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A 2010–2011-es magyarországi alkotmányozásnak 
nemcsak az volt a sajátossága, hogy a politikai kö-
zösség együttélésének alapvető szabályait egyetlen 
párt alkotta meg – elsősorban saját értékei és érdekei 
egyoldalú érvényesítésével –, hanem az is, hogy az új 
alkotmánnyal kapcsolatos szakmai viták legnagyobb 
részére az Alaptörvény elfogadása után került sor. 
Amíg azonban az egypárti alkotmányozás alapvető 
erkölcsi problémája – vagyis „a politikát kell a törvé-
nyekhez igazítani, nem a törvényeket a politikához” 
elv1 megsértése – utólag csak nagyon nehezen orvo-
solható, az alkotmányozási folya-
mat ésszerűtlenségét – tekintettel 
arra, hogy az érveket mindig a 
döntés előtt célszerű megfontolni 
– némileg ellensúlyozhatják a leg-
alább utólag lefolytatott viták, il-
letve az alkotmányozásra vonat-
kozó magyarázatkísérletek. Amikor ezek egy részét 
szemügyre veszem, fontos megjegyeznem, hogy csak 
kevés elméleti igényű értelmezés született az elmúlt 
évek hazai alkotmányos változásairól, ami nem is 
meglepő, hiszen ezek a folyamatok épp csak lezárul-
tak – amennyiben lezárultak egyáltalán. Azt is meg 
kell jegyeznem, hogy bár szándékom szerint elsősor-
ban az alkotmányjogi diskurzus refl exióit kívánom 
vizsgálni, az Alaptörvénnyel kapcsolatos elméleti 
konstrukciók nem korlátozódnak alkotmányjogi 
szempontokra: azokban másfajta elvi keretek, illet-
ve más típusú érvek is megjelennek. Fontos megje-
gyeznem azt is, hogy az alábbiakban nem szemé-
lyeket vagy egyéni teljesítményeket kívánok minősí-
teni, hanem teoretikus felfogásokat, irányzatokat pró-
bálok azonosítani, jóllehet az értékelés e dimenziói 
nyilván nem választhatók szét élesen egymástól. 
Egyes szerzők véleménye pedig időközben változha-
tott, árnyaltabbá válhatott – érdemes megfi gyelni 
például, hogy a negyedik alaptörvény-módosítás még 
a 2010–2011-es alkotmányozás több hívét is elbi-
zonytalanította, s így olyanok is egyre több kritikát 
engedtek meg maguknak, akik korábban inkább az 
Alaptörvény hazai és külföldi bírálatokkal szembe-
ni védelmét tartották fő feladatuknak.

A vizsgált elméleti megközelítések közös jellem-

zője, hogy az Alaptörvény, illetve az azt követő ma-
gyar alkotmányfejlődés értelmezésére, elméleti igé-
nyű magyarázatára törekedtek. E felfogások osztá-
lyozására leginkább az a fajta kategorizálás lehet 
alkalmas, amelyet többen is javasoltak, az Alaptör-
vényhez való szakmai viszonyulás alapján. Tóth 
Gábor Attila szerint például az Alaptörvény értéke-
lése végletesen megosztotta a hazai alkotmányjog-
ász-szakmát, ami – szemben a rendszerváltás óta el-
telt időszakkal, amelyet az alapvető alkotmányos ér-
tékek körüli konszenzus, illetve az annak keretei közti 

szakmai vita jellemzett – szinte 
már kizárja az értelmes diskurzus 
lehetőségét a szembenálló felek 
között. Amíg ugyanis az egyik ol-
dalon az új alkotmány „apologé-
tái” állnak, akiket az köt össze, 
hogy az Alaptörvény elfogadási 

módjának, illetve értékrendjének igazolására törek-
szenek, addig a másik oldalon olyan „destruktívak” 
találhatók, akik „eljárási és tartalmi szempontból is el-
utasítják az alaptörvény kiépülő rendszerét, vagy nor-
matív értelemben lényegében nem is tartják alkotmány-
nak”.2 Ez a felosztás gyorsan ismertté vált, és többen 
is alkalmazták.3 

Az Alaptörvény megítélése Jakab András szerint 
is megosztotta a hazai alkotmányjogász szakmai kö-
zösséget, de ő kifi nomultabb csoportosítást alkalmaz: 
a „támogatók” és az „elutasítók” körében ugyanis olya-
nokat is megkülönböztet, akikre az Alaptörvény kö-
rüli vitákban egyfajta kritikai-jogdogmatikai attitűd 
a jellemző. Jakab szerint a hagyományos, általa több 
szempont szerint jellemzett irányzatok – mint ami-
lyen az ún. „szövegpozitivizmus” és az „aktivizmus”, 
illetve a német államtani vagy az angolszász politi-
kai fi lozófi ai gondolkodásmód – „elbizonytalanod-
tak”. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a változásokat 
nem saját fogalmi kereteik szerint értelmezték, hanem 
inkább az volt a jellemző, hogy a tradicionális alkot-
mányjogi szemlélet – kényszerűen – összeolvadt az 
alkotmányelméleti megközelítésmóddal.4

