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Az elmúlt időszakban több olyan álláspont is nap-
világot látott a hazai alkotmányjogi diskurzusban, 
amely a 2010 után Magyarországon bekövetkező al-
kotmányjogi változásokat és az arra épülő gyakorla-
tot, köztük az Alkotmánybíróság megváltozott sze-
repfelfogását a brit fi lozófi ai hagyományból ismert 
politikai konstitucionalizmus modelljével kívánja ma-
gyarázni. Ezek az értelmezések a magyar közjogi át-
alakulást olyan modellváltásként értékelik, amely sze-
rint a korábban uralkodó jogi konstitucionalizmust 
felváltotta a politikai konstitucionalizmus konstruk-
ciója. Ebben a tanulmányban arra szeretnék rámu-
tatni, hogy ezek a leírások hibásak és félrevezetőek. 
A tévedés leleplezése azért különösen fontos, mert 
az intézményes gyakorlat helytelen értékelése azzal 
a súlyos következménnyel jár, hogy akarva-akarat-
lan igazolhatóként tünteti fel a hatalomgyakorlás je-
lenleg uralkodó formáját.

alkotmÁnyos vÁltozÁsok 
2010 utÁn – egy lehetsÉges 

ÉrtelmezÉs

Nem kétséges, hogy a 2010-es kormányváltást kö-
vetően alapvető változások érték a magyar alkotmá-
nyos alapszerkezetet, amely változások a legfonto-
sabb intézmények működésében és ezek egymáshoz 
való viszonyában is leképeződtek. Különösen a par-
lament és az Alkotmánybíróság alkotmányos hely-
zete, valamint együttműködésének jellege alakult át. 
A két intézmény szerepe és viszonya pedig sokat el-
árul a közjogi berendezkedés természetéről. A kor-
társ alkotmányelméletben uralkodó megközelítések, 
a jogi és a politikai konstitucionalizmus konstrukci-
ói nagyrészt a törvényhozás és a bíráskodás kapcso-
latán keresztül próbálják megragadni egy-egy intéz-
ményi struktúra és gyakorlat legfőbb sajátosságait. 
Amíg a jogi konstitucionalizmus az írott alkotmány 
speciális státuszát, azaz az alkotmányos korlátok sa-
játos minőségét, valamint e korlátok érvényesítésére 

rendelt bírói alapjogvédelem intézményét állítja a 
közjogi berendezkedés fókuszába, addig a politikai 
konstitucionalizmus modelljében a törvényhozás szá-
mít a politikaalkotás és az alapjogvédelem elsődle-
ges intézményének. Ez utóbbi modell a riválisához 
képest tehát korlátozottabb bírói szerepvállalást irá-
nyoz elő a politikai döntések, köztük az alapjogok 
körének és tartalmának kialakítása során.1 

A jogi és a politikai konstitucionalizmus norma-
tív előnyeit illetően véget nem érő vita folyik a ma-
gyar és a nemzetközi alkotmányjogi irodalomban. 
A tanulmány azonban nem ehhez a vitához kíván 
hozzájárulni, mint ahogy azok a megközelítések sem 
ennek a vitának egy fejezeteként olvashatók, ame-
lyekre e tanulmány reagálni kíván. A jelenlegi dis-
kurzus résztvevői láthatóan mindkét modellt az al-
kotmányosság igazolható konstrukciójának tekintik. 
Ezt a megállapítást pedig magam is osztom, így annak 
az előfeltevésnek az alapján érvelek majd, hogy a jogi 
és a politikai konstitucionalizmus is az alkotmányos-
ság ésszerűen képviselhető intézményi megoldását 
jelenti. A közöttünk fennálló nézetkülönbségek abban 
rejlenek, hogy miként értékeljük a 2010 után kibon-
takozó magyar gyakorlatot. Pócza Kálmán álláspont-
ja szerint az elmúlt években lezajlott alkotmányozá-
si folyamat értelmezési keretrendszereként a többsé-
gi elvet és a politikai konstitucionalizmus modelljét 
érdemes választanunk.2 Hasonlóan gondolkodik An-
tal Attila is, aki a 2010 utáni alkotmányos változá-
sokban, köztük a régi, 1989-es alkotmány folyama-
tos módosításában, valamint az Alaptörvény elfoga-
dásában és annak negyedik módosításában a politi-
kai alkotmányosság gyakorlati érvényesülését látja.3 
Stumpf István is a politikai alkotmányosság térnye-
rését hangsúlyozza a 2010 utáni változásokkal ösz-
szefüggésben.4 Vincze Attila értelmezésében pedig 
az Alaptörvény negyedik módosítására adott alkot-
mánybírósági válasz a korábban uralkodó új alkot-
mányosság háttérbe szorulását és annak a régi alkot-
mányosságnak az előretörését jelzi, amelyet elsősor-
ban a brit politikai rendszer testesít meg.5 Az előbbi 

Kovács Ágnes

fÉnyevõk?
a hazai alkotmÁnyelmÉlet esete a politikai 

konstitucionalizmussal*

* Szeretnék köszönetet mondani Bencze Mátyásnak, Sólyom Péternek, Tóth Gábor Attilának, valamint a debreceni 
jogi kar 2015. április 7-i alkotmányjogi műhelyszemináriumán résztvevő kollégáknak a szöveg korábbi változatához 
fűzött értékes megjegyzéseikért.
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megközelítések két alapvető problémát vetnek fel. 
Az első az, hogy a gyakorlat helytelen leírását adják. 
A második pedig az, hogy e téves értékelés követ-
keztében – még ha nem is szándékoltan – igazolha-
tóként tüntetik fel azt a gyakorlatot, amely 2010 óta 
jellemzi a politikai intézmények működését és a ha-
talomgyakorlás módját. Éppen ezért e hibás helyzet-
leírás önmagán túlmutató, súlyos következmények-
kel terhes.6 

parlamenti szuverenitÁs 
versus politikai 

konstitucionalizmus

A félreértés egyik forrása Pócza azon – Antal és 
Stumpf által is hivatkozott – állítása, amely szerint 
a politikai konstitucionalizmus jel-
legadó vonását a parlamenti több-
ség teljes szuverenitására épülő 
egypárti politikaalkotás jelenti.7 
A parlamenti szuverenitás klasz-
szikus eszméje – amelyre Pócza 
gondolhat – sohasem jelentette a 
politikai döntéshozatal korlátlanságát. Jeffrey 
Goldsworthy a doktrína történeti és fi lozófi ai hátte-
rét feltáró munkájában világossá teszi, hogy a parla-
menti szuverenitás eszméje két, egymással szorosan 
összefonódó állítást ölel fel. Egyfelől azt, hogy a par-
lament mint jogalkotó hatalom rendelkezik végső 
felhatalmazással a közösségi döntések kialakítására, 
azaz ebben a megközelítésben beszélhetünk csak a 
törvényhozást korlátozó jogi kötöttségek hiányáról. 
Ez pedig maga után vonja azt a második állítást, hogy 
a parlamenti szuverenitás elve a brit alkotmányfejlő-
dés során sohasem számolt a politikai hatalommal 
szembeni korlátok érvényesítésére rendelt bírói felül-
vizsgálat intézményével.8 Győrfi  Tamás is amellett 
érvel, hogy a parlamenti szuverenitás tana a jogura-
lom eszméjének korlátai között működő konstruk-
ció, azaz nem jelenti a parlament hatalmának min-
denfajta korlátozástól mentes érvényesülését.9 Pócza 
értelmezése emellett fi gyelmen kívül hagyja a dokt-
rína azon jellemzőjét is, hogy az angol parlament mű-
ködése kezdettől fogva a király, a lordok és az alsó-
házi képviselők közötti hatalommegosztás sajátos 
megoldására épült,10 így nyilvánvalóan téves a dokt-
rínát „az egyetlen párt alkotta parlamenti többség 
teljes szuverenitásaként” megragadni. Pócza koncep-
ciója az előbbiek alapján sokkal közelebb esik a dokt-
rína szocialista felfogásához, és ahhoz a magyar – és 
nem brit! – hagyományhoz, amelyben „az Ország-
gyűlés a nép teljhatalmának kifejezője, s ilyenként maga 
»valósítja meg az államhatalom korlátlanságát«”.11 

Pócza másik problematikus megállapítása a politi-
kai konstitucionalizmus modelljének és a parla menti 
szuverenitás klasszikus elvének azonosítása. A politi-
kai konstitucionalizmus nem esik egybe a parlamen-
ti szuverenitás doktrínájával. Az Egyesült Ki rályság 
alkotmányos rendszere jelentős átalakuláson ment 
keresztül az elmúlt évtizedekben. Az Európai Uni-
óhoz történő csatlakozás, az írott alapjogi katalógus 
elfogadása, a bírói felülvizsgálat puha formájának be-
vezetése vagy a Legfelső Bíróság intézményesítése 
egyértelmű elmozdulás a parlamenti szuverenitás ha-
gyományos, előbbiekben jelzett felfogásától.12 A po-
litikai konstitucionalizmus a korlátozott hatalom 
olyan koncepcióját juttatja érvényre, amely már szá-
mol az említett intézményekkel: az explicit uniós és 
alapjogi korlátokkal, továbbá a bírói alapjogvédelem-
mel. Ezt támasztja alá, hogy azok az elméleti mun-

kák, amelyek kidolgozták e mo-
dell normatív elemeit és elveit, már 
kifejezetten ezekre az intézményi 
változásokra tekintettel magya-
rázták a brit gyakorlat működését 
a politikai kons ti tu cionalizmus fo-
galmával. Azaz, amikor a magyar 

gyakorlat leírására kívánjuk használni a politikai 
konstitucionalizmus kifejezést, már ezt az értelme-
zési keretet kell irányadónak tekintenünk.

a politikai 
konstitucionalizmus 

filozÓfiai hagyomÁnya

A politikai konstitucionalizmus fogalmi konstruk-
cióját legtöbben a John Griffi  th által használt „poli-
tikai alkotmány” kifejezésre vezetik vissza.13 Griffi  th, 
a brit közjogtudomány egyik fontos képviselője, a 
brit intézményes gyakorlat sajátosságainak jelzésére 
használta a „politikai alkotmány” megjelölést. Griffi  th 
álláspontja az 1970-es évek végén komoly kritikai le-
hetőséget hordozott magában az Egyesült Királyság-
ban küszöbön álló alkotmányos reformokkal szem-
ben.14 Ezek a reformjavaslatok elsősorban a bírósá-
gokban látták a jogállamiság garanciáját, ezért az 
írott alapjogi katalógus bevezetését és a bírói alap-
jogvédelem megteremtését támogatták. A korlátlan 
kormányzati hatalommal kapcsolatos aggályok Grif-
fi thet sajátos intézményi megoldások keresésére ösz-
tönözték, ő azonban az uralkodó felfogástól lénye-
gesen eltérő utat ajánlott az alkotmányos változások 
végrehajtására, amikor azzal érvelt, hogy a politikai 
problémákra a politika irányából érkező válaszokat 
kell kínálnunk. Griffi  th az autoriter hatalomgyakor-
lás megakadályozásának érdekében a létező politikai 

a parlamenti szuvereni-
tÁs klasszikus eszmÉje […] 
sohasem jelentette a po-
litikai dÖntÉshozatal 

korlÁtlansÁgÁt
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eljárások és intézmények megerősítését, valamint 
olyan új fórumok létrehozását szorgalmazta, amelyek 
a politikai vezetők felelősségre vonását és szá mon-
kérhetőségét biztosítják.15 Ennek következtében a 
politikai nyilvánosság intézményeinek kiszélesítését 
javasolta, amely a demokratikus vita és kritika ga-
ranciáinak megteremtését is magában foglalta.16 Az 
emberi jogi gondolattal kapcsolatos politikai és fi lo-
zófi ai ellenvetései nyomán Griffi  th elutasította egy 
brit Bill of Rights elfogadását, és az alapjogi kataló-
gusra épülő bírói kontroll meg-
teremtésével szemben a politikai 
kontroll erősítésében látta a po-
litikai hatalom „megfegyelmezé-
sének” lehetőségét. 

A Griffi  th által támogatott „po-
litikai alkotmány” fi lozófi ai hát-
terét elsődlegesen a republikánus 
tradíció legújabb hulláma jelen-
ti. Az egyik legbefolyásosabb neo-
republikánus elmélet Philip Pettit nevéhez fűződik;17 
ezt jelzi, hogy a kortárs brit alkotmány- és politika-
elmélet – közöttük a lentebb tárgyalt Richard Bel-
lamy18 is – Pettit téziseit használta fel republikánus 
elkötelezettségének megvilágításához. A republiká-
nus tradíció különleges jelentőséget tulajdonít a po-
litikai szabadság gondolatának. Pettit álláspontja sze-
rint a szabadságot a szolgasággal szembeállítva az 
uralomtól való mentesség állapotaként tudjuk meg-
ragadni.19 Ebben az állapotban nincs lehetőség az 
egyéni szabadságba történő önkényes beavatkozás-
ra, azaz kizárt minden olyan korlátozás, amely nem 
a korlátozással érintett egyén érdekére tekintettel tör-
ténik. A szabadság tehát olyan státuszt jelöl, amely-
nek legfőbb sajátossága, hogy az egyén nincs alávet-
ve senki önkényes hatalmának. Ez a szabadságfoga-
lom a demokrácia deli beratív felfogását implikálja, 
amelyben biztosított a politikai részvétel és a hata-
lom döntéseinek nyilvános vitathatósága. A vita va-
lódi és hatékony fórumainak megteremtése és az azok-
hoz való hozzáférés szavatolása képes ugyanis mér-
sékelni az önkényes hatalomgyakorlás lehetőségét. 
A demokratikus eljárások központi szerepe azonban 
nem azonosítható a többségi elv korlátlan érvénye-
sülésével. Sőt, Pettit szerint a többségi elv minden-
hatósága mint az uralom egyik formája a szabadság-
ra leselkedő egyik legnagyobb veszély, amellyel szem-
ben komoly intézményi biztosítékokra, többek között 
alapjogi katalógusra és egyéb alkotmányos korlátok-
ra van szükség.20 A demokratikus döntéshozatalban 
érvényesülő po litikai részvétel elve pedig nem ön-
érték, hanem  egyfajta eszköz, amely a szabadság elő-
mozdítását szolgálja. Ha ugyanis a közhatalmi dön-
téssel érintett személyek érdekei nem jelennek meg 

a nyilvános cselekvésekben, akkor a kötelezettségek 
önkényesek lesznek, ez pedig a szabadság csökkené-
séhez vezet. Ebből a szabadságfogalomból tehát az 
önkormányzás elvének elsődlegessége következik. 

