
tikai jellegű észrevételeket nem a szöveghez kap-
csolódó jelentés relativizálásának szándéka ihlette, 
ha nem csupán annak hangsúlyozása, hogy a szöveg 
va lójában sokkal több, mint amit e kötet annak tu-
lajdonítani látszik. A bírói döntés önkényességének 
és a jogalkotói szerep elvonásának jeleként ugyanis 
leggyakrabban a szövegtől való túlzott elrugaszko-
dást tartják. A szöveg belső tulajdonságainak, sza-
bályosságainak feltárása nélkül azonban előfordul-
hat, hogy a jogértelmezéshez szükséges eljárást az 
önkényesség vádjának elkerülése érdekében hamis 
igazolásokba kényszerítik. A non liquet valójában nem 
probléma, hanem olyan adottság, amelyet nem lehet, 
s talán nem is kell kiiktatni a szövegből.

Ahogy arra Szente is utal, a döntések legitimá-
cióját azok igazolása adja, és – s ezt már én teszem 
hozzá – ez nem önmagában a szövegtől való eltá-
volodás mértékétől függ. Anélkül, hogy akár csak 
megkísérelném megválaszolni a kötetben felvetett 
kérdést a jogértelmezés és jogalkotás határáról, azt 
fontos kiemelni, hogy a megfelelő igazolás21 döntő 
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jelentőséggel bír a jogalkalmazói döntés önkényes-
sége elkerülésében. Tulajdonképpen a kötet is éppen 
ahhoz ad rendkívül hatékony eszközt mindenki ke-
zébe, aki az alkotmányjogi diskurzusban használt ér-
velést meg kívánja érteni és ahhoz érdemben hozzá 
kíván szólni, hogy a döntések igazolását a helyes ér-
velés alkalmazásával próbára tehesse. A jelenlegi ma-
gyar alkotmányjogi diskurzusban jelenlévő fogalom-
használat gyakori pontatlanságaira és a jogi valamint 
a jogon kívüli érvek keveredésére tekintettel a könyv 
higgadt, rendszerező, leíró stílusa és informatív jel-
lege nagy szolgálatot tesz az alkotmányjogi diskur-
zus racionalizálása érdekében.
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