A legújabb hazai alkotmányfejlődés támogató 
versus kritikai értékelése megfelelő elemzési keret az 
Alaptörvénnyel kapcsolatos elméleti refl exiók átte-
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kintésére, ám én inkább a magyarázatkísérletek – s 
nem egyes szerzők – értékelésére törekszem. Nem-
csak azért, mert az „apologéták–destruktívak” dicho-
tómia alkalmas lehet egyes szerzők megbélyegzésé-
re (Tóth Gábor Attila például idézett könyvében erős 
erkölcsi rosszallással illeti az apologéták álláspont-
ját, hiszen nézete szerint maga az új alkotmány is 
„immorális”, amely tisztességtelen eljárásban szüle-
tett, és nem kezeli egyenlőként a polgárait),5 hanem 
azért is, mert az új Alaptörvény barátai és kritikusai 
között is vélhetően nagyon sokan vannak, akik nem 
sorolhatók be egyrészt a kritikátlan támogatók, más-
részt a teljes elutasítók közé.

az apologetikus 
magyarÁzatkÍsÉrletektõl a 
hallgatÓlagos tÁmogatÁsig

Amint utaltam rá, az új Alaptörvény értékrendjével 
való teljes, azaz lényegében véve kritikátlan azono-
sulás igen ritka.6 Megjelentek viszont olyan közle-
mények, amelyek valóban apologetikusnak tekinthe-
tők, mert céljuk az Alaptörvény egészének vagy egyes 
alapintézményeinek igazolása, illetve a különböző 
kritikákkal szembeni megvédése volt. 

Az Alaptörvény értékrendjét és/vagy intézménye-
it igazolni igyekvő, azokkal többé-kevésbé azonosu-
ló szerzők egy része azért támogatja az új alkotmányt, 
mert abban saját korábbi elképze-
léseinek legalább részbeni megva-
lósítását látja. Az ide sorolható né-
zetek az alkotmányjogi diskurzus 
perifériájától a markáns politikai 
álláspontok képviseletéig terjed-
nek. Gyakori például, hogy a tör-
téneti alkotmányról szóló fejtege-
tések jellegüket tekintve politikai 
következtetésekhez vagy politikai 
igények támasztásához vezetnek (mint például Ma-
gyarország ún. védhatalmi státusának követelése a 
határon túli magyarok felett). E felfogások lényegé-
ben a Fidesz-kormány alkotmányozóinak érvrend-
szerét használják, amikor az új Alaptörvény szüksé-
gességét a régi, „paktumok által” alakított, a „dikta-
túra utolsó országgyűlése által elfogadott” alkotmány 
legitimációs és demokratikus defi citjével magyaráz-
zák. E felfogások szélsőségesebb formája szerint azért 
is indokolt volt az Alaptörvény megalkotása, mert az 
1989-es alkotmányos konstrukció végső soron a pol-
gárok „kifosztásához” vezetett. Az új Alaptörvény 
ezzel szemben a történeti alkotmánnyal való jogfoly-
tonosság alapján áll, értékrendjét tekintve pedig ter-
mészetjogi alapokon nyugvó állam- és közösségszem-

léletet tükröz.7 Bár mind a jogfolytonosság, mind a 
közösségelvű értékrend gyakran jelent hivatkozási 
alapot, ezen állítások elméleti igényű kifejtésére eddig 
nem került sor. Az Alaptörvény politikai-ideológiai 
hátterének ismeretében (gondolva például a történe-
ti alkotmány vívmányaira és a Szent Koronára való 
utalásra vagy az új alkotmány historizáló elnevezé-
sére) pedig különösen az meglepő, hogy az új alkot-
mányos rezsim hívei eddig nem álltak elő a történe-
ti magyar közjog folytonosságára építő általános vagy 
összefüggő elmélettel. Ennek azonban alighanem 
mélyebb okai vannak. Így megemlíthető, hogy a tör-
téneti alkotmány az elmúlt években – sőt, évtizedek-
ben – nem tartozott a sokat és sokak által kutatott 
témák közé; ha úgy tetszik, az ezzel kapcsolatos tudás 
igen korlátozott (úgy tűnik, sokszor azok körében is, 
akik pedig erre építik az Alaptörvénnyel kapcsolatos 
véleményüket). Másrészt azon kevesek, akik a törté-
neti közjoggal vagy a második világháború előtti köz-
jogtudománnyal valóban behatóan foglalkoznak (mint 
például Schweitzer Gábor),8 kevéssé látszanak támo-
gatni a történeti alkotmányhoz való visszatérést, kü-
lönösen nem az említetthez hasonló politikai alapon. 
Végül, egy ilyen irányzat kifejlődése ellen szólhatott 
az is, hogy a 2011. évi Alaptörvénynek valójában vajmi 
kevés köze van az 1944 előtti magyar közjogi hagyo-
mányhoz; valamint az, hogy a történeti alkotmány-
nyal való jogfolytonosság állítása abszurd, igénye 
pedig összeegyeztethetetlen a modern európai alkot-