Richard Bellamy az előbbiekben ismertetett sza-
badságfelfogásra támaszkodva olyan politikai intéz-
ményrendszer kialakítását javasolja, amely megaka-
dályozza az egyéni választásokba történő önkényes 
beavatkozást. Egy közösségben pedig csak akkor lehet 
elejét venni az uralom valamennyi formájának, azaz 

akkor érvényesül a republikánus 
szabadságfelfogás, ha senki sem 
rendelkezik kitüntetett autoritás-
sal mások felett, ha mindenfajta 
hierarchia eltűnik a közös ség-
ből.21 A re pub li kanizmus szabad-
ságfogalma te hát összekapcsoló-
dik a politikai egyenlőség gondo-
latával, és olyan elvek és eljárások 
lefektetését követeli meg, ame-

lyek képesek szavatolni a politikai egyenlőséget. Bella-
my érvelése innentől megfelel annak a liberális politi-
kai fi lozófi ai hagyománynak, amelyet gyakran azono-
sítanak Jeremy Waldron jól ismert argumen tumai val, 
a politikai egyenlőség elve ugyanis mindkét megkö-
zelítésben kiemelkedő jelentőséggel bír.22 A politikai 
egyenlőség magja az egyéneket megillető egyenlő fi -
gyelem és tisztelet. Az ésszerű pluralizmus körülmé-
nyei között a közösség tagjai eltérően vélekednek az 
igazságosság kérdéseiről, azonban az egyet nem értés 
ellenére közösen kell cselekedniük, így a közösségi 
célok és cselekvések kijelölését olyan eljárásra kell bíz-
niuk, amely minden egyén nézetének azonos súlyt 
ad, mert az egyenlő fi gyelem és tisztelet elve csak így 
biztosítható. Ebben a kontextusban a demokratikus 
döntéshozatal bizonyul olyan eljá rásnak, amely a le-
hető legtöbbet valósítja meg a po litikai egyenlőség 
követelményéből. A közösségi döntések legitimitá-
sát tehát nem a döntések eredménye, hanem a dön-
téshozatali eljárás méltányossága biztosítja. Ezt a mél-
tányos egyensúlyt pedig minden olyan eljárás felbo-
rítja, amely bizonyos döntéshozók vélekedésének 
kitüntetett jelentőséget tulaj donít. Az alkotmánybí-
ráskodás demokratikus legitimitása ebben a konst-
rukcióban azért problematikus, mert a felülvizsgálat 
során a bírák véleményének nagyobb súlya van, mint 
a közösség többi tagjának, ez a gyakorlat pedig alá-
ássa a politikai egyenlőség elvét, és így az uralom ve-
szélyét hordozza magában.23 A politikai önkény el-
kerülésének egyetlen út ja tehát, ha a közösségi dön-
téseket olyan eljárás kons tituálja, amely az egyének 
egyenlő részvételére épül. Ennek a követelménynek 
pedig a politikai döntéshozatal, a reprezentatív tör-
vényhozás eljárása felel meg leginkább. 

ha ugyanis a kÖzhatalmi 
dÖntÉssel Érintett szemÉ-
lyek Érdekei nem jelennek 
meg a nyilvÁnos cselekvÉ-
sekben, akkor a kÖtelezett-
sÉgek ÖnkÉnyesek lesznek, 
ez pedig a szabadsÁg csÖk-

kenÉsÉhez vezet
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Az előbbiekben bemutatott fi lozófi ai hagyomány 
jelentősége elsősorban abban áll, hogy kidolgozta a 
Griffi  th által leírt és kívánatosnak tartott „politikai 
alkotmány” igazoló elveit, és ezzel 
hozzájárult a politikai diskurzus 
és a parlamenti döntéshozatal nor-
matív előnyeinek megvilágításá-
hoz. Azt is láttuk, hogy a „politi-
kai alkotmány” gondolata a libe-
rális fi lozófi ai hagyományban is 
otthonra talál, erre Waldron mun-
kássága kínál példát. Azok a nor-
matív elvek tehát, amelyek a poli-
tikai konstitucionalizmus modell-
jét igazolhatóvá teszik, a republikánus és a liberális 
politikai gondolkodásban egyaránt támogatásra lel-
nek. A két tradíció ugyanis osztozik abban a célki-
tűzésben, hogy helyreállítsa a jelentősen leértékelő-
dött és általános gyanúval szemlélt parlamenti po-
litizálás tiszteletét és alkotmányos rangját. Érveik 
segítségével láthatóvá válik, hogy egy olyan politikai 
berendezkedés is igényt tarthat elismerésre, amely-
ben a közösségi döntéshozatal legfőbb fóruma a tör-
vényhozás, és ahol a bírósági szerepvállalás – éppen 
a bírói dominancia leküzdése érdekében – csak kor-
látozott mértékben érvényesülhet. 

a politikai 
konstitucionalizmus hazai 

gyÖkerei

A republikánus fi lozófi ai hagyomány a kortárs ma-
gyar politikai gondolkodásban is felbukkan. A rend-
szerváltást követően a republikanizmus támogatói a 
politikai közösség működtetését érintő liberális alap-
koncepció kiegészítésére tettek javaslatot.24 Ezek a 
javaslatok elsősorban abból a neorepublikánus érv-
rendszerből merítettek, amelyet a politikai konsti tu-
cio nalizmus brit hívei e modell elméleti megalapo-
zásához használtak fel.25 Az a politikai fi lozófi ai tra-
díció tehát, amelybe a politikai konstitucionalizmus 
modellje illeszkedik, nem előzmények nélküli a ma-
gyar politikaelméletben sem. 

A republikanizmus hazai képviselői számára azon-
ban korántsem az alkotmánybíráskodás jelentette a 
legfontosabb intézményelméleti problémát.26 Az al-
kotmánybíráskodás legitimitásával összefüggő kér-
dések megválaszolására itthon elsősorban a liberális 
tradíció vállalkozott.27 Bár a liberális fi lozófi ai ha-
gyomány szinte egységesen kiállt a jogi kons ti tu cio-
nalizmus modellje mellett, kibontakozott egy olyan 
megközelítés is, amely – a liberális alapértékekre tá-
maszkodva – nyitottnak mutatkozott a politikai kons-

titucionalizmus alkotmányos konstrukciója iránt. 
Győrfi  Tamás álláspontja szerint ugyanis a liberális 
demokráciák igazolható intézményi megoldását kép-

viselik azok az országok is, ame-
lyek az alkotmányos felülvizsgá-
lat korlátozott formáját működ-
tetik, és az alapjogok köréről és 
tartalmáról folyó vitákat elsődle-
gesen a törvényhozáshoz utalják.28 
A politikai liberalizmus Győrfi  ál-
tal képviselt felfogása pedig – alap-
vető intézményelméleti meg-
fontolásokon túl – számos olyan 
f ilozóf iai előfeltevést elfogad, 

amelyre a politikai konstitucionalizmust megalapo-
zó republikánus hagyomány támaszkodik. Gondol-
junk például az erkölcsi nézeteltérések tiszteletére 
vagy a politikai egyenlőség olyan megközelítésére, 
amely szerint a közösség tagjait megillető egyenlő 
morális státusz akkor biztosított, ha a közösségi dön-
tések kialakításában valamennyi egyén véleményé-
nek azonos súlyt tulajdonítunk.29 Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a politikai konstitucionalizmus állás-
pontjához – mind a politikai elvek, mind az intéz-
ményelméleti érvek szintjén – manapság Győrfi  el-
mélete áll a legközelebb a magyar alkotmányjogi dis-
kurzusban.30

tÖrvÉnyhozÁs a politikai 
konstitucionalizmus 

modelljÉben

A korlátozott bírói felülvizsgálat és a politikai 
konstitucionalizmus melletti érvek csak akkor ma-
gyarázó erejűek igazán, ha a politikai döntéshozatal 
kielégíti vagy legalábbis megközelíti az ideális tör-
vényhozás követelményeit. Jeremy Waldron erre te-
kintettel komoly munkát szentelt a törvényhozási el-
járás normatív elveinek kidolgozásának. A törvény-
hozás ideális elméletének megalkotásával kezdettől 
fogva annak igazolására törekedett, hogy az ésszerű 
pluralizmus és a politika körülményei között a par-
lament eljárása bizonyul a közösségi döntéshozatal 
legjobb formájának. Waldron alapos gondossággal 
mutatott rá azokra az alapvető követelményekre, ame-
lyek a parlamenti döntéshozatal legitimitását bizto-
sítják. Ezek között kitüntetett fi gyelmet érdemelnek 
a törvényhozási vitával szemben támasztott elvárá-
sok. A jogalkotás felelős és elkötelezett törvényho-
zókat kíván, olyan képviselőket, akik kellő fi gyelmet 
fordítanak egy-egy javaslat kidolgozására vagy egy-
egy álláspont megfogalmazására, és akik szavaza tu-
kat is a döntés lehetséges következményeinek átgondo-

a kÉt tradÍciÓ ugyanis 
osztozik abban a cÉl ki-
tû zÉsben, hogy helyre-
ÁllÍtsa a jelentõsen le Ér-
tÉke lõdÖtt És ÁltalÁ-
nos gya nÚval szemlÉlt 
parlamenti politizÁlÁs 
tiszteletÉt És alkotmÁ-

nyos rangjÁt

fundamentum-15-2-3 beliv.indd   22fundamentum-15-2-3 beliv.indd   22 2015.12.14.   1:33:592015.12.14.   1:33:59



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 5 .  2 -3 .  S Z Á M TA N U L M Á N Y  /  23

lása után adják le.31 Az ideális deliberáció résztvevői 
emellett nyitottak a rivális álláspontok befogadására 
és mérlegelésére, a vitában elfoglalt álláspontjuk ész-
szerű felülvizsgálatára.32 A jogalkotási eljárást szigo-
rú és aprólékosan kidolgozott szabályok determinál-
ják. E szabályok tiszteletben tartása azért fontos, mert 
a törvényhozási eljárás előnyei csak e formális kere-
tek között érvényesülhetnek. A parlamenti vita for-
mális kötöttségei képesek szavatolni, hogy a  fennálló 
véleménykülönbségek ellenére is értelmes deliberáció 
bontakozzon ki, és az álláspontok lehető leg szélesebb 
köre megfogalmazásra és megfontolásra kerülhes-
sen.33 Waldron azonban azt is hangsúlyozza, hogy a 
törvényhozási eljárás szabályainak puszta követése 
nem elegendő ahhoz, hogy megteremtsük a jogalko-
tás integritását. Egy felelős törvényhozónak az e sza-
bályok mögött meghúzódó morális elvárásokra te-
kintettel kell eljárnia, mivel éppen ezen mögöttes ér-
tékek érvényesülése követeli meg a parlamenti vita 
strukturális szabályainak tiszteletben tartását. E mo-
rális elvárások között szerepel az ellentétes vagy kri-
tikus vélemények meghallgatásának és megvita-
tásának követelménye, fi gyelembe véve, hogy csak 
 azokat a döntéseket tekinthetjük 
valóban a közösség döntéseinek, 
amelyek az ellenérvek ütközte tését 
követően is képesek voltak több-
ségi támogatást szerezni.34 Ebből 
következik, hogy a formális sza-
bályok betartása mellett is veszély-
be kerülhet a jogalkotási eljárás 
 legitimitása, amennyiben a szabá-
lyokat a mögöttes értékeiktől megfosztva, vissza-
élésszerűen alkalmazzák. 

A közösségi döntéshozatal republikánus felfogá-
sában szintén központi helyet foglal el a deliberáció 
gondolata. Skinner, Pettit és – rájuk támaszkodva – 
Bellamy is annak a hagyománynak a követője, amely 
szerint a politikai közösség döntési procedúráit „a 
hallgattassék meg a másik fél is” elve alapján kell 
szervezni.35 Ez a követelmény nem elsősorban azért 
fontos, mert így juthatunk közelebb az igazsághoz, 
vagy így érhetjük el a lehető legszélesebb körű egyet-
értést a közösség tagjai között.36 Sokkal inkább azon 
van a hangsúly, hogy a különböző vélemények meg-
hallgatásával biztosíthatjuk azt, hogy minden egyén 
nézete – és ezáltal maga az egyén is – egyenlő fi gye-
lemben és tiszteletben részesüljön. Ezt a megközelí-
tést Bellamy a politikai döntéshozatal szempontjá-
ból a nyilvános igazolás procedurális felfogásának 
nevezi. A nyilvános igazolás rawlsi konstrukciója 
Bellamynál sajátos perspektívába illeszkedik: nála 
nem az érvek körének korlátozása, hanem az eljárás 
nyilvánossága és inkluzivitása áll a középpontban.37 

Mindezekből következik, hogy a jogalkotási eljárás 
egyik legsúlyosabb kórtünete, ha a parlamenti vita 
elveszíti deliberatív karakterét, és a törvényhozás a 
kormányzati akarat egyszerű közvetítőjévé, illetve 
végrehajtójává válik.38

A parlamenti vita részletes szabályozása mellett 
a modern demokráciák többnyire két további meg-
oldást is alkalmaznak annak érdekében, hogy mér-
sékeljék a kormány dominanciáját a politikai dön-
téshozatal folyamatában. Egyfelől kétkamarás par-
lamentet működtetnek, másfelől a kormányzaton 
belüli ellensúlyok növelése érdekében koalíciós kor-
mányok alakítását ösztönzik.39 Waldron szerint a 
kétkamarás törvényhozás legfontosabb előnye a vi-
szonylagos függetlenség a kormányzattal szemben. 
Egy második kamara, ha összetétele az alsóházétól 
eltérő logikára épül, fokozott autonómiával rendel-
kezik a végrehajtó hatalom vonatkozásában, és ezzel 
egyben a törvényhozásnak tulajdonított klasszikus 
feladatok teljesítésére is – így az érdemi parlamenti 
vita megteremtésére vagy a kormány ellensúlyozá-
sára – alkalmasabbnak bizonyul.40 A második ka-
mara léte tehát lazíthat a törvényhozási eljárás kor-

mányzati meghatározottságán, 
betöltheti a hiányzó parlamenti 
funk ció kat, fokozhatja az intéz-
mény deliberatív karakterét, azaz 
kibontakoztathatja mindazokat 
az erényeket, amelyek a törvény-
hozási eljárás tiszteletét megala-
pozzák. 

A magyar parlament azonban 
nélkülözi a kétkamarás törvényhozás által nyújtott 
garanciát, az elmúlt időszakban pedig hiányoztak a 
koalíciós kormányzásnak tulajdonított biztosítékok 
is. Bár 2010-ben és 2014-ben hivatalosan két párt 
alakított kormányt, a Fidesz és a KDNP pártszövet-
ségként közös listát indított, valamint közös prog-
rammal kampányolt az országgyűlési választásokon, 
a kormányzás során pedig – így a törvényalkotásban 
is – egyetlen és egységes politikai erőként nyilvánult 
meg.41 A törvényhozás függet lenségét gyengítette to-
vábbá a választási rendszer többségi elemeinek meg-
erősítésében testet öltő jogalkotási folyamat is.42 Mi-
vel a jelenlegi magyar rendszerben hiába keressük 
az autonóm törvényhozás előbbiekben említett klasz-
szikus garanciáit, a törvényhozási vitára hárul az a 
feladat, hogy biztosítsa a politikai döntések legiti-
mitását megalapozó deliberáció körülményeit. Így 
most annak a kérdésnek a megvizsgálásához fordu-
lok, hogy a parlamenti döntéshozatal mennyiben kö-
zelíti meg az ideális jogalkotáshoz fűzött elváráso-
kat. Ehhez egyrészt mennyiségi mutatókra, más-
részt néhány, a törvényhozás minőségét jelző 

csak azokat a dÖntÉseket 
tekinthetjÜk valÓban a 
kÖzÖssÉg dÖntÉseinek, 
amelyek az ellenÉrvek 
ÜtkÖztetÉsÉt kÖvetõen is 
kÉpesek voltak tÖbbsÉgi 

tÁmogatÁst szerezni
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megállapításra támaszkodom. Az elemzés során a 
2010–2014-es parlamenti ciklus törvényhozási gya-
korlatát veszem szemügyre; tekintettel arra, hogy a 
tanulmány által vitatott értelmezések szerint ebben 
az időszakban intézményesült a politikai kons titu-
cio nalizmus gyakorlata. 

a magyar tÖrvÉnyhozÁsi 
gyakorlat 2010 És 2014 kÖzÖtt

A 2010–2014-es parlamenti ciklusban jelentősen nőtt 
az elfogadott törvények száma. Ebben az időszakban 
az Országgyűlés összesen 859 törvényt szavazott meg, 
amely a korábbi ciklusok adataihoz viszonyítva – a 
második legaktívabb parlament által elfogadott tör-
vények száma is 600 alatt van (587) – a törvényho-
zás teljesítményének közel 50 százalékos emelkedé-
sét mutatja.43 Az Országgyűlés internetes oldalának 
tájékoztatása szerint 2010-ig az elfogadott törvények 
átlagos száma éves szinten 140 volt, az elmúlt cik-
lusban viszont ez a szám évi 215-re nőt.44 Az ilyen 
hatalmas mértékű emelkedés nyilvánvalóan nem ked-
vez a minőségi törvényalkotásnak, 
és nem vezet a jogalkotás de li be-
ratív jellegének erősödéséhez. Ezt 
a következtetést erősíti az az adat 
is, amely szerint az elmúlt ciklus-
ban egy törvény elfogadásának át-
lagos időtartama (a javaslat benyúj-
tásától a zárószavazásig eltelt idő) 
a korábbi 50 napról 34 napra csök-
kent. Ezzel egyidejűleg pedig szá-
mottevően megnőtt azoknak a tör-
vényeknek a száma (összesen 104 ilyen törvény szü-
letett), amelyek kevesebb mint 10 napot töltöttek az 
Országgyűlés előtt. Ezek teszik ki a 2010–2014-es 
ciklusban elfogadott összes törvény több mint 10 szá-
zalékát; a korábbiakban ez az arány jóval ala csonyabb 
volt.45 Több különleges súlyú törvényt is ki rívóan 
rövid időn belül „vertek keresztül” a tör vényhozáson. 
A pénznyerő-gépek üzemeltetésének drasztikus kor-
látozását elrendelő indítványt az előter jesz tést köve-
tő napon, azaz egyetlen nap alatt fogadta el az Or-
szággyűlés.46 A benyújtást követő második napon 
megszavazta a többség a szövetkezeti hitelintézetek 
kötelező integrációját elrendelő törvényt, amely je-
lentősen átalakította a hitelintézetek és a Taka rékbank 
tulajdonosi szerkezetét, növelve az állam tulajdono-
si jogosítványait és súlyosan korlátozva az addigi tu-
lajdonosok alapjogait.47 Szintén két napot töltött az 
Országgyűlés előtt a közoktatási tankönyvpiacot lé-
nyegében felszámoló és a tankönyvkiadásban állami 
monopóliumot bevezető indítvány.48 

Az utóbbi három jogszabályt a Házszabályba 2011 
végén beillesztett ún. kivételes sürgős eljárással fo-
gadták el. A kivételes sürgős eljárás lehetővé tette, 
hogy a törvényhozás e sajátos eljárási rend elfogadá-
sát követő ülésnapon, azaz egyetlen nap alatt fogad-
jon el törvényeket; úgy, hogy a módosító javaslatok 
benyújtására mindösszesen három óra áll rendel-
kezésre. Ezek a feltételek aligha biztosítják a  javaslat 
megismerésének és érdemi megvitatásának garan-
ciáit.49 Az új eljárásrend alkotmány jogi megítélése 
szempontjából  további tények is fi gyelmet érde mel-
nek. A kivételes sürgős eljárás bevezetését kizárólag 
kormánypárti képviselők szavazták meg, azaz hiány-
zott az ellenzék egyetértése a törvényalkotási eljárás 
új megoldását illetően, ami azért hangsúlyozandó, 
mert a kormánypárt később, a ciklus végéig össze-
sen 26 – közöttük számos, az előbb említettekhez 
hasonlóan nagy horderejű – törvényjavaslatot foga-
dott el ebben a formában. Azt kell tehát mondanunk, 
hogy a többség igen gyakran nyúlt ehhez a megol-
dáshoz a jogalkotás felgyorsítása érdekében. Emlí-
tést érdemel továbbá, hogy a korábban alkalmazott 
legtöbb gyorsított törvényalkotási eljárás – így a ki-

vételes eljárás vagy a Házszabály-
tól való eltérés – elrendelésére vo-
natkozó négyötödös követelmény-
nyel szemben a kivételes sürgős 
eljárás lefolytatását kétharmados 
szavazati arányhoz kötötte a mó-
dosítás, amely így biztosította az 
akkoriban kétharmados többség-
gel bíró hatalom számára azt a le-
hetőséget, hogy egyedül, az ellen-
zék hozzájárulása nélkül élhessen 

ezzel az eljárási eszközzel. Végezetül fontos azt is 
megállapítani, hogy a Házszabályt módosító hatá-
rozati javaslat semmilyen érdemi érvelést sem tartal-
mazott arra nézve, hogy mi indokolta egy „teljesen új, 
gyorsabb döntést lehetővé tevő jogintézmény”50 létreho-
zását. 

A kormány a kivételes sürgős eljárást használta 
például annak a törvénymódosításnak az elfogadása 
során is, amely kizárta annak lehetőségét, hogy az 
energiaszolgáltató cégek beépítsék az általuk nyúj-
tott termék vagy szolgáltatás árába az ún. tranzak-
ciós díjat (és ez vonatkozik más különadókra is).51 
A módosítási javaslatot 2013. március 8-án nyújtot-
ták be az Országgyűléshez; aznap, amikor megjelent 
a médiában az a hír, hogy egyes gázszolgáltató cégek 
első fokon pert nyertek a Magyar Energia Hivatal-
lal szemben, amely döntés következtében veszélybe 
kerülhet a kormány „rezsicsökkentési” programja.52 
A javaslatot a benyújtást követő harmadik napon már 
tárgyalta, majd az azt követő napon el is fogadta az 

a jogalkotÁsi eljÁrÁs 
egyik legsÚlyosabb kÓr-
tÜnete, ha a parlamenti 
vita elveszÍti deliberatÍv 
karakterÉt, És a tÖrvÉny-
hozÁs a kormÁnyzati 
akarat egyszerû kÖz ve tÍ-
tõjÉvÉ , illetve vÉgre-

hajtÓjÁvÁ vÁlik
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Országgyűlés. Az indítvány vitája előtt a miniszter-
elnök napirend előtti felszólalásában botrányosnak 
minősítette a bíróság döntését, az érintett vállalato-
kat pedig – akik a Hivatal határozatát megtámadták 
– gátlástalannak és telhetetlennek nevezte.53 Szintén 
2013. március 8-án nyújtották be, és már március 
11-én – azaz a miniszterelnök beszédének napján – 
tárgyalták azt a jogszabály-tervezetet, amely a Ma-
gyar Energia Hivatal helyébe lépő új hatóság felállí-
tásáról rendelkezett. A javaslat, amelyet hat nap alatt 
fogadott el a törvényhozás, rögzítette, hogy a ható-
ság rendeletalkotási joggal rendelkezik, így a rende-
letben meghatározott díjakat rendes bíróságok előtt 
nem, csak az Alkotmánybíróságnál lehet megtámad-
ni.54 2013. március 13-án pedig az Országgyűlés előtt 
volt az a javaslat, amely immár törvényben írta elő a 
közszolgáltatást végző cégek által a fogyasztók ré-
szére kiszabható díjak maximumát.55

Bár nem igényelt kivételes sürgős törvényhozási 
eljárást, de rendkívül rövid idő alatt döntött a tör-
vényhozás a megyei önkormányzatok teljes vagyoná-
nak állami tulajdonba adásáról. Az önkormányzati 
vagyon sajátos megoldással, a tör-
vény erejénél fogva került állami 
tulajdonba, amely törvényt ki-
zárólag kormánypárti képvise-
lők szavaztak meg. Az átvétel al-
kotmánymódosítást is igényelt,56 
amelyre a törvényjavaslat elfogadásával egyidejűleg 
került sor. Az alkotmány módosítására és az önkor-
mányzatok vagyonának teljes elvonására vonatkozó 
javaslatokat 2011 októberében nyújtották be az Or-
szággyűléshez, az új tulajdonosi szerkezet pedig 2012. 
január 1-jével jött létre. A jogszabályok indokolása 
szerint a kormány az önkormányzatok adósságának 
konszolidálása érdekében „sietett az önkormányza-
tok segítségére”, ám az adósságkonszolidáció sikeres 
végrehajtását – az indokolás szerint – csak a teljes 
önkormányzati vagyon állami tulajdonba adásával 
lehetett biztosítani.57 Ezt követően, 2013 márciusá-
ban – szintén kizárólag a kormánypárti képviselők 
szavazata mellett – a törvény erejénél fogva váltak a 
már teljes mértékben állami tulajdonban lévő, de 
még gazdasági társasági formában működő kórhá-
zak költségvetési intézménnyé. A javaslat itt is ki-
fejezetten rövid időt, 17 napot töltött az Ország-
gyűlés előtt, és mindössze négy nappal a jogszabály 
kihirdetése után, 2013. március 31-én formálisan le-
zajlott az átalakulás.58

Az előbbi adatok mellett a törvényhozási gyakor-
lat egy további fontos változására érdemes felhívni a 
fi gyelmet. A 2010–2014-es parlamenti ciklusban ál-
talánossá vált, hogy kiemelkedő súlyú törvényeket 
egyéni képviselői indítványra fogadott el az Ország-

gyűlés.59 A vizsgált időszakban 357 önálló képvise-
lői indítványt terjesztettek elő kormánypárti képvi-
selők, amelynek 75 százalékából törvény lett.60 A két 
megelőző parlamenti ciklusban ez a szám jóval ala-
csonyabb volt: 2002 és 2006 között csak 170 kor-
mánypárti indítvány született, amelyek 40 százalé-
kából lett törvény, míg 2006 és 2010 között ennél is 
kevesebbet, pontosan 129 ilyen indítványt nyújtot-
tak be az Országgyűléshez, 37 százalékos eredmé-
nyességgel.61 Más országok gyakorlatával összeha-
sonlítva is kifejezetten magas a kormánypárti javas-
latok száma és eredményességi aránya 2010 és 2014 
között, valamint az is feltűnő, hogy a parlamenti több-
ség jelentős törvényhozási tárgyak esetében élt az 
önálló képviselői indítvány előterjesztésének lehető-
ségével.62 Az egyéni kezdeményezések közül kiemel-
kednek az alkotmány módosítására irányuló javasla-
tok. Már önmagában az is beszédes adat, hogy a par-
lament a „régi”, 1989-es alkotmányt 2010 májusa és 
2011 decembere között 12 alkalommal módosította, 
a képet pedig árnyalja az a tény is, hogy a 12 módo-
sításból 9-et kormánypárti képviselői indítvány alap-

ján szavaztak meg. Az Alaptör-
vény számos módosítása közül 
olyan jelentős változtatásokat, 
mint amilyeneket a negyedik mó-
dosítás vezetett be, szintén egyé-
ni javaslatra fogadott el a magyar 

törvényhozás. A „közönséges” törvények közül ha-
sonló sorsban osztozott az ún. „médiaalkotmány”, az 
egyházak jogállását szabályozó törvények vagy a vá-
lasztójogi szabályozást érintő valamennyi új rendel-
kezés. Tekintettel arra, hogy a kormány által jegy-
zett törvényjavaslatok száma és eredményessége nem 
nőtt jelentősen, a megemelkedett törvényszám mö-
gött az egyéni képviselői indítványokat találjuk.63