mányosság értékeivel. Itt jegyzem 
meg, hogy – szerencsére − nincs 
olyan komolyan vehető irányzat 
(vagy akár csak szerző), aki nyíl-
tan a történeti alkotmányhoz való 
teljes vagy határozott visszatérést 
propagálná – monarchikus állam-
formával, korporatív kétkamarás 
parlamenttel vagy a Szent Koro-
na egykori országaira és tartomá-

nyaira kiterjedő területi igényekkel.
Inkább pragmatikus, semmint teoretikusan meg-

alapozott legitimációs álláspont az, amely az Alap-
törvény egyes intézményeit, eljárásait vagy módosí-
tásait kívánja megvédeni a kritikáktól;9 gyakran a 
hazai alkotmányfejlődés sajátosságaira hivatkozva, 
vagy éppen arra utalva, hogy az Alaptörvény egyes 
megoldásaira külföldön is vannak példák.10 Ezek 
közül való az 1958. évi francia alkotmány megszü-
letésének körülményeire való hivatkozás, ugyanis azt 
a folyamatot ugyancsak heves politikai reakciók kí-
sérték. Az érv lényegében annyi, hogy a kezdeti heves 
tiltakozások ellenére idővel mindenki elfogadta az 
alkotmányt, azaz egy alaptörvény legitimitását csak 
megfelelő idő elteltével, illetve működési tapasztala-

az Új alaptÖrvÉny barÁ-
tai És kritikusai kÖzÖtt is 
vÉlhetõen nagyon sokan 
vannak, akik nem sorol-
hatÓk be egyrÉszt a kriti-
kÁtlan tÁmogatÓk, mÁs-
rÉszt a teljes elutasÍtÓk 

kÖzÉ
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tok birtokában érdemes megítélni.11 A tempus omnia 
sanat típusú, kissé cinikus érven alapuló állásfog-
lalások azt hangsúlyozzák, hogy az Alaptörvényt a 
szükséges szavazataránnyal fogadták el, ezért legiti-
mációs problémák fel sem merülhetnek. 

A francia alkotmányfejlődéssel való párhuzam fe-
lettébb ingatag. Bár az 1958-as alkotmányozást va-
lóban kísérte az akkori francia ellenzék részéről fé-
lelem az alkotmányos demokrácia 
lebontásától – s De Gaulle dikta-
túrájától –, a helyzet mégis alap-
vetően különbözött a 2010 utáni 
magyartól: az Ötödik Köztársa-
ság alkotmányát ugyanis népsza-
vazásra bocsátották, ami semlege-
sítette az alkotmány-előkészítés 
zárt folyamatával, illetve legitimációjával szembeni 
bírálatokat, míg tartalmi kérdésekben inkább csak 
potenciális veszélyektől tarthattak sokan, amelyek 
jelentős részben érthetőek voltak egy olyan társadal-
mi közegben, amelyet átitatott a polgárháborútól való 
félelem.12 Ezzel szemben Magyarországon a politi-
kai erők közti konszenzus teljes hiányát – s ezzel az 
Alaptörvény eredendő legitimációs hibáját – aligha 
orvosolhatta a „nemzeti konzultáció” értelmetlen és 
hatástalan mechanizmusa, míg az új magyar alkot-
mánnyal szembeni bírálatok egy része nem csupán 
lehetséges kockázatokra, hanem az alkotmányos de-
mokrácia tényleges sérelmeire – ha úgy tetszik, meg-
valósult problémáira – irányult.

Az Alaptörvény legitimációs problémáira olyan 
válasz is született, amely mélyebb, elméleti igényű 
magyarázatot kívánt adni annak a felfogásnak az alá-
támasztására, hogy csak az idő döntheti el, hogy az 
új alkotmányt a nép elfogadja-e vagy sem. Eszerint 
az alkotmány legitimációja nem valamely eljárás sza-
bályainak érvényesüléséből vagy bizonyos tartalmi 
elemekből következik, hanem „sokkal inkább köthető 
ahhoz a képességhez, hogy befolyása van az élet valósá-
gos körülményeinek meghatározására és szabályozásá-
ra”.13 Az ezt az álláspontot képviselő Csink Lóránt 
és Fröhlich Johanna emellett az Alaptörvény vallá-
sos utalásait is védelmébe veszi: arra hivatkoznak, 
hogy ilyen rendelkezések több más európai alkot-
mányban is vannak; hogy a semlegesség elvének pon-
tos tartalma vitatott; és végül, hogy ezek az utalások 
nem csupán vallásos, hanem kulturális tartalmat is 
hordoznak.14 