A jogalkotási gyakorlat egyik szemléletes példá-
ja annak az alkotmánymódosításnak az elfogadása, 
amely elsőként korlátozta az Alkotmánybíróság ha-
táskörét a közpénzügyi tárgyú törvények felülvizs-
gálata terén.64 A javaslatot egyfelől egyéni képvise-
lői indítvány alapján fogadták el, másfelől az indít-
vány benyújtására még azon a napon sor került, 
amikor az Alkotmánybíróság kihirdette a 98 száza-
lékos különadót megsemmisítő döntését. Az alkot-
mány új rendelkezése, amely immár megteremtette 
a megsemmisített adó jogrendszerbe illesztésének al-
kotmányos lehetőségét, jelentősen megváltoztatta az 
Alkotmánybíróság alkotmányos státuszát, és felbo-
rította a politikai intézmények között kialakult két 
évtizedes egyensúlyt. A javaslat pedig, mivel azon-
nal reagált az Alkotmánybíróság döntésére, nyilván-
valóan mindenféle előkészítés és egyeztetés nélkül 
jött létre, és az egy-egy napra szűkített általános, rész-

a feltÉtelek aligha bizto-
sÍtjÁk a javaslat megisme-
rÉsÉnek És Érdemi megvi-

tatÁsÁnak garanciÁit
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letes és záróvitát is számolva összesen 21 napot töl-
tött a parlament előtt. Később, az alkotmánymódo-
sítást vizsgáló 61/2011. (VII. 13.) AB határozat át-
tekintette a módosítás elfogadásának körülményeit. 
A testület visszautasította ugyan a közjogi érvényte-
lenség megállapítására irányuló indítványt, de jelez-
te a jogalkotó felé, hogy az „Al-
kotmány sorozatos, aktuálpolitikai 
érdekek és célok megvalósítása, eléré-
se ér dekében történő módosítása rend-
kívül aggályos a demokratikus jog-
állam követelményei, különösen az 
alkotmányos jogrend stabilitása, ki-
számíthatósága, a széles körű társa-
dalmi legitimitás, az alkotmányos jogrendszerbe ellent-
mondásmentesen történő beépülése szempontjából”.65

Hasonló jogalkotási nagyvonalúságról tanúskodik 
az egyházak jogállását szabályozó 2011. évi CCVI. 
törvény (Ehtv.) elfogadása. A törvényt a benyújtást 
követő kilencedik napon megszavazta az Országgyű-
lés, e rendkívül rövid törvényalkotási folyamatot pedig 
a karácsonyi időszak is megszakította. Ez a gyorsa-
ság egyfelől azért kirívó, mert az eljárás egy különö-
sen fontos jogszabály elfogadására irányult, és a ja-
vaslat benyújtása, bizottsági tárgyalása, általános 
vitája és a módosító javaslatok előterjesztésére nyit-
va álló határidő között nem egészen egy nap telt el, 
így a javaslatot az országgyűlési képviselők aligha 
ismerhet ték meg teljes körűen.66 Másfelől az Ehtv. 
megalkotására irányuló javaslatot két nappal azután 
terjesztették az Országgyűlés elé, hogy az Alkot-
mánybíróság közjogi érvénytelenség címén alkot-
mányellenesnek nyilvánította a korábban elfogadott, 
szintén a lelkiismereti és vallásszabadságra, valamint 
az egyházak jogállására vonatkozó 2011. évi C. tör-
vényt.67 A korábbi, egyházakról szóló törvény parla-
menti vitájában ugyanis egy zárószavazás előtti mó-
dosító indítvány koncepcionális változásokat ered-
ményezett az eredeti javaslathoz képest az egyházi 
jogállás megszerzésének szabályozásában, amelyek 
így érdemi vita nélkül kerültek elfogadásra.68 Ezen 
koncepcionális változások megtárgyalására tehát a 
korábbi egyházügyi törvény parlamenti vitájában nem 
nyílt lehetőség, és ezt a hiányt az ismételten elfoga-
dott, jelenleg is hatályos 2011. évi CCVI. törvényt 
előkészítő eljárás sem orvosolta.

Ez a néhány adat azt jelzi, hogy az Országgyűlés 
teljesítményére aligha tekinthetünk úgy, mint az ide-
ális törvényhozás megtestesülésére. Sőt, összevetve 
a korábbi parlamenti ciklusok mutatóival a jogalko-
tási eljárás minőségével összefüggő adatok kedvezőt-
len tendenciákról árulkodnak: jelentősen megnőtt az 
Országgyűlés munkaterhe, azaz radikálisan emelke-
dett a megtárgyalt és elfogadott törvények száma, 

ahogyan megsokszorozódott a rendkívül rövid, egy-
két napos jogalkotási eljárások előfordulása is. Né-
hány konkrét jogalkotási példa, illetve az egyéni kép-
viselői javaslatok gyakorlattá válása pedig megkér-
dőjelezi a kormánypárt jóhiszeműségét, illetve arra 
irányuló szándékát, hogy a politikai döntések átfogó 

vitát követően, a helyes döntés ki-
alakítására tett kísérlet eredmé-
nyeként szülessenek meg. Ezek a 
megállapítások pedig komoly je-
lentőségűek abban a vitában, amely 
a 2010 után kibontakozó magyar 
közjogi gyakorlat leírásáról folyik. 
A politikai konstitucionalizmus 

mint fogalom alkalmazhatóságának fontos feltétele 
a deliberatív és felelősségteljes törvényhozási eljárás 
működtetése. Ennek hiányában tehát az az állítás, 
amely szerint a magyar gyakorlat a politikai kons ti-
tucionalizmus megnyilvánulása, inkább a valóság 
téves értelmezése, mintsem pontos leírása. 

bÍrÓi felÜlvizsgÁlat 
a politikai 

konstitucionalizmus 
modelljÉben

Kiindulópontként fontos látnunk, hogy a brit alkot-
mányos modell fogalmi meghatározását intenzív vita 
övezi, ezért a bírói alapjogvédelem jellegének helyes 
leírását illetően is megoszlanak a vélemények.69 Abban 
azonban talán egyetértenek a különböző megköze-
lítést alkalmazók, hogy az Egyesült Királyságban 
nincs jelen az alkotmánybíráskodás klasszikusnak te-
kintett, erős formája, hanem a bírói alapjogvédelem 
puhább, illetve korlátozottabb formája érvényesül.70 
Ez a korlátozottság egyfelől abban nyilvánul meg, 
hogy hiányzik a bíróságok joga a jogszabályok ér-
vénytelenítésére, másfelől a bíróságok ettől függet-
lenül is kisebb szerepet töltenek be az alapjogok kö-
rének és tartalmának meghatározásában, ugyanis ezen 
alkotmányos modell szerint a közösségi döntéshoza-
tal valamennyi területén a politikai döntéshozók ren-
delkeznek elsődleges és végső autoritással.71 Bár a 
brit bírói alapjogvédelem egyik szembetűnő sajátos-
sága, hogy a bíróságok nem érvényteleníthetnek jog-
szabályokat, az alapjogvédelmi gyakorlat egyedisé-
gét inkább a korlátozottság második dimenziója je-
lenti, amely egy olyan bírói felülvizsgálat képét tárja 
elénk, amelyben a bíróságok visszafogottságot mu-
tatnak a törvényhozás alapjog-értelmezésének fe-
lülbírálata során. Ebben az értelemben tehát a puha 
felülvizsgálat egyfajta bírói önkorlátozásban (’de fe-
rence’)72 ölt testet.

a parlamenti tÖbbsÉg 
jelentõs tÖrvÉnyhozÁsi 
tÁrgyak esetÉben Élt az 
ÖnÁllÓ kÉpviselõi indÍt-
vÁny elõterjesztÉsÉnek 

lehetõsÉgÉvel
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Az utóbbi megállapítás különösen fontos a tanul-
mány tárgya szempontjából, mivel azt jelzi, hogy a 
korlátozott bírói kontroll nemcsak az explicit alkot-
mányos hatáskörök szintjén értelmezhető, hanem 
akár az intézményi gyakorlat esetében is tetten érhe-
tő. Ha pedig a bírói felülvizsgálat intenzitására és ter-
mészetére vonatkozó megfontolásainkat legalább 
részben függetleníthetjük attól a kérdéstől, hogy a 
bíróságok kimondhatják-e valamely jogszabály ér-
vénytelenségét, akkor a puha alkotmánybíráskodás 
elvárásai olyan alkotmányos gyakorlatokon is tesz-
telhetővé válnak, mint a magyar, ahol ma az Alkot-
mánybíróság óvatos a törvényhozási aktusok vizsgá-
lata során, ám – szemben a brit megoldással – for-
málisan erős kontrollt gyakorol, és 
rendelkezik a törvények megsem-
misítésének jogkörével.73 A szá-
munkra érdekes kérdés tehát ak-
ként fogalmazható meg, hogy a 
magyar alkotmánybírósági gya-
korlat felpuhulása tekinthető-e 
a brit modellhez kötődő puha fe-
lülvizsgálat megnyilvánulásának. 
Eh hez pedig érdemes megvizsgálni, hogy az elmúlt 
évek magyar gyakorlata hogyan viszonyul azokhoz 
a követelményekhez, amelyeket a brit alkotmányjo-
gi diskurzus fogalmazott meg a bírói alapjogvéde-
lem puha formájával szemben.

a bÍrÓi alapjogvÉdelem 
sajÁtossÁgai a human rights 

act rendszerÉben

A brit bíróságok alkotmányos szerepéről folyó vita a 
Human Rights Act (a továbbiakban: HRA) 2000-
ben történő hatályba lépésével ismételten az alkot-
mányjogi érdeklődés középpontjába került. A HRA 
bevezette a bírói felülvizsgálat intézményét azáltal, 
hogy előírta a bíróságok számára a jogalkotási aktu-
soknak az alapjogokkal összhangban való értelme-
zését, és egyben felhatalmazta a felsőbb szintű bíró-
ságokat arra, hogy amennyiben úgy vélik, hogy va-
lamely jogszabály nem hozható összhangba a HRA 
rendelkezéseivel, abban az esetben deklarálják az „ösz-
szeegyeztethetetlenség” tényét (‘declaration of in com-
patibility’). Ugyanakkor az összeegyeztethetetlenség 
bírói megállapítása nem érinti a jogszabályok érvé-
nyességét, hatályát és alkalmazhatóságát, azaz ebben 
az esetben a bíróságok alapjog-értelmezése jogilag 
nem köti a politikai döntéshozókat.74 Az alapjogi ka-
talógus elfogadása és annak szövege tehát egyértel-
művé tette a bíróságok fokozott szerepvállalásának 

követelményét az emberi jogok védelmét illetően, de 
nyitva hagyta azt a kérdést, hogy milyen bírói sze-
repfelfogás következik a HRA koncepciójából; azaz, 
hogy miként kellene eljárniuk a bíróságoknak a tör-
vényhozási aktusok alkotmányos felülvizsgálata során. 
Bár a HRA szövege egyértelműen rögzíti a bírósá-
gok új hatásköreit, az ideális bírói gyakorlat leírása 
során a normaszövegen túl az alkotmányos hagyo-
mányt, valamint a formálódó új gyakorlat refl exióit 
sem hagyhatjuk fi gyelmen kívül. Mindezek alapján 
az elmúlt időszakban különféle megközelítések kör-
vonalazódtak az ideális bírói hozzáállást illetően. 

A tanulmány kontextusában az a vita érdemel ki-
emelt fi gyelmet, amely a brit alkotmányos felülvizs-

gálat karakterét érinti, és amely el-
sősorban abban kíván iránymuta-
tást adni a bíróságoknak, hogy 
miként értelmezzék az alapjogo-
kat, és hogyan alkalmazzák az ará-
nyossági tesztet.75 A vita közép-
pontjában a deference mint a brit 
gyakorlatot átható bírói önkorlá-
tozás koncepciója áll. Mit követel 

a deference a bíróságoktól az alapjogvédelem szem-
pontjából? A deference fogalma általánosságban arra 
utal, hogy a bíróságok tevékenységét nem kizárólag 
az előttük fekvő üggyel összefüggő szubsztantív meg-
fontolásoknak kell áthatniuk: a bíráknak a döntés-
hozatal során másfajta indokokra is érzékenyeknek 
kell lenniük. Ezek az indokok másodfokú indokok-
nak tekinthetők, amennyiben nem járulnak hozzá 
közvetlenül a tartalmi alkotmányjogi kérdés megol-
dásához, azaz annak megállapításához, hogy a kifo-
gásolt politikai döntés valamely alapjog sérelmét von-
ja-e maga után. Inkább olyan szempontoknak tekint-
hetők, amelyek arról adnak számot, hogy melyik 
politikai intézmény bizonyul alkalmasabbnak egy vi-
tatott alapjogi kérdés végső rendezésére.76 A bírói 
deference releváns indokai azokra a megfontolások-
ra vezethetők vissza, amelyek a bíróságokkal össze-
vetésben igazolják a törvényhozás elsődleges döntés-
hozói státuszát a közösségi cselekvések területén. Az 
alkotmányos demokráciákban bevett megközelítés 
szerint ugyanis a politikai döntések – köztük az alap-
jogok körét és tartalmát érintők – legfőbb letétemé-
nyese a törvényhozás. Ezt a belátást vélhetően még 
azok is osztják, akik egyébként az erős alkotmány-
bíráskodás elkötelezett hívei, és bizonyos esetekben 
igazoltnak tekintik a bíróságok törvényhozást is felül-
író autoritását. Ebből pedig az következik, hogy a bí-
róságok csak másodlagos döntéshozóként működnek 
közre az alapjogokat és az alkotmányos struktúrát 
övező erkölcsi nézetkülönbségek feloldásában. Ha az 

az az ÁllÍtÁs, amely sze-
rint a magyar gyakorlat 
a politikai konsti tu cio-
nalizmus megnyilvÁnu-
lÁsa, inkÁbb a valÓsÁg tÉ-
ves ÉrtelmezÉse, mintsem 

pontos leÍrÁsa
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előbbi érvelést elfogadjuk, akkor arra jutunk, hogy a 
bírói önkorlátozásnak van egy általános és egyértel-
mű tartalma a bírói felülvizsgálat vonatkozásában. 
Ez a világos tartalom abban áll, hogy a bíró nem he-
lyettesítheti saját döntésével a törvényhozás döntését 
pusztán arra hivatkozással, hogy a vitatott alapjogi 
problémát másként oldaná meg. A bíróságnak fi gye-
lembe kell vennie a törvényhozás álláspontját mint 
az adott közösségi probléma megoldására tett jóhi-
szemű kísérletet, és érvekkel kell alátámasztania arra 
vonatkozó megállapítását, hogy a törvényhozás ál-
láspontja alkotmányosan igazolható-e. Ez a mini-
mális önkorlátozás koncepciója, amelyről elmond-
hatjuk, hogy valamennyi bírói döntés implicit előfel-
tevéseként működik.77

Az önkorlátozás további, érde-
mi formáinak alapját tipikusan 
kétféle megfontolás képezheti. 
Ezek lehetnek a demokratikus 
vagy alkotmányos legitimitás érvei, 
illetve intézményi érvek.78 Az 
előbbi szerint a bíróságoknak azért 
indokolt tiszteletben tartaniuk a 
törvényhozó döntését, mert a bí-
róságok demokratikus legitimitása problematikus 
– vagy legalábbis gyengébb, mint a törvényhozásé. 
Az utóbbi alapján pedig a bírói önkorlátozást igazol-
hatják a politikai döntéshozatalban megtestesülő 
episztemikus előnyök is. Ezek az előnyök a bírói ér-
veléssel összevetésben válnak nyilvánvalóvá. Figye-
lembe véve a törvényhozás jelentős tapasztalatát, in-
formáltságát és szakértelmét a politikai cselekvések 
területén, ezzel párhuzamosan pedig a bírói döntés-
hozatal korlátait és bizonytalanságait, a jogalkotó na-
gyobb valószínűséggel jut el a helyes döntéshez, mint 
a bíróság.79 

Trevor Allan szerint az önkorlátozásra vonatkozó 
megfontolások valójában az arányossági vizsgálaton 
keresztül érvényesülnek.80 Így például az alapjog-
korlátozás szükségességének elemzése során a bírák 
támaszkodhatnak a jogalkotó értékelésére azokat a 
tényeket illetően, amelyek egy-egy választott intéz-
kedés hatékonyságát, valamint az intézkedés által 
okozott jogkorlátozás mértékét és súlyát bizonyítják. 
Ilyen esetben a bíróság elfogadhatja a politikai dön-
téshozatal episztemikus fölényét a szükséges – vagyis 
a legkevésbé korlátozó – eszköz kiválasztása során. 
De igazodhatnak a bírák a törvényhozó mérlegelé-
séhez a jogkorlátozás „szűk értelemben vett arányos-
ságát” illetően is, amennyiben az arányosság megíté-
lése szempontjából több ésszerűen védhető álláspont 
is adott. Allanhez hasonlóan az arányossági vizsgá-
laton belül találja meg a bírói önkorlátozás helyét 
David Dyzenhaus is. Az utóbbi szerző szerint a két 

doktrína együttesen, egymást kiegészítve teremti meg 
az „igazolás kultúráját”, amely a modern alkotmá-
nyos gyakorlat egyik sajátos erényének tekinthető.81 
Dyzenhaus álláspontja különösen élesen világít rá az 
indokok előterjesztésének kiemelt szerepére az auto-
ritásgyakorlás modern feltételei között. A politikai 
hatalom gyakorlása fokozott igazolási kötelezettsé-
get ró nyilvános intézményeinkre, és csak azok a köz-
hatalmi aktusok minősülnek legitimnek, amelyeket 
ésszerű és meggyőző érvek támasztanak alá. A po-
litikai döntéshozatal eredménye iránti bírói tisztelet 
alapját csakis az átlátható és ellenőrizhető érvelés ké-
pezheti, amely egyben az önkorlátozás igazoló elve-
ként szolgáló szakértelmi fölényt is bizonyítja. 

Az angolszász diskurzusban tehát széles körű 
egyetértés övezi azt a felfogást, 
amely szerint a bírói felülvizsgá-
lat folyamatát a szubsztantív ér-
veken túl egyéb szempontok is 
 befolyásolják, amelyek bizonyos 
esetekben indokolhatják a bírói 
önkorlátozás stratégiáját. Ennek a 
hozzáállásnak a vezérlő elveit és 
határait illetően ugyan nincs kon-

szenzus, abban azonban az álláspontok talán konver-
gálnak, hogy a törvényhozás magasabb szintű de-
mokratikus legitimitása önmagában még nem indo-
kolja, hogy a bírák ref lektálatlanul elfogadják a 
jogalkotó mérlegelését.82 A bírák leginkább akkor tá-
maszkodhatnak a törvényhozás alkotmányértelme-
zésére, ha nyilvánvaló, hogy a politikai döntések át-
fogó, alapos és felelősségteljes viták eredményét tük-
rözik, és az adott kérdésekben a jogalkotó – elsősorban 
intézményi jellemzőire tekintettel –, nagyobb esély-
lyel jut igazolható döntésre, mint a bíróság. Általános 
elvárás azonban a politikai döntéshozatallal szemben, 
hogy tegye láthatóvá és ellenőrizhetővé azokat az ér-
veket, amelyek megalapozzák a törvényhozás speci-
ális kompetenciáját. 

a magyar 
alkotmÁnybÍrÁskodÁs 

karaktere

Magyarországon, bár formálisan továbbra is műkö-
dik a törvényhozás erős bírói kontrollja, amely elvi-
ekben a parlamenti döntéshozatal kiegészítő-ellen-
őrző mechanizmusaként funkcionál, a valóságban a 
bírói felülvizsgálat hatáskörével felruházott testület 
nem működik közre a politikai cselekvés alkotmá-
nyos határainak kijelölésében. Az elmúlt évek alkot-
mányos gyakorlatának egyik legszembetűnőbb jel-
lemzője, hogy a közösségi döntéshozatal lényegében 

a bÍrÓsÁgok csak mÁsod-
lagos dÖntÉshozÓkÉnt 
mûkÖdnek kÖzre az alap-
jogokat És az alkotmÁ-
nyos struktÚrÁt Övezõ 
erkÖlcsi nÉzetkÜlÖnbsÉ-

gek feloldÁsÁban
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egyszereplős eljárássá alakult át, és az Alkotmánybí-
róság nem tekinthető a közösségi döntések valódi 
résztvevőjének. Ennek az állításnak az alátámasztá-
sára a következőkben olyan határozatokat mutatok 
be, amelyekben a testület jól láthatóan lemondott az 
alkotmányos felülvizsgálat teljesítéséről. A hivatko-
zott döntésekkel elsősorban azt kívánom egyértel-
művé tenni, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata 
nem a deference megnyilvánulása, hanem inkább a 
bírói passzivizmus tükröződése.83

Az indítványok tárgyalásának megkerülése

Az elmúlt években a testület több döntésében is úgy 
kerülte meg alkotmányos feladatát, hogy látszólag 
formai okokra hivatkozással – de valójában megala-
pozatlanul – visszautasította az indítványok elbírá-
lását. Így tett például a Legfelsőbb Bíróság elnökét 
hivatali idejének lejárta előtt elmozdító jogalkotói 
megoldás ellen benyújtott kérelem esetében.84 Az in-
dítvány kifogásolta, hogy a jogalkotó olyan új krité-
riumhoz kötötte a 2012. január 1-jétől Kúria névre 
keresztelt bírói fórum elnöki tisztségének betöltését, 
amelynek az éppen hivatalban lévő főbíró nem felel-
hetett meg, így a jogszabály lé-
nyegében kizárta azt a lehetősé-
get, hogy a Legfelsőbb Bíróság 
elnökét a Kúria elnökévé válasz-
szák. A testület azonban a hatá-
rozott kérelem hiányára tekin tet-
tel visszautasította az indítvány-
elem tárgyalását, holott a kérelem utalt a jog államiság 
sérelmére, mégpedig abban az összefüggésben, hogy 
a jogállamiság általános szabályok megalkotását kö-
veteli meg, és kizárja az egyénre szabott törvények 
elfogadását. A bíróság szintén egy formai követel-
ményre, az alkotmányjogilag értékelhető érvelés 
 hiányára hivatkozással utasította vissza azt az al-
kotmányjogi panaszt, amely a választási plakátok 
 villanyoszlopokon történő elhelyezését tiltó kúriai 
dön tés megsemmisítését indítványozta.85 A testület 
szerint ugyanis a panasz előterjesztője nem indokol-
ta meg, hogy a választási plakátok kihelyezésének ti-
lalma és az előbbi szabályt érvényesítő bírósági dön-
tés miért sérti a szabad véleménynyilvánításhoz való 
jogot. Ezzel szemben az indítvány utalt az 1/2013. 
(I. 7.) AB határozatra, valamint arra, hogy a válasz-
tási kampány a véleményszabadság része, és a plaká-
tok elhelyezése – amelynek korlátozását eredménye-
zi a kifogásolt jogszabályhely és a kúriai döntés – a 
jelöltek kampánytevékenységének egyik fontos esz-
köze.86 Az indítványozó arra is kitért, hogy a válasz-
tási eljárás érintett szabályának alkotmánykonform 

értelmezése szerint nincs lehetőség az eljárási tör-
vénybe foglaltakon túli indokokra hivatkozással kor-
látozni a választási plakátok elhelyezését. Ez az in-
dítványi elem is a panaszolt jogsértés és a vélemény-
nyilvánítás közötti alkotmányos összefüggés 
bizonyítékaként értékelhető. Mindezek alapján a visz-
szautasítás korántsem tekinthető jóhiszeműnek, kü-
lönösen azért nem, mert egy következő ügyben87 a 
bíróság immár tárgyalta az érintett alkotmányossá-
gi problémát, és ott az előbbi esetben előterjesztett 
indítványnak megfelelő döntést hozott.88 Szintén for-
mai szempontokra hivatkozással utasította vissza az 
Alkotmánybíróság egyik tanácsa annak az alkot-
mányjogi panasznak az elbírálását, amely diszkrimi-
natívnak tartotta a levélben történő szavazás azon 
koncepcióját, amely a szavazás napján külföldön tar-
tózkodó állampolgárok közül csak a magyarországi 
lakóhellyel nem rendelkezők számára tette lehetővé, 
hogy szavazatukat levélben adják le. A bíróság állás-
pontja szerint a panasz előterjesztője, mivel rendel-
kezett magyarországi lakóhellyel, ki volt zárva ebből 
a lehetőségből, és ezáltal érintettség hiányában nem 
volt jogosult az indítvány benyújtására.89 Ebből az 
érvelésből azonban azt a nyilvánvalóan tarthatatlan 
következtetést vonhatjuk le, hogy a bírák a jövőben 

ilyen diszkriminációs panaszok-
kal nem kívánnak foglalkozni, 
hiszen a megkülönböztetés lénye-
ge, hogy a vitatott jogszabály nem 
vonatkozik a panaszosra, így a 
panaszos érintettsége mint a pa-
nasz befogadásának formai felté-

tele minden esetben hiányozni fog. Végül ebben a 
körben érdemes említeni az Alkotmánybíróságnak a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés vizsgá-
latára vonatkozó 3013/2015. (I. 27.) számú végzését. 
A bíróság az eljárást arra hivatkozással szüntette meg, 
hogy az indítvány benyújtását követően megválto-
zott jogszabályi környezet miatt az eljárásra okot adó 
körülmény az elbíráláskor már nem állt fenn, ezért 
az ügy nyilvánvalóan okafogyottá vált. A testület pél-
dátlan tömörséggel, néhány sorban intézte el az al-
kotmányjogi problémát; anélkül, hogy bármit is mon-
dott volna arról, hogy miként változott meg a szabá-
lyozás, és ennek következtében az elbíráláskor miért 
nem állt fenn az a körülmény – az indítvány alapján 
az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkének 
vélt sérelme – amely az eljárás megindítására okot 
adott.90 Indokok nélkül a nyilvánvalóság állítása kép-
telenségnek tűnik, különösen annak fényében, hogy 
az indítvány benyújtását követően a strasbourgi bí-
róság egyezménysértőnek találta a tényleges életfogy-
tiglan magyar szabályozását,91 az Alkotmánybíróság 
által relevánsnak tekintett későbbi jogszabály-módo-

CSAK AZOK A KÖZHATALMI 
AKTUSOK MINÕSÜLNEK LEGI-
TIMNEK, AMELYEKET ÉSSZERÛ 
ÉS MEGGYÕZÕ ÉRVEK TÁMASZ-

TANAK ALÁ
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sítás pedig nem érintette a Btk. azon rendelkezését, 
amely a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségé-
nek kizárását megengedi. Az Alkotmánybíróság hoz-
záállása ebben az ügyben nemcsak az érdemi vizsgá-
lat elkerülése miatt kifogásolható, hanem azért is, 
mert a testület a bírói kezdeményezések elbírálására 
alaptörvényi szinten előírt kilencven napos határidő 
fi gyelmen kívül hagyásával teremtette meg az eljá-
rás megszüntetésére okot adó jogszabály-változtatás 
lehetőségét.92 

Az érdemi alkotmányjogi érvelés megkerülése

Az Alkotmánybíróság gyakorlatából számtalan pél-
dát hozhatunk annak alátámasztására is, hogy a bí-
róság látszólag tárgyalta a hozzá érkezett indítványo-
kat, ám az érdemi érvelés elkerülésével igyekezett al-
kotmányosnak nyilvánítani a támadott jogszabályi 
rendelkezéseket. Az országgyűlési választások listás 
mandátumainak elosztásánál bevezetett „győz tes-
kompenzáció” intézményével kapcsolatos indítvány 
elbírálása során a többségi döntés 
szinte kizárólag annak hangsúlyo-
zására irányult, hogy a választó-
jog egyenlősége nem jelenti – és 
nem is jelentheti – a szavazatok 
súlyának abszolút egyenlőségét, 
ezért ezt a fajta egyenlőséget nem 
kérhetjük számon a szabályozá-
son.93 A testület vélhetően így pró-
bált megágyazni annak a követ-
keztetésnek, hogy az egyenlőségtől való eltérés, az 
azt megalapozó indok vizsgálata nélkül is, belül van 
az alkotmányosan igazolható jogalkotói megoldások 
körén. Ehhez hasonlóan a bíróság csak a felszínen 
vizsgálta, hogy a fővárosi közgyűlés megválasztásá-
ra vonatkozó módosított szabályok mennyiben áll-
nak összhangban a választójog egyenlőségének elvé-
vel. A többségi érvelés ebben a határozatban utalt 
arra, hogy „a választójog egyenlőségéből származó, a 
szavazatok súlyára vonatkozó alkotmányossági követel-
mények maximális teljesítésétől a jogalkotó csak megfele-
lő alkotmányos indok esetén térhet el”.94 Ez az alkotmá-
nyos mérce az előző, „győzteskompenzációt” érintő 
többségi véleményben meg sem jelent, jóllehet arra 
az indítványozók egyértelműen felhívták a fi gyelmet. 
Ebben a határozatban felbukkant ugyan az előbbi 
követelmény, érdemi hatást azonban itt sem gyako-
rolt a döntésre. Az alkotmányossági vizsgálat ugyan-
is kimerült annak megállapításában, hogy az új eljá-
rásban kialakuló közgyűlés működésének hatékony-
sága és eredményessége – bármit jelentsenek is ezek 
a fogalmak –, valamint a kerületi polgármestereknek 

a fővárosi közgyűlésbe való integrálása megfelelő in-
dokát adják az egyenlő súlyú szavazatokra vonatko-
zó alkotmányos követelménytől való eltérésnek.95 
Emellett a testület szerint a jogalkotó által választott 
kompenzációs megoldások egyike, az ún. kettős több-
ségi rendszer – a másik ellensúlyozó megoldás alkot-
mányellenessége, ennél fogva alkalmazhatatlansága 
mellett is – önmagában alkalmas arra, hogy a válasz-
tójog egyenlőségét kétségtelenül súlyosan sértő sza-
bályozás hatásait ellensúlyozza.96 