Az a nézet azonban, amely szerint egy alkotmány 
csak alkalmazásának hosszú ideje alatt szerezhet meg-
felelő legitimációt magának, bármely inherens alkot-
mányos érték tagadását is magában hordozza15 – ki-
válóan lehetne így érvelni például egy oktrojált alkot-

mány mellett (mint ami tulajdonképpen ilyenformán 
meg is történt), hiszen eszerint akármi is egy alap-
törvény tartalma, csak idővel dől majd el, hogy álta-
lános elfogadást nyert-e vagy sem. De az alkotmá-
nyozás speciális eljárására sem lenne szükség, ha maga 
a folyamat nem szorulna legitimációra. Az Alaptör-
vény vallásos tartalmú rendelkezéseinek igazolási kí-
sérlete pedig – amely, szemben Sólyom Péter idézett 

recenziójának címével, szerintem 
messze nem tekinthető egy keresz-
tény alkotmányelmélet rendszeres 
kifejtésének – önellentmondásnak 
tűnik egy olyan elméleti konstruk-
cióban, amely az alkotmány szim-
bolikus tartalmát a rendelkezései 
körül kialakítható társadalmi kon-

szenzus alapján kívánja értékelni, ahogyan az a hi-
vatkozott műben történik.16

Egyes szerzők szerint az Alaptörvény elfogadása, 
illetve az újabb magyar alkotmányfejlődés csupán 
egy újfajta alkotmányos narratíva megjelenését jelen-
ti. Szerintük nincs másról szó, mint hogy Magyar-
országon 1990 után egyrészt sajátos elitista demok-
rácia alakult ki, amely a formális jogállamiság és a 
legalitás elvein alapult,17 másrészt az individualista 
értékek domináltak, ezzel szemben az új alkotmá-
nyos narratíva a közösségelvű társadalomszervezés 
elvi alapjain áll,18 s ennek nyomán fordul olyan ér-
tékrendszerekhez, mint például a természetjog.19 Több 
tekintetben is ebbe a körbe sorolható az a számos jel 
szerint kifejezetten legitimációs célzattal született 
angol nyelvű „kommentár”,20 amely igen korán, az 
Alaptörvény legintenzívebb hazai és nemzetközi bí-
rálatainak idején jelent meg, hogy „objektív” infor-
mációkkal szolgáljon az új magyar alkotmányról. 
Ahogy arra már más is rámutatott,21 a kötet műfaját 
tekintve valójában nem is kommentár, hiszen meg-
felelő alkotmányos joggyakorlat hiányában nem is 
vállalkozhatott annak magyarázatára, és nem is vál-
lalkozott az alkotmányszöveg rendszeres tárgyalásá-
ra, illetve értelmezésére. Több tanulmány nem is tar-
talmaz közvetlen igazolást, hanem inkább a szöveg 
egyszerű reprodukálására vagy a korábbi szabályo-
zástól való el térések bemutatására irányul. Ehhez ha-
sonlóan, az Alaptörvény és a 2010 utáni alkotmány-
fejlődés legalábbis közvetett igazolásának tűnnek azok 
a művek, amelyek semlegesen, szenvtelenül tárgyal-
ják az utóbbi évek alkotmányos változásait.22 A sem-
leges, távolságtartó elemzési módszer általában erényt 
jelent, ám az Alaptörvénnyel szemben felhozott leg-
fontosabb bírálatok fi gyelmen kívül hagyása mégis-
csak azt sugallja, hogy az új alkotmány csupán egy a 
modern alaptörvények közül; főleg, ha esetleg arra is 

az Új alkotmÁnyos rezsim 
hÍvei eddig nem Álltak 
elõ a tÖrtÉneti magyar 
kÖzjog folytonossÁgÁra 
ÉpÍtõ ÁltalÁnos vagy 

ÖsszefÜggõ elmÉlettel
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történik utalás, hogy a magyar alaptörvényben alkal-
mazott megoldások mindegyikére van nemzetközi 
példa.23

Álszent dolog azonban egyes intézmények vagy 
megoldások nemzetközi példáiról beszélni, miköz-
ben az európai intézményektől kezdve az emberi jogi 
szervezeteken keresztül a nemzetközi szakmai és po-
litikai közvéleményig általános kritikával illették a 
szereplők a magyar Alaptörvényt. Épp az egyoldalú 
alkotmányozás, a semleges intézmények politikai 
megszállása, az alkotmányszöveg napi politikai ér-
dekeknek megfelelő módosítgatása tette hiteltelenné 
azokat a hivatkozásokat, amelyek a brit, a francia 
vagy egyes skandináv országok valamely hasonló rész-
szabályozására hivatkoztak. Továbbá, aligha ellen-
súlyozhatták a valós és nagy részükben megalapo-
zott bírálatokat az olyan körülmények, mint hogy 
egyes nemzetközi szervezetek Magyarországról szóló 
jelentéseiben – ahogy az elkerülhetetlen minden ha-
sonló típusú moni toring te vé keny-
ség esetében – többször is előfor-
dultak kisebb tévedések, pontat-
lanságok, vagy hogy alkalmanként 
nyilván a legtekintélyesebb testü-
leteknek (mint a Velencei Bizott-
ságnak vagy az Európai Bizottság-
nak) sem volt igaza.