A választójog egyenlőségét kifogásoló indítványok 
nagyvonalú kezelése különösen aggasztó gyakorla-
tot jelez.97 Jeremy Waldron, az erős alkotmánybírás-
kodás kritikusa is hangsúlyozza, hogy a parlament 
legitimitása a választási eljárás integritásának függ-
vénye, így ezeken a területeken a törvényhozás végső 
döntéshozói státusza egyáltalán nem magától érte-
tődő.98 A politikai döntéshozatal ugyanis nem ön-
igazoló jellegű, így csak bizonyos normatív előfelté-
telek tiszteletben tartása mellett beszélhetünk egy-
általán legitim törvényhozásról.99 Nem véletlen, hogy 
a választási szabályokkal összefüggésben olyan teo-

retikusok szerint is indokolt az erős 
bírói kontroll működtetése, akik 
egyébként az erős alkotmánybí-
ráskodás igazolását sok szempont-
ból problematikusnak tartják.100 

Szembetűnő az Alkotmánybí-
róság visszafogottsága a jogbizton-
ság paradigmatikus eseteit – a visz-
szaható hatályú jogalkotást – érin-
tő törvényhozási aktusok bírói 

fe lülvizsgálata során is. A devizahitel-döntésben pél-
dául a visszaható hatály szempontjából releváns kér-
dés abban állt, hogy mennyiben teremtett új sza-
bályozási környezetet a jogalkotó; azaz ismertek 
 voltak-e – lehettek-e – a bankok számára a szerző-
déskötés időpontjában a tisztességtelenség 2014-ben, 
törvényi szinten rögzített egzakt kritériumai. A tes-
tület érdemi érvelés hiányában egyszerűen deklarál-
ta, hogy a 2014-ben elfogadott törvényben szabályo-
zott elvárások mint a tisztességesség feltételei „kez-
dettől fogva levezethetők voltak az általános jogszabályi 
rendelkezésekből”, hiszen a jog, egészen a római jog 
időszakáig visszanyúlóan, mindig is tiltotta a tisz-
tességtelen szerződéseket.101 A vizsgált törvény pedig 
„nem alkotott új anyagi jogszabályt visszamenőleg, hanem 
az érintett időszakban mindig is hatályban volt anyagi 
jogszabálynak az európai és a magyar bírósági gyakor-
lat által kidolgozott és kötelezően alkalmazandóvá tett 
(azaz az anyagi jog értelmezésének pontosításával eleve 
az anyagi jog részévé vált) értelmezését foglalta a Tör-
vénybe, emelte jogszabályi szintre”.102 Ebből azt a követ-
keztetést vonhatjuk le, hogy az Alkotmánybíróság 

a bÍrÁk leginkÁbb akkor 
tÁmaszkodhatnak a tÖr-
vÉnyhozÁs alkotmÁnyÉr-
telmezÉsÉre, ha nyilvÁn-
valÓ, hogy a politikai 
dÖntÉsek ÁtfogÓ, alapos 
És felelõssÉgteljes vitÁk 

eredmÉnyÉt tÜkrÖzik
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álláspontja szerint 2004 óta létezett egy egyértelmű 
– „eleve adott”, ahogyan a többségi döntés fogal maz – 
jogszabályi környezet és egy kikristályosodott bírói 
gyakorlat a kölcsönszerződések tisztességtelen kikö-
téseit illetően, amelyről a hitelező pénzügyi intéz-
ményeknek nyilvánvalóan tudomásuk volt. Ennek az 
utóbbi állításnak az alátámasztására felhozott érvek 
azonban aligha bizonyulnak meggyőzőnek. A bírák 
által kinyilvánított „megszilárdult gyakorlat” létét a 
régi és új Ptk. generálklauzulájával, a 93/13/EGK 
irányelvvel és néhány ágazati jogszabállyal próbálta 
alátámasztani a testület, amelyek egyaránt magas el-
vontsági szinten, általánosságban rögzítették a fogyasz-
tói szerződések tisztességtelenségének eseteit. Ezt 
meghaladóan a bírák egyetlen egyedi bírói döntést 
sem idéztek, és csak a 2012-es kúriai véleményre [2/
2012. (XII. 10.) PK vélemény] és a 2014-es jogegysé-
gi határozatra (2/2014. számú PJE határozat) utaltak, 
jóllehet a többségi vélemény szerint „a tisztességtelen-
ség jogi megítélése esetről esetre formálódott”.103 

A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszünte-
tését és szociális ellátássá alakítását jóváhagyó alkot-
mánybírósági döntés szintén kapcsolódik a jogbiz-
tonság kérdésköréhez, mivel szerzett jogok rövid időn 
belüli megvonását nyilvánította alkotmányosnak a 
testület. Az Alkotmánybíróság a 23/2013. (IX. 25.) 
számú határozatában104 egy helyen maga is elismer-
te, hogy a kifogásolt rendelkezések kellő felkészülé-
si idő nélkül idéztek elő hátrányos jogkövetkezmé-
nyeket,105 ám ez a változás a bíróság érvelése szerint 
legitim módon történt; egyfelől azért, mert az intéz-
kedés kifejezett alaptörvényi felhatalmazáson nyu-
godott, másfelől pedig azért, mert 
nem eredményezte a jogosulti 
váromány megszűnését.106 Arról 
azonban nem szól a határozat, 
hogy a szerzett jogok (nyugdíj-
jogosultság) természete és tartal-
ma egyik pillanatról a másikra, 
mindenfajta átmenet nélkül meg-
változott, kedvezőtlenebb hely-
zetbe hozva a jogosultakat. Az 
alkotmányjogi probléma pedig 
valójában itt kezdődik, és annak vizsgálatát követel-
te volna meg a testülettől, hogy a jogkorlátozás meg-
felelt-e a szükségességi-arányossági teszt követelmé-
nyének. 

Hasonlóan hiányzik a mérlegelés a pénznyerő au-
tomaták engedélyeinek visszavonásáról rendelkező 
jogszabály alkotmányosságát vizsgáló határozatból.107 
Ebben a döntésében a testület – nem úgy, mint az 
előbb hivatkozott nyugdíj-döntésben – legalább szem-
benézett alkotmányos feladatával, amennyiben jelez-

te, hogy a vizsgálat tétje annak megállapítása, hogy 
„az állami beavatkozás az adott cél érdekében szükséges 
és arányos volt-e, és azt igazolta-e közérdek”.108 Ez a 
mérlegelés azonban kimerült annak kinyilatkoztatá-
sában, hogy a jogalkotó által választott megoldás 
„könnyebb és közvetlenebb ellenőrzést tesz lehetővé” (ez 
bizonyítja az arányosságot), illetve abban, hogy a mo-
nopólium bevezetése hatékonyabban valósítja meg a 
jogalkotói célkitűzéseket, mint más, kevésbé korlá-
tozó eszközök (ez pedig a beavatkozás szükségessé-
gét támasztja alá). Azt a döntés kritikája során Vincze 
Attila is megjegyzi, hogy az arányossági vizsgálat 
egyes elemei fordított sorrendben szerepelnek, amely 
az érvelés átláthatóságát meglehetősen nehezíti.109 
Ennél súlyosabb probléma azonban, amelyre Vincze 
kommentárja szintén utal, hogy ezeket az érveket az 
Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül fogadta 
el.110 A korábban bemutatott elméletek a deference 
igazolható formáiról ezen a ponton kiválóan alkal-
mazhatóak a magyar gyakorlat értékelésére. A bírói 
önkorlátozás normatív indokai között kiemelt helyet 
foglalnak el az elsődleges döntéshozó (itt a jogalko-
tó) szakértelmére vonatkozó megfontolások. Ennek 
a lényege, hogy a bíróságok helyesen gondolhatják 
azt, hogy a törvényhozás, intézményi jellemzőiből 
következően, sajátos episztemikus autoritással ren-
delkezik: az információk szélesebb köréhez van hoz-
záférése, nagyobb tapasztalattal rendelkezik a poli-
tikai döntések kialakításában, és ezáltal kompeten-
sebb szereplőnek bizonyul az ilyen jellegű feladatok 
végrehajtására, mint a bíróság. A szakértelem érve 
azonban önmagában nem evidens, hiszen a jogalko-

tónak igazolnia kell, hogy milyen 
információk birtokában jutott 
arra a bíróság által is jóváhagyott 
eredményre, hogy a játékszenve-
dély elterjedtségének visszaszo-
rítása és a nemzetbiztonsági koc-
kázatok elhárítása szempontjából 
miért a hatósági engedélyek azon-
nali visszavonása és a monopóli-
um bevezetése bizonyult a leg-
hatékonyabb és legkevésbé kor-

látozó eszköznek. Főleg azért feltűnő a mérlegelés 
elmaradása, mert azt a tényt, hogy a nyerőgépek üze-
meltetőinek érdekét hogyan érintette a szabályozás 
– és ezt illetően létezik-e kevésbé korlátozó meg oldás 
–, ebben az esetben sem értékelte a bíróság. Később 
ugyan a többségi érvelés utalt arra, hogy az érintett 
vállalkozókat az engedélyek visszavonásából követ-
kezően esetlegesen kár érte, de ezt nem tette mér-
legre a tulajdonjog-korlátozás arányosságának vizs-
gálata során. 

a politikai dÖntÉshozatal 
eredmÉnye irÁnti bÍrÓi 
tisztelet alapjÁt csakis az 
ÁtlÁthatÓ És ellenõrizhetõ 
ÉrvelÉs kÉpezheti, amely 
egyben az ÖnkorlÁtozÁs 
igazolÓ elvekÉnt szolgÁlÓ 
szakÉrtelmi fÖlÉnyt is bi-

zonyÍtja
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A szükségességi-arányossági teszt sajátos alkot-
mánybírósági értelmezését tükrözi az ún. trafi ktör-
vény alkotmányosságát vizsgáló 3194/2014. (VII. 
15.) AB határozat is. Ez az érvelés szintén felvillant-
ja a deference elméletének elemeit, ám egyben rámu-
tat arra is, hogy miért nem illeszkedik a magyar gya-
korlat a brit alkotmányjogban kimunkált normatív 
feltételekhez. A többségi döntés szerint a dohányter-
mék-kiskereskedelem állami monopóliumának be-
vezetése és a tevékenység folytatásának koncessziós 
szerződéshez kötése új szubjektív korlátokat állított 
e vállalkozási tevékenység folytatása elé, így hátrá-
nyosan érintette a panaszosokat, akik a megváltozott 
feltételek mellett már nem tudták folytatni vállalko-
zásaikat. Ezért a bíróságnak vizsgálnia kellett, hogy 
a vállalkozáshoz való jog korlátozása megfelel-e a 
magyar gyakorlatban irányadó szükségességi-ará-
nyossági tesztnek. A fi atalkorúak egészségvédelme 
a többségi érvelés szerint olyan 
nyomós közérdek, amely a jogkor-
látozás alkotmányos indoka lehet. 
A szabályozás azonban csak akkor 
igazolható, ha a közegészségügyi 
cél eléréséhez választott eszköz 
megfelelő, azaz egyfelől szüksé-
ges, másfelől nem vezet a pana-
szosok alapjogának aránytalan sé-
relméhez. A többségi érvelés szerint az Alkotmány-
bíróság a kormányzati intézkedés célszerűségét és 
hatékonyságát nem vizsgálhatta, mivel ez a „törvény-
alkotó felelősségi körébe eső mérlegelési döntés”.111 Az ön-
korlátozás normatív elmélete a szükségességi vizsgá-
lat körében lehetővé teszi a bíróságok igazodását a 
jogalkotó mérlegeléséhez, amennyiben a jogalkotói 
választás mögött valódi indokok húzódnak meg. 
Mivel a szükségességi-arányossági teszt tárgyát po-
litikai döntések képezik, lehetetlen lenne a szüksé-
gességi kritérium keretében az eszköz elkerülhetet-
lenségét bizonyítani, és ezt a szigorú mércét számon 
kérni a törvényhozón. Ugyanakkor a többségi dön-
tés maga is elismeri, hogy a vizsgált esetben a „tör-
vényalkotó diff erenciáltabb, az érintettek egymástól el-
térő egyéni szempontjait és a méltányosságot jobban ér-
vényre juttató szabályozást is bevezethetett volna”.112 
Ha tehát az Alkotmánybíróság szerint lett volna al-
kotmányosan igazolhatóbb megoldás is, kérdés, hogy 
miért fogadta el mégis a törvényhozó választását. Erre 
azonban a többségi döntés egyáltalán nem tért ki, így 
az önkorlátozást megalapozó érvek rejtve marad-
tak.113 Hasonlóan hiányos és egyoldalú az érvelés az 
arányossági kritérium vonatkozásában, a döntés 
ugyanis egyáltalán nem szól arról, hogy miként érin-
tette a szabályváltozás a vállalkozókat.114 

kÖvetkeztetÉsek

A politikai konstitucionalizmus és az azzal összefo-
nódó puha felülvizsgálat modellje szorosan kötődik 
a brit alkotmányos hagyományhoz, ez a kötődés pedig 
jelentősen befolyásolja a modell külföldi alkalmaz-
hatóságát. Az alkotmányelméletben széles körben 
osztott vélekedés, hogy a puha alkotmánybíráskodás 
mellett felhozott érvek csak egy „jól működő demok-
rácia” feltételei között bizonyulnak elfogadhatónak. 
A puha modell egyik legismertebb híve, Jeremy Wald-
ron szerint egy „jól működő demokrácia” feltételezi 
a demokratikus döntéshozatal ideális működését, a 
bíróságok függetlenségét, a közösség tagjainak szi-
lárd elkötelezettségét az egyéni és kisebbségi jogok 
iránt, továbbá azt, hogy a közösségi döntések éssze-
rű és jóhiszemű nézetkülönbségek feloldására irá-
nyulnak.115 Ezt az álláspontot képviseli Stephen 