Az Alaptörvény közjogi rend-
szerének közvetett igazolási kísér-
lete volt a nemzetközi szakiroda-
lomból ismert, ún. politikai alkot-
mányosság hazai adaptációja a 
2010 utáni alkotmányos változások magyarázatára. 
Az angolszász politikai, illetve jogfi  lo zófi ában az 
1970-es legvégén megjelent,24 majd időre-időre újra 
felmerült elmélet egyik központi té tele, hogy a leg-
fontosabb közösségi döntéseket a demokratikus in-
tézményeknek kell meghozniuk, ahelyett, hogy az 
ilyen kérdésekben végső soron a „bírói állam” vagy a 
túlságosan kiterjesztett bírói felülvizsgálat határoz-
na. Magyarországon egyes szerzők az irányzatnak 
azt a modern változatát vették át, illetve igyekeztek 
a 2010 utáni magyarországi helyzetre alkalmazni, 
amely az alkotmánybíróságok mint végső döntésho-
zók hatékonyságát és legitimitását egyaránt megkér-
dőjelezte.25 Az alapjogi bíráskodáson keresztül és 
más módon kiterjesztett bírói felülvizsgálatot prefe-
ráló, ún. jogi konstitucionalistákkal szemben ez a fel-
fogás tehát a hangsúlyt a többségi elven alapuló de-
mokratikus intézmények működésére helyezi. A poli-
tikai alkotmányosság hazai irányzata26 azért jelenti 
az Alaptörvény rendszerének közvetett igazolását, 
mert lényegét tekintve ez a magyarázatkísérlet is azzal 
érvel, hogy Magyarországon csupán az alkotmányos 

nar ra tíva változott, amennyiben elmozdulás történt 
az al kotmánybíráskodás dominanciája – azaz a jogi 
kons ti tucionalizmus – felől a többségi elvű demok-
rácia – vagyis a politikai alkotmányosság – irányába, 
ami ráadásul – amint azt a nemzetközi szakirodal-
mi viták is bizonyítják27 – nagyon is valós és legitim 
folyamat. Az olyan alkotmányos változások, mint a 
közpénzügyi törvények kivétele a bírói alkotmány-
védelem köréből vagy a korábbi alkotmánybírósági 
határozatok hatálytalanítása így mindjárt nem az al-
kotmányosság alapvető korlátozásaként, hanem csu-
pán a konstitucionalizmus egyik formájának érvénye-
sítéseként (egészen pontosan a politikai alkotmányos-
sággal szembeni akadályok lebontásaként) kerülnek 
értelmezésre.28

Felettébb kétséges azonban annak a kísérletnek a 
sikere, amely a politikai alkotmányosság elméletét 
hívja segítségül a magyar alaptörvény igazolásához. 
Először is, Magyarországon alapvetően nem a politi-

kai, demokratikus és többségi jel-
legű, illetőleg a semleges, (alkot-
mány)jogi elven alapuló intézmé-
nyek és eljárások versengéséről volt 
szó, hanem a közhatalom kisajá-
tításának kísérletéről, a kormány-
zati többség hatalmi monopóliu-
mának megalapozásáról. Az Al-
kotmánybíróság mint tényleges 
el lensúly kiik tatása (számos más 
intézményi változással együtt) e 
folyamat eszköze, illetve követ-
kezménye volt, nem pe dig egy – 

az eddiginél demokratikusabb – döntéshozatali me-
chanizmus kialakítását szolgálta. Továbbá, a politi-
kai alkotmányosság elméletének – eredeti formájában 
– a központi érve az volt, hogy a többségi elven mű-
ködő intézmények legitimációja erősebb, mint a bí-
róságoké, mégpedig azért, mert az aktuális politikai 
többség sza bad verseny eredményeként jött lét re, és a 
választók előtt (politikai) felelősséget visel a műkö-
déséért. Magyarországon azonban az Alaptörvény 
rendszere – az egyoldalúan megalkotott keretekkel 
(például választási szabályokkal) vagy a független in-
tézmények megszállásával – részben éppen azokat az 
alapokat gyengítette meg, amelyekre a politikai kons-
ti tu cio nalizmus elképzelése épül, és amelyek egyéb-
ként érvelésének erejét adják.