Gard baum is, aki az alkotmányos-
ság nemzetközösségi modelljét, 
amelyet többek között a brit al-
kotmányos struktúra fogalmi meg-
ragadására dolgozott ki, szintén a 
waldroni feltételekre tekintettel 
tartja alkalmazhatónak.116 Mark 
Tushnet pedig úgy véli, hogy a 
pu ha alkotmánybíráskodás előfel-

tételezi a robusztus politikai verseny intézményes fel-
tételeinek biztosítását, ebből következően a modell 
nem illeszkedik azokhoz a rendszerekhez, amelyek-
ben egyetlen politikai erő akár az alkotmány módo-
sításához is elegendő többséggel rendelkezik.117 Ezek 
a megfontolások azt a belátást tükrözik, hogy ideá-
lis körülmények között a politikai döntéshozatal ha-
gyományos formái is megfelelő garanciát nyújtanak 
az alapjogok érvényesüléséhez, így ezen a területen 
a bíróságokra kevesebb feladat hárul. A törvényho-
zás eljárása ugyanis rendelkezik azokkal a garanci-
ákkal, amelyek biztosítják a politikai döntéshozatal 
méltányosságát és eredményének nyilvános igazol-
hatóságát. A puha alkotmánybíráskodás ebben a meg-
közelítésben tehát azért legitim konstrukció, mert a 
törvényhozás eljárása – többek között azért is, mert 
érzékeny az alapjogi problémák iránt – erkölcsi tisz-
teletet érdemel. Ebből is következik, hogy tévedés e 
modellt azzal a gyakorlattal azonosítani, hogy a po-
litikai többség lényegében bármit megtehet. 

A politikai konstitucionalizmus követelményeit a 
magyar közjogi gyakorlat napjainkban aligha elégí-
ti ki. Néhány általános tendencia megvilágításával 
igyekeztem megmutatni, hogy a törvényhozás telje-
sítménye igen messze került azoktól az elvárásoktól, 
amelyek a politikai döntéshozatal eredményének le-

a kÖzÖssÉgi dÖntÉshoza-
tal lÉnyegÉben egy sze rep-
lõs eljÁrÁssÁ alakult Át, 
És az alkotmÁnybÍrÓsÁg 
nem tekinthetõ a kÖzÖssÉ-
gi dÖntÉsek valÓdi rÉszt-

vevõjÉnek
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gitimitását nyújtják. A parlamentben kétharmados 
többséggel rendelkező politikai erő tipikusan kerül-
te az ellenzékkel és a nyilvánossággal folytatott dia-
lógust, ezt tükrözi az önálló képviselői indítványok 
nagy száma, amely az egyeztetés megkerülésének le-
hetőségét biztosította. Az érdemi konzultációra való 
törekvés hiányát jól mutatja, hogy mind az ország-
gyűlési választásokról, mind a választási eljárásról 
szóló jogszabály-tervezetet, valamint a fővárosi köz-
gyűlés összetételét megváltoztató törvényjavaslatot 
egyéni képviselői indítványként nyújtották be a par-
lament elé.118 A konzultáció hiányának így éppen 
azok az értékek estek áldozatul, amelyeknek az ér-
vényesülése a politikai versengés szabályainak kiala-
kítása – és végső soron a parlament legitimitása – 
szempontjából kulcsfontosságú. Emellett a választá-
si szabályok egyszereplős átalakítása önmagában is 
gyanús, mégpedig azért, mert azt sugallja, hogy a 
változtatásokat bevezető politikai erő saját érdekeit 
kívánja érvényesíteni a politikai 
verseny során.119 A kormánypárt 
a jogalkotás szabályait is egyol-
dalúan, saját érdekeinek megfe-
lelően alakította át, bevezetve a 
kivételes sürgős eljárást, amelyet 
viszonylag gyakran, kiemelke-
dő súlyú törvényjavaslatok eseté-
ben alkalmazott. Azt mondhat-
juk tehát, hogy a többség nem jó-
hiszeműen használta, hanem inkább kihasználta 
azokat a lehetőségeket, amelyeket a törvényhozási el-
járást meghatározó formai szabályok megengedtek, 
teljesen erodálva ezzel a politikai döntéshozatalnak 
tulajdonított, mögöttes erkölcsi értékeket. 

Hasonlóan negatív kép rajzolódik ki a magyar Al-
kotmánybíróság tevékenysége alapján is. A testület 
gyakorlatát nem magyarázzák a puha felülvizsgálat 
igazoló elvei, a döntések inkább a bírói passzivizmus 
megnyilvánulásaiként olvashatók.120 Mint ahogyan 
arra fentebb rámutattam, az arányossági vizsgálat 
során helye lehet a bírói önkorlátozásnak. A magyar 
testület esetében azonban az önkorlátozás nem abban 
nyilvánult meg, hogy a testület a szükségességi-ará-
nyossági teszt bizonyos szakaszaiban igazodott a jog-
alkotó mérlegeléséhez, hanem abban, hogy többször 
lemondott a teszt alkalmazásáról. Ha a testület nem 
kéri számon a jogalkotón a mérlegelést, láthatatlan-
ná válik az a sajátos szakértelem és kompetenciafö-
lény, amely adott esetben igazolhatja a törvényhozás 
döntéseinek tiszteletben tartását a bíróságok részé-
ről.121 A valódi bírói érvelés elmaradása pedig azt 
jelzi, hogy a testület kilépett az „igazolás kultúrájá-
nak” keretei közül, és kísérletet sem tett alkotmá-
nyos feladatának teljesítésére. A bíróság önmérsék-

letét talán igazolhatná, hogy számos tárgyalt döntés 
szociális vagy gazdasági kérdéseket érintett (nyug-
díj, szerencsejáték-szervezés, dohánykereskedelem). 
Ezek olyan szabályozási tárgyaknak minősülnek, 
amelyek esetében belátható a politikai döntéshoza-
tal fokozott autonómiája és a bírói felülvizsgálat kor-
látozott formájának alkalmazása.122 Ám nem hagy-
hatjuk fi gyelmen kívül azt a tényt, hogy ezekben a 
kérdésekben nem a szociális vagy gazdasági dönté-
sek ésszerűsége vagy helyessége volt a tét, hanem az 
intézkedések végrehajtásának alkotmányos feltételei. 
Így ezen a helyen a szakértelem érve sem mozgósít-
ható a testület döntéseinek védelmében, mert a jog-
állami törvényalkotás alapkövetelményeinek megíté-
lésében aligha beszélhetünk a bíróságok kompeten-
ciájának korlátairól. 

A bíróság hozzáállását azzal sem menthetjük, hogy 
a testület elé került politikai döntések ésszerűen vi-
tatható alkotmányértelmezésre épültek. Az alkot-

mánybíráskodás igazolásáról fo-
lyó vitában fontos helyet foglal el 
az az álláspont, amely szerint az 
alapjogok ésszerű, de inkonkluzív 
értelmezései közül az alkotmány-
bíróságoknak indokolt azt az ol-
vasatot elfogadniuk, amelyik a 
jogalkotó álláspontját tükrözi. 
Azaz, a bíróság csak akkor tehe-
ti félre a jogszabályt, ha az nyil-

vánvalóan ellentétes az alkotmánnyal.123 Kétségte-
len, hogy az alkotmány ésszerű és ésszerűen nem iga-
zolható értelmezései közötti határvonal bizonytalan, 
ám úgy vélem, hogy az itt bemutatott határozatok-
ban vizsgált törvényhozói döntések inkább az utób-
bi esetkörbe tartoztak, és nem az alkotmány éssze-
rűen védhető olvasatán alapultak, így aligha ér-
demeltek tiszteletet az Alkotmánybíróság részéről. 
Végezetül azt is láttuk, hogy a magyar gyakorlatban 
előfordultak olyan esetek is, amikor a testület formai 
okokra hivatkozással visszautasította az alapvető je-
lentőségű alkotmányjogi kérdések tárgyalását; vagy 
ahogyan az a tényleges életfogytig tartó szabadság-
vesztés esetében történt, valódi érvek előadása nél-
kül, egyszerűen megszüntette az eljárást. 

Mindezek alapján tehát arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy a politikai konstitucionalizmus mo-
dellje nem alkalmas a 2010 után kibontakozó ma-
gyar közjogi gyakorlat jellemzésére. Az érvelés során 
ugyanis igyekeztem megmutatni, hogy a politikai 
konstitucionalizmus fogalma és normatív konstruk-
ciója a liberális demokráciák keretei között zajló in-
tézményelméleti vitákhoz kapcsolódik. Az elmúlt 
éveket meghatározó közhatalom-gyakorlás – akár a 
törvényhozás, akár az alkotmánybíráskodás intéz-

a bÍrÓsÁg lÁtszÓlag tÁr-
gyalta a hozzÁ Érkezett 
indÍtvÁnyokat, Ám az Ér-
demi ÉrvelÉs elkerÜlÉsÉvel 
igyekezett alkotmÁnyos-
nak nyilvÁnÍtani a tÁma-
dott jogszabÁlyi rendel-

kezÉseket
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ményét vizsgáljuk – azonban szembemegy a liberá-
lis demokráciák alapértékeivel, így azt nem írhatjuk 
le egy olyan modellel, amely feltételezi ezen értékek 
elfogadását.
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Lenkovics Barnabás a Mandinernek, Mandiner.jog, 2015. 

július 13, (http://jog.mandiner.hu/cikk/ 20150710_nem_
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úgy tűnik, tovább gyengíti a törvényhozás kormány-

nyal szembeni autonómiáját. 
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független tartalmi kritériuma is. Álláspontja szerint 
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Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosí-

tásáról.

65. 61/2011. (VII. 13.) AB határozat, ABH 2011, 290, 

318.

66. A törvényjavaslat „parlamenti életét” részletesen ismer-

teti Karsai Dániel annak apropóján, hogy az Alkot-

mánybíróság az önmaga által is explicitté tett súlyos 

eljárási szabálytalanságok ellenére sem mondta ki a 

szóban forgó jogszabály közjogi érvénytelenségét. Lásd 

Karsai Dániel: Rekviem a közjogi érvénytelenségért, 

Fundamentum, 2013/1, 84–89.

67. Lásd 164/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABH 2011, 

440.

68. A zárószavazás előtti, T/3507/98. számon benyújtott 

bizottsági módosító indítvány lényegében átírta az egy-

házi jogállás megszerzésére irányuló eljárás szabálya-

it. A módosító a korábbi bírósági hatáskör helyett immár 

az Országgyűlés jogkörébe utalta az egyházak elisme-

résére vonatkozó döntést, ráadásul az elismerési eljá-

rás nélkülözte az eljárási határidőket és a hatékony jog-

orvoslat lehetőségét is. A magyar szabályozás előbbi 

elemei komoly kritikát kaptak az Európa Tanács ta-

nácsadó szerveként működő Velencei Bizottságtól 

(http://www.venice.coe.int/webforms/docu ments/

?pdf=CDL-AD%282012%29004-e) és a magyar Al-

kotmánybíróságtól is, amely a 6/2013. (III. 1.) AB ha-

tározatban a koncepció számos elemét alkotmányelle-

nesnek nyilvánította. Végül az Emberi Jogok Európai 

Bírósága is megállapította, hogy a magyar szabályozás 

sérti az Egyezmény 11. cikkét a 9. cikkel összefüggés-

ben. LásdMagyar Keresztény Mennonita Egyház és mások 

Magyarország elleni ügye,70945/11. kérelemszám, 2014. 

április 8.

69. Erre a dilemmára mutat rá Richard Bellamy is, aki 

azonban amellett érvel, hogy a brit modell továbbra is 

magán viseli a politikai konstitucionalizmus legfonto-

sabb jegyeit; lásd Richard Bellamy: Political Cons ti-

tutionalism and the Human Rights Act, International 

Journal of Constitutional Law, 2011/1, 87–89. Stephen 

Gardbaum szerint a brit gyakorlat az alkotmányosság 

új formáját, az ún. nemzetközösségi modellt testesíti 

meg, míg Aileen Kavanagh úgy véli, hogy a jelenlegi 

gyakorlat egyre inkább a jogi konstitucionalizmus in-

tézményi jellemzőit tükrözi. E két utóbbi álláspontot 

lásd Gardbaum (1. vj.) 156–203, illetve Aileen Ka-

vanagh: Constitutional Review under the UK Human 

Rights Act, Cambridge, Cambridge University Press, 

2009, 416–420.

70. Persze vannak olyan álláspontok is, amelyek megkér-

dőjelezik a brit megoldás ilyen értelemben vett külön-

állását, és amellett érvelnek, hogy a jelenlegi brit bírói 

alapjogvédelem alig választható el az Egyesült Álla-

mokhoz kötődő klasszikus alkotmánybíráskodástól. 

Kavanagh szerint például komoly érvek szólnak amel-

lett, hogy az Egyesült Királyságban működő bírói fe-

lülvizsgálatot is az erős modellhez soroljuk. Lásd Aileen 

Kavanagh: What’s so Weak About ’Weak-Form Review’? 

Th e Case of the UK Human Rights Act 1998 [2015. ja-

nuár 7.], 28, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?

abstract_id=2548530

71. Lásd Janet Hiebert: Th e Human Rights Act: Am  bi-

guity about Parliamentary Sovereignty, German Law 

Journal, 2013/12, 2269.

72. A „deference” kifejezés azt a gyakorlatot jelöli, amikor 

a bíróság valamely ügy eldöntése során igazodik más 

politikai intézmények döntéseihez, és elfogadja az abban 

foglalt jog-, illetve alkotmányértelmezést. Ez a gya-

korlat a bírói önkorlátozás egyik formáját testesíti meg, 

így a szövegben a deference-jelenségre legtöbbször az 

önkorlátozás kifejezéssel utalok majd.

73. Ezt a belátást hangsúlyozza Aileen Kavanagh is. Lásd 

Aileen Kavanagh: Judicial Restraint in the Pursuit 

of Justice, University of Toronto Law Journal, 2010/1, 

26–27.

74. Kavanagh (69. vj.) 10–11.

75. Lásd Alison L. Young: In Defence of Due Deference, 

Th e Modern Law Review, 2009/4, 555.

76. Trevor Allan is utal arra, hogy a bírói önkorlátozással 

összefüggő elméletek használják az elsőfokú és másod-

fokú elvek közötti megkülönböztetést a doktrína lénye-

gének megvilágítására. Álláspontja szerint azonban 

szükségtelen – és egyben félrevezető –, a bírói felülvizs-

gálat során releváns megfontolások megragadása ezzel 

a fogalmi distinkcióval. A másodfokú elvek ugyanis 

inherens részét képezik a felülvizsgálatnak, külön ke-

zelésük egyfelől elfedi a bíróság eljárásának valódi ter-
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mészetét, másfelől azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az 

intézményi megfontolások kétszeres értékelést nyer-

nek egy-egy intézkedés legalitásának vizsgálata során. 

Lásd T. R. S. Allan: Th e Sovereignty of Law: Freedom, 
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versity Press, 2013, 276–278.
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78. Young (75. vj.) 565.

79. Uo. 570.

80. Allan (76. vj.) 271–272.

81. David Dyzenhaus: Proportionality and Deference in a 
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of Law: Rights, Justifi cation, Reasoning, eds. Grant Hus-

croft – Bradley W. Miller – Grégoire Webber, New 

York, Cambridge University Press, 2014, 237. Dy zen-

haus mellett más szerzők is azzal érvelnek, hogy az 

„igazolás kultúrájának” morális feltételei között ki-

emelt helyet foglal el az arányossági vizsgálat intézmé-

nye. Lásd Moshe Cohen-Eliya – Iddo Porat: Pro-

portionality and Constitutional Culture, Camb ridge, 

Cambridge University Press, 2013, 126. De erre mutat 

rá a magyar szakirodalomban Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán is, amikor az arányossági vizsgálat alkotmá-

nyos funkcióit – és egyben előnyeit – tárgyalja. Lásd 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Az általános alapjogi 

tesztek dogmatikája, Doktori értekezés (kézirat), Buda-

pest, 2014, 27–28, 208.

82. Tom Hickman például azt hangsúlyozza, hogy az el-

sődleges döntéshozók álláspontjának fi gyelembe véte-

lét kizárólag azok a megfontolások tehetik igazolttá a 

bíróságok számára, amelyek az előbbiek speciális szak-

tudására és kompetenciafölényére támaszkodnak. Hick-

man álláspontja szerint a demokratikus legitimitás ar-

gumentuma is csak akkor tekinthető méltányolható in-

doknak, ha mögötte a törvényhozás sajátos szakértelmét 

alátámasztó belátások húzódnak meg. Tom Hickman: 

Public Law after the Human Rights Act, Oxford, Hart 

Publishing, 2010, 145–168.

83. A következőkben bemutatott döntések között olyano-

kat is találunk, amelyekkel egy korábbi tanulmányom-

ban már foglalkoztam. Ezek a határozatok azonban 

kiválóan szemléltetik azt a gyakorlatot, amelyet ebben 

a szövegben értékelek, így ismételt idézésüket fontos-

nak találtam. Lásd Bencze Mátyás – Kovács Ágnes: 

„Mission: Impossible”: alkotmánybíráskodás az alkot-

mányos értékek védelme nélkül, Jogtudományi Közlöny, 

2014/6, 273–284.

84. 13/2013. (VI. 17.) AB határozat, ABH 2013, 440, 473. 
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lyom Péter: Az Alkotmánybíróság határozata a bíró-

sági törvények felülvizsgálatáról. Velencei Bizottság 

kontra Alkotmánybíróság, Jogesetek Magyarázata, 

2014/2,17–18, 22. 

85. 3036/2014. (III.13.) AB végzés, ABH 2014, 1372. 

A döntés hasonló kritikáját adja: Halmai Gábor: In me-

moriam magyar alkotmánybíráskodás: a pártos alkot-

mánybíróság első éve, Fundamentum, 2014/1–2, 51–52.

86. Az indítvány szövege itt olvasható: http://public.mkab.

hu/dev/dontesek.nsf/0/4b31fb75265fd81dc1257c940

021dcb0/$FILE/IV_442_0_2014_inditvany.pdf 

87. 3065/2014. (III. 26.) AB határozat, ABH 2014, 1519.

88. Nem tudjuk pontosan, hogy mi eredményezte az Al-

kotmánybíróság hozzáállásában rövid időn belül be-

következő változást, az azonban látszik, hogy a testü-

let álláspontja azt követően módosult, hogy a Kúria 

felülírta saját korábbi döntését – és egyben az Alkot-

mánybíróság e korábbi kúriai döntést érintetlenül hagyó 

véleményét –az adott alkotmányossági probléma vo-

natkozásában. 

89. 3048/2014. (III. 13.) AB végzés, ABH 2014, 1447.

90. 3013/2015. (I. 27.) AB végzés.

91. Magyar László Magyarország elleni ügye, no. 73593/

10. szá mú kérelem, 2014. május 20.

92. Az Alaptörvény 24. cikkének (2) bekezdése b) pontja 

alapján a testület „bírói kezdeményezésre soron kívül, de 

legkésőbb kilencven napon belül felülvizsgálja az egyedi 

ügyben alkalmazandó jogszabálynak az Alaptörvénnyel 

való összhangját”. Bár a bírói kezdeményezés ebben az 

ügyben jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközését 

kifogásolta, eltérő rendelkezés hiányában nem világos, 

hogy a kilencven napos határidő miért ne lett volna al-

kalmazandó. Az Alkotmánybíróság a döntését kilenc 

hónap elteltével hozta meg, a határidő jelentős túllé-

pésével pedig bevárta a vonatkozó szabályozás bizo-

nyos elemeinek módosítását, hogy a jogi környezet meg-

változására támaszkodva okafogyottnak nyilváníthas-

sa az eljárást.

93. 3141/2014. (V. 9.) AB határozat, ABH 2014, 1898.

94. 26/2014. (VII. 23.) AB határozat, ABH 2014, 732, 

754–755.

95. Az pedig a többségi érvelés egyik súlyos logikai buk-

tatója, hogy ha egyszer az Alkotmánybíróság kimond-

ta, hogy az egyéni választókerületekben névjegyzékbe 

vett választópolgárok száma közötti kétszeres eltérés 

minden körülmények között sérti a választójog egyen-

lőségét, azaz az eltérést semmilyen alkotmányos indok 

sem teszi igazolhatóvá (36. bekezdés vége), akkor a 

jelen helyzetben hogyan juthatott mégis arra a több-

ség, hogy a fennálló – akár hatszoros – eltérés alkot-

mányosan elfogadható.

96. 26/2014. (VII. 23.) AB határozat, ABH 2014, 732, 

750–759.

97. A győzteskompenzációt, valamint a fővárosi közgyű-

lés megválasztását vizsgáló alkotmánybírósági hatá-
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rozatok érvelési hibáit és hiányosságait Halmai Gá-

bor kimerítően tárgyalja. Lásd Halmai Gábor: Két 

(egyetlen) választás Magyarországon. Az AB a par-

lamenti és a fővárosi önkormányzati választási rend-

szerről, Fundamentum, 2014/4, 86–91. 

98. Ezt az érvelést Waldron a brit törvényhozás emberi 

jogi bizottsága (Joint Committee on Human Rights) 

előtt terjesztette elő, amikor kifejtette szkeptikus ál-

lás pontját azzal a brit gyakorlattal összefüggésben, 

amely a fogva tartott elítéltek esetében a választójog-

tól való automatikus megfosztást irányozza elő. (A 

bizottsági meghallgatás jegyzőkönyve és Waldron 

véleménye elérhető: http://www.parliament.uk/do-

cuments/joint-committees/human-rights/hu man-

rightsjudgments/transcript150311.pdf)

99. Lásd Marco Goldoni: Constitutional Reasoning 
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on Richard Bellamy, German Law Journal, 2013/8, 

1074–1076.

100. Gerald F. Gaus az egyik ismert képviselője annak az 

álláspontnak, amely szerint a politikai autoritás meg-

osztása szempontjából csupán a bírói felülvizsgálat 

korlátozott formája tekinthető igazoltnak, mivel az 

alapvető alkotmányos elvek tartalmát övező ésszerű 

nézetkülönbségek során a politikai döntéshozókat il-
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esetekben, amikor nem tartalmi alkotmányjogi kér-

dések forognak kockán, hanem a politikai eljárás mél-

tányossága és a politikai egyenlőség érvényesülése 

kérdőjeleződik meg, például a választási rendszer sza-

bályaival összefüggésben, akár az erős bírói kontroll 

is indokolt lehet. Ugyanis a „senki sem lehet saját 

ügyé nek bírája” elv alapján a politikai döntéshozók 

sem lehetnek saját eljárásuk legitimitásának döntőbí-

rói. Lásd Gerald F. Gaus: Justifi catory Liberalism. An 

Essay on Epistemology and Political Th eory, New York, 

Oxford University Press, 1996, 284–286. 
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966.

102. Uo. 997.
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egyértelműen szembement a gyakorlat résztvevői által 

hosszú évek óta követett jogértelmezéssel, ezért a Kú-

ria jogegységi határozatát jogszabályi szintre emelő 

2014. évi XXXVIII. törvény visszamenőleges hatá-

lyú jogalkotást valósított meg, amely a jogállamiság 

súlyos sérelmét jelenti. Lásd: Gárdos István: Jog, 

jogértelmezés – gondolatok a devizahiteles törvények 

kapcsán, Jogtudományi Közlöny, 2015/4, 193–205.

104. 23/2013. (IX. 25.) AB határozat, ABH 2013, 692. 

105. Uo. 723.

106. Uo. 712.

107. 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABH 2013, 795.

108. Uo. 831.

109. Vincze Attila: Az Alkotmánybíróság határozata a 

pénznyerő gépek betiltásáról. A vállalkozás szabad-

sága és a bizalomvédelem, Jogesetek Magyarázata, 

2014/1, 11. 

110. Uo. 12–13.

111. 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat, ABH 2014, 2228, 

2243.

112. Uo.

113. Drinóczi Tímea többek között a trafi kdöntés kriti-

káján keresztül mutat rá arra, hogy a szükségessé -

gi-arányossági teszt alkalmazása során az Alkot-

mánybíróságnak vizsgálnia kellene a törvényhozó 

által választott gazdaságpolitikai megoldás ténybeli 

meg alapozottságát. Drinóczi szerint egy-egy döntés 

tartalmi vizsgálata során az alapjogvédelem nemzet-

közi fórumai egyre nagyobb fi gyelmet fordítanak arra, 

hogy a jogalkotó megfelelő érvekkel támasztotta-e 

alá a szabályozás szükségességét és arányosságát, ez 

a tendencia azonban egyáltalán nem mutatkozik meg 

a magyar alkotmánybíróság gyakorlatában. Úgy vélem, 

Dri nóczi érvelése sok szempontból az általam tár-

gyalt deference-problémára vonatkozó megfontolá-

sokat kéri számon a magyar alapjogvédelmi gyakor-

laton. Lásd Drinóczi Tímea: A racionális vagy té-

nyeken alapuló jogalkotás és az Alkotmánybíróság, 

Jogtudományi Közlöny, 2015/5, 229–243.

114. Ezzel szemben éppen az arányossági szakaszban bu-

kott meg a szabályozás az EJEB előtt lefolytatott el-

járásban. Vékony Magyarország elleni ügyében (65681/

13. számú kérelem, 2015. január 13.) ugyanis a stras-

bourgi bíróság, ellentétben a magyar fórummal, szám-

ba vette azokat a hátrányokat, amelyekkel a vállalko-

zók a szabályozás következtében szembesültek, és 

megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezmé-

nye Első Kiegészítő Jegyzőkönyvének 1. cikkébe fog-

lalt tulajdonhoz való jog sérelmét.

115. Ezekről a feltételekről részletesebben lásd Waldron 

(22. vj.) 1359–1369.

116. Gardbaum (1. vj.) 49–50.

117. Mark Tushnet: Th e Relation Between Political Cons-

ti tutionalism and Weak-Form Judicial Review, Ger-

man Law Journal, 2013/12, 2256.

118. Unger Anna mutat rá arra, hogy 2010 után a válasz-

tójogi szabályozás területén egyáltalán nem beszél-

hetünk a jogállami követelményeknek megfelelő jog-

alkotásról. Ebben a körben pedig nem csak az egysze-

replős jogalkotás kifogásolható. Komoly aggályokat 

vet fel az a gyakorlat is, hogy a politikai többség fo-

lyamatosan módosította a választási szabályokat, és a 

választási rendszer lényegi elemeinek átalakítására 

gyakran az esedékes országgyűlési vagy önkormány-

zati választást megelőző időszakban került sor, így a 

politikai verseny vonatkozásában nem beszélhetünk 
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stabil és kiszámítható jogszabályi környezetről. Lásd 
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korlatként említi az Alkotmánybíróság passzi viz mu-

sát. 

121. Lásd Mark Elliott: Proportionality and Deference: 

Th e Importance of a Structured Approach, Univer-

sity of Cambridge Faculty of Law Research Paper, 2013/

32, 8.

122. Tushnet (117. vj.) 2258–2259.

123. Lásd Gaus (100. vj.) 283–284. 

fundamentum-15-2-3 beliv.indd   40fundamentum-15-2-3 beliv.indd   40 2015.12.14.   1:34:002015.12.14.   1:34:00