„konstruktÍv” magyarÁzatok

Konstruktívnak nevezem az Alaptörvény (és közjo-
gi rendszerének) olyan felfogásait, amelyek arra ke-
resik a választ, hogy az új alkotmányos rendszerben 

a semleges, tÁvolsÁgtartÓ 
elemzÉsi mÓdszer ÁltalÁ-
ban erÉnyt jelent, Ám az 
alaptÖrvÉnnyel szemben 
felhozott legfontosabb 
bÍrÁlatok figyelmen kÍ-
vÜl hagyÁsa mÉgiscsak 
azt sugallja, hogy az Új 
alkotmÁny csupÁn egy a 
modern alaptÖrvÉnyek 

kÖzÜl
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hogyan biztosíthatók a modern európai kons titu cio-
nalizmus, illetve jogállamiság értékei. Megközelíté-
sük „konstruktívnak” tekinthető annyiban, ameny-
nyiben „kreatív” alkotmányértelmezéssel – vagy más-
hogy – lehetségesnek tartják az Alaptörvény olyan 
értelmezését, amely összhangban van az európai al-
kotmányos értékekkel. Bár az új alkotmányt katego-
rikusan elutasítók szemében ez a fajta refl exió az Alap-
törvény legalábbis közvetett igazolásaként tűnhet 
fel,29 az ilyen felfogás mégsem tekinthető apologeti-
kusnak, mert inkább egyfajta „menteni a menthetőt” 
megközelítés jellemzi, másrészt kritikusan viszonyul 
az új alkotmány egyes újításaihoz (mint például az 
Alkotmánybíróság hatáskörének megcsonkításához, 
a Költségvetési Tanács vétójogához vagy a kéthar-
mados követelmény átstrukturálásához).30 Ez a fajta 
konstruktív hozzáállás abból indul ki, hogy az Alap-
törvény elfogadása, vagyis az 1949/89-es alkotmány 
lecserélése indokolt volt, mert egyrészt a rendszer-
váltás idején elmaradt a korábbi rezsimmel való – 
megfelelőképpen véghezvitt – leszámolást szim bo li-
záló alkotmányozás, másrészt a kommunista erede-
tű alkotmány átalakítása az 1989-es alkot mányrevízió, 
majd az Alkotmánybíróság folyamatos joggyakorla-
ta útján nem biztosított megfelelő legitimációt az 
egyébként valóban demokratikussá vált alkotmányos 
rendszer – avagy maga az alkotmány – számára.31 
Érvrendszerükben gyakran hangsúlyozzák, hogy a 
2011. évi alkotmányozás nem jelentett gyökeres sza-
kítást a korábbi alkotmányos berendezkedéssel, s va-
lójában jelentős átfedés van az 1949/89-es alkotmány, 
valamint az Alaptörvény szövege és alkotmányos in-
tézményei között. 

A konstruktív szemléletmódot több szerző nem 
általában alkalmazza, hanem csupán az Alaptörvény 
egyes intézményeire. Ennek leg-
szemléletesebb példája az a – 2011-
ben megjelent – gondolat Só lyom 
Lászlótól, amely szerint „az Alap-
törvény és a benne foglalt jogok elvi 
alapjait és az azokból felépülő kohe-
rens rendszert” lehetne láthatatlan 
alkotmánynak vagy a történeti alkotmány vívmánya-
inak nevezni.32 Ezt a javaslatot azóta már mások is 
magukévá tették.33 A történeti alkotmány fogal mának 
ilyen értelmezése azonban nyilvánvalóan ellentétes 
az alkotmányozók szándékaival, valamint az alkot-
mányszöveg nyelvtani és történeti értelmével, hiszen 
ez a fo galom Magyarországon úgyszólván foglalt.

Bár a konstruktív irányzat ésszerű megoldásokat 
javasolt az Alaptörvény utáni helyzettel való együtt-
élésre, érvelésének ereje idővel jelentősen csökkent, 
különösen a negyedik alaptörvény-módosítás után és 
azt követően, hogy az Alaptörvény értelmezése, il-

letve gyakorlati érvényesítése (ideértve a sarkalatos 
törvények szabályozását) többnyire nem az általuk 
indítványozott vagy preferált jogállamkonform irány-
ba tartott, hanem inkább szembement azzal – mint 
egyes alapjogok, így például a lelkiismereti vagy val-
lásszabadság, valamint a sajtószabadság egyes vo-
natkozásait illetően, továbbá az Országgyűlés és az 
önkormányzati rendszer demokratikus működése, 
valamint a bírói függetlenség tekintetében. Tulaj-
donképpen azt is mondhatnánk, hogy ezen érvelés 
támogatói elhitték az alkotmányozók fő érveit, és fel-
tételezték jó szándékaikat – de többnyire nem lett 
igazuk. Így a bizalmatlanság még az olyan alaptör-
vényi rendelkezések tekintetében is indokolt, ame-
lyek kapcsán eddig nem igazolódtak be a korábban 
felvetett aggályok (például az abortusz erőteljesebb 
korlátozását illetően).

szkeptikus És elutasÍtÓ 
magyarÁzatok

Az Alaptörvény megítélése a hazai alkotmányjogi 
diskurzusban kezdettől fogva alapvetően negatív volt. 
A szakmai reakciók túlnyomó többsége kritikusan 
viszonyult az alkotmányozás folyamatához éppúgy, 
mint végeredményéhez. Természetesen a bírálatok 
kiterjedtsége, mértéke, elvi alapjai, illetve megalapo-
zottsága tekintetében is jelentősek voltak az eltéré-
sek. A legkarakteresebb megnyilvánulás az Alaptör-
vény és az általa indukált változások teljes elutasí tása 
volt, amely egyaránt kiterjedt az új alkotmány el-
fogadásának módjára, illetve az alkotmányfejlődés 
általános irá nyára és számos konkrét megoldására,34 
majd módosításaira35 is. Sok bírálat született az Alap-

törvény valamely részére vagy egy-
egy intézményére, illetve jellem-
zőjére vonatkozóan.36 

Az Alaptörvénnyel szembeni 
kritikai attitűd önmagában nem 
igényelt új vagy speciális teoreti-
kus megalapozást; egyrészt azért 

nem, mert általában a hagyományos, illetve bevett 
alkotmányos értékek és/vagy a korábbi Alkotmány-
nyal való összehasonlítás alapján bírálták a változá-
sokat, másrészt pedig azért, mert a közjogi változá-
sokat nem kísérték olyan igényes elméleti magyará-
zatok, amelyekre reagálni lehetett volna. Ha mégis 
a bírálatok eszmei hátterét vizsgáljuk, többféle kiin-
dulási pontot vagy érvelési módot azonosíthatunk, 
jóllehet ezek a valóságban nagyon gyakran összefo-
nódtak egymással. 

A kritikák egy kisebb része olyan teoretikus ala-
pon állt, amelyet támogatóik már korábban, az Alap-

a konstruktÍv irÁnyzat 
[...] ÉrvelÉsÉnek ereje idõvel 
jelentõsen csÖkkent, kÜ-
lÖnÖsen a negyedik alap-
tÖrvÉny-mÓdosÍtÁs utÁn
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törvény elfogadását megelőzően alakítottak ki. Ennek 
legtipikusabb példáját azok a liberális jogfi lozófusok 
és alkotmányjogászok szolgáltatták, akik az alapjo-
gokat (mint morális jogokat) vagy a morális érvelés-
sel történő alkotmányértelmezést már régóta dworkini 
(esetleg rawlsi) elvi alapállásból magyarázták.37 Az 
ilyen nézetek eredendő problémája bizonyos értelem-
ben ugyanaz, mint a másik oldalon a keresztény er-
kölcsfi lozófi ára hivatkozóké, amennyiben következ-
tetéseik nem konkluzívak azok számára, akik nem 
osztoznak morális premisszáikban. Ugyanakkor ez 
csak egyes alapjogok tekintetében (mint a házasság 
fogalma vagy az abortuszhoz való jog) korlátozhat-
ja érdemben a diskurzust, mivel az Alaptörvény li-
berális bírálatai általában szakszerűek és konkrétak 
voltak, s nagymértékben egybeestek a – hasonlóan 
határozott ideológiai elkötelezettséget nem mutató 
– nemzetközi kritikákkal.

A bírálatok egy másik mögöttes, ám alkotmány-
elméleti háttérrel kevéssé rendelkező értékválasztá-
sa az 1989–1990 és 2010 közötti alkotmányos beren-
dezkedés volt, amely a viszonyítási pontot jelentette 
az Alaptörvény rendelkezéseinek megítélésében.38 Ez 
sok tekintetben érthető álláspont volt, mert a koráb-
bi alkotmány működőképesnek bizonyult; az újab-
ban felvetett, politikai motivációjú vádak a sztálini 
jellegről vagy maradványokról nem voltak komolyan 
vehetők. Ami pedig mégis joggal 
felvethető lett volna (a korábbi al-
kotmány szimbolikus és legitimá-
ciós problémáinak megoldása vagy 
intézményrendszerének raciona-
lizálása), az nem játszott lényeges 
szerepet a változások során, hiszen 
az Alaptörvény e vonatkozások-
ban sokkal gyengébb, mint ami-
lyen az az alkotmány volt, amelyet 
felváltott. A kritikai attitűd elmé-
leti alapját végül a modern európai konstitucionaliz-
mus értékeihez való ragaszkodás jelentette;39 ehhez 
különösen a Velencei Bizottság, illetve egyes EU-
intéz mények által kibocsátott vélemények, állásfog-
lalások biztosítottak muníciót.

hol tartunk, És merre 
tovÁbb?

Bár bosszantóak azok a politikusi győzelmi jelenté-
sek, amelyek szerint az Alaptörvénnyel kapcsolatos 
viták lezárultak, tagadhatatlan – igaz, természetes is 
–, hogy az erre vonatkozó szakmai-tudományos dis-
kurzus is alábbhagyott. Mégis megjelentek már olyan 
elképzelések, amelyek a jövőre vonatkoznak. 

Az a lehetőség, hogy egy kormányváltást követő-
en kidolgozott alkotmány elfogadásakor nem kelle-
ne alkalmazni az Alaptörvény alkotmányozási eljá-
rási szabályait, inkább csak konferenciák szünetében 
vagy magánbeszélgetésekben került részletesebben 
szóba. Az elképzelés egyrészt azon az előfeltevésen 
alapul, amely szerint valószínűtlen, hogy a mai de-
mokratikus parlamenti ellenzék pártjai képesek len-
nének a szabályszerű alkotmányozáshoz szükséges 
minősített többség megszerzésére, másrészt pedig 
azon, hogy a Fidesz aligha lesz partner a saját érté-
keit és politikai érdekeit tükröző Alaptörvény lecse-
rélésében. Ugyanakkor egy ilyen változat eszmei meg-
alapozásaként értelmezhető a „konstitutív” alkotmá-
nyozó és a „konstituált” alkotmánymódosító hatalom 
megkülönböztetése; azzal az igénnyel, hogy az ere-
deti alkotmányozó hatalom megnyilvánulását semmi 
sem korlátozhatja – így még a korábbi alkotmány 
sem.40 

Nagyon is élénk vita bontakozott ki viszont az „al-
kotmányellenes alkotmánymódosítások”, illetve en-
nek kapcsán az alkotmányos rendelkezések Alkot-
mánybíróság általi tartalmi felülvizsgálatának lehe-
tőségéről. Bár a hazai szakirodalomban korábban is 
született egy-két erre vonatkozó elképzelés,41 az el-
lentétes volt az addigi alkotmányos kánonnal. Most 
mégis – külföldi szakirodalmi példák nyomán – nagy 

népszerűségre tett szert, s teore-
tikusan is igényes támogatást ka-
pott.42 Noha az Alaptörvény hívei 
vélhetően e lehetőség elutasítása 
mellett foglaltak állást, az alkot-
mányellenes alkotmánymódosítás-
ról szóló vita nem az új alkotmány 
támogatói és kritikusai között,43 
hanem jobbára elméleti sí kon zaj-
lott. Ám ahogy az Alkotmánybí-
róság megszűnt a parlamenti több-

ség tényleges ellensúlyaként működni, úgy csen-
desedtek el az igények – amelyek főleg a negyedik 
alap törvény-módosítás nyomán erősödtek fel – az al-
kotmánymódosítások tartalmi felülvizsgálata iránt. 

Az Alaptörvénnyel kapcsolatos diskurzus helyze-
te és esélyei ma egyaránt borúsak. Az alkotmányjog-
ászok szakmai közössége egyáltalán nem rendelke-
zik gyakorlati befolyással, ami nem is meglepő olyan 
viszonyok közepette, amikor a nemzetközi szerve-
zetek is – beleértve az európai integráció intézmé-
nyeit –csak kis eredményeket tudtak elérni. Az Alap-
törvény változatlanul tartalmazza a legvitatottabb, 
az európai alkotmányos értékekkel csak nehezen vagy 
sehogy sem összeegyeztethető rendelkezéseket, a ha-
talomgyakorlás módja továbbra is autokratikus jel-
lemzőkkel terhelt. Magyarország ugyan nyilvánva-

m agya rorszÁg ugyan 
nyilvÁnvalÓan nem vÁlt 
diktatÚrÁvÁ, de ugyan-
ilyen nyilvÁnvalÓ az is, 
hogy a jogÁllamisÁg 
szÍnvonala az eurÓpai 
uniÓ tÖrtÉnetÉt tekint-
ve pÉldÁtlan mÉrtÉkben 

csÖkkent
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lóan nem vált diktatúrává, de ugyanilyen nyilvánva-
ló az is, hogy a jogállamiság színvonala az Európai 
Unió történetét tekintve példátlan mértékben csök-
kent, és a folyamat nem tekinthető lezártnak. Az al-
kotmányos demokrácia olyan intézményi pillérei, mint 
az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság vagy az ön-
kormányzatok folyamatosan veszítenek jelentőségük-
ből, az alapjogok védelmi szintje sem javult vagy állt 
vissza a korábbi állapotába. Sőt: új, kedvezőtlen ten-
denciák érzékelhetők (mindenekelőtt a szociális jogok 
terén). A hagyományos jogállami értékeket újabb és 
újabb kihívások érik a halálbüntetés ötletének felme-
legítésétől a bevándorlóellenes hangulatkeltésig.

Ebben a helyzetben a szakmai diskurzus talán leg-
nagyobb kockázata az, ha fokozatosan eltűnik a ko-
rábbi kritikai attitűd, s mindenki beletörődik a lát-
szólag megváltoztathatatlanba. Ennek bizonyos jelei 
– mint például a kevéssé vitatott kutatási témák felé 
fordulás – már látszanak. Csakhogy az Alaptörvény 
és közjogi rendszere olyan súlyos problémákat hordoz, 
hogy azok nem sorolhatók az időről-időre felme rülő 
tudományos kérdések körébe, amelyekről úgysem ala-
kítható ki konszenzus. Talán az lenne a legfontosabb, 
hogy a hatalomgyakorlás és az alap jogvédelem alap-
vető kereteiről szülessen közmegegyezés. Addig is újra 
és újra vitatni kell a magyar közjogi rendszer struktu-
rális hibáit, demokratikus defi citjét, és ébren kell tar-
tani azt az alkotmányos kultúrát, amely jobb időkben 
teljes egészében kibontakozhat majd.
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