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A szerkesztőség felkérése arra invitál, hogy próbál-
juk megtalálni az Alaptörvény alkotmányfelfogásá-
nak közös gondolati hátterét, ami hozzásegíthet a 
hazai alkotmányos és politikai folyamatok jobb és 
alaposabb megértéséhez. Ahogy a szerkesztők is jel-
zik, messze nem biztos, hogy ilyen „közös gondola-
ti háttér” létezik; illetve, ha létezik is, akkor sem biz-
tos, hogy érdemes annak feltérképezésére időt fecsé-
relni. A szerző semmiféleképpen sem vállalkozna 
arra, hogy feltárja ezt a közös gondolati hátteret, ha 
közös gondolati háttér alatt azt értjük, hogy mi is le-
hetett az alkotmányozó hatalom eredeti szándéka, 
milyen demokráciakép vagy politikafelfogás járha-
tott az alkotmányozók fejében. Szintén nem vállal-
koznék arra, hogy Ackerman, Tushnet vagy éppen 
Gardbaum alkotmányossági felfogásával próbáljam 
meg leírni vagy jellemezni a jelenlegi magyar politi-
ka rendszert. 

Az ugyanakkor már érdekesebb gondolatkísérlet-
nek tűnik, ha a fent említett szerzők munkáit vagy 
akár más nemzetközi szakirodalmat használva meg-
próbálnánk megállapítani egyrészről azt, hogy nor-
matív értelemben melyik alkotmányosság-felfogás lehet 
kívánatosabb, másrészről pedig, hogy ezen normatív 
értelmezési keretrendszerek sajátos kritériumainak meny-
nyiben felel meg az Alaptörvény politikai rendszere 
és gyakorlata. Ez a feladat azonban jóval ambiciózu-
sabb annál, mint amit egy ilyen hozzászólás kereté-
ben teljesíteni lehetne. Korábbi írásaimban magam 
is szorgalmaztam a 2010 utáni átalakulások értelme-
zéséhez szükséges értelmezési keretrendszer átala-
kítását, és felvetettem annak lehetőségét, hogy ne a 
tudományos és publicisztikai berkekben 1990 óta do-
mináns jogi konstitucionalizmus, hanem a politikai 
konstitucionalizmus értelmezési keretrendszerét hasz-
nálva próbáljuk meg értékelni a 2010 után bekövet-
kezett változásokat.1 Ez a felvetés ugyanakkor mesz-
sze nem jelenti azt, hogy a politikai konstitucionaliz-
mus fogalma a kétharmados parlamenti többség által 
elfogadott alkotmányos változások pontos leírását 
vagy jellemzését adná. 

Meglátásom szerint ugyanis sokkal inkább arra 
lenne szükség, hogy egyrészről legyen tudományos 
és közéleti vita a különféle normatív értelmezési ke-
retrendszerek hasznosságáról vagy kívánatosságáról, 
másrészről pedig arra, hogy a magyar politika intéz-

ményi és gyakorlati fejleményeit ne csak egy, hanem 
többféle értelmezési keretrendszer alapján is kiérté-
keljük. Az elmúlt negyed század hazai közéleti és tu-
dományos diskurzusát ugyanis szinte kizárólag a jo-
gi konstitucionalizmus normatív értelmezési keret- 
és kritériumrendszere határozta meg. A cél tehát az 
lenne, hogy ezen szemléletmód mellett megjelenjen 
egy vagy több alternatív értelmezési keretrendszer is, 
amelyek más szempontok alapján értékelik a hazai 
alkotmányos és politikai változásokat. Erre pedig 
azért lenne szükség, mert a jogi konstitucionalizmus 
az egyéni jogvédelemre és az alkotmánybíráskodás 
intézményére fókuszálva a demokrácia különféle le-
gitim modelljeinek csak egyik válfaját testesíti meg, 
miközben a demokrácia fogalmának a sokrétűsége 
éppen azt implikálja, hogy annak többféle legitim 
válfaja létezik. Másutt, egy hosszabb tanulmány ke-
retében már utánajártam annak, hogy a demokrácia 
különféle felfogásai és elméletei milyen alkotmányos-
ságképpel rendelkeznek; illetve, hogy miként viszo-
nyulnak az alkotmánybíráskodás intézményéhez.2

Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy az al-
ternatív értelmezési keretrendszerek felvetése és al-
kalmazása nem azonosítható a magyar politikai és 
alkotmányos fejlődésnek a fentebb is említett szer-
zők alkotmányosság-modelljével való leírásával vagy 
jellemzésével. A normatív értelmezési keretrendszer 
fogalma ugyanis azt implikálja, hogy különféle el-
méleti vagy normatív megfontolások alapján kritéri-
umrendszert állítunk fel, amelynek megvalósulását 
ellenőrizhetjük az adott politikai rendszer vonatko-
zásában. A normatív értelmezési keretrendszer egyes 
kritériumai tulajdonképpen egy ellenőrzőlistává áll-
nak össze,  ahol lesznek olyan elemek, amelyeknek 
jobban megfelel a vizsgált politikai rendszer, és lesz-
nek olyanok is, amelyeknek nem vagy csak kevéssé. 
Meglátásom szerint azonban a tudományos diskur-
zus egyik lényeges feladata éppen ezen alternatív kri-
tériumrendszerek felállítása lenne, mivel a magyar 
demokrácia és alkotmányosság helyzetét eleddig szin-
te kizárólag a jogi konstitucionalizmus által megha-
tározott kritériumok alapján értékelték. Alapvetően 
tehát nagyon is örömteli lenne, ha ezen alternatív de-
mokráciamodellek kritériumrendszereit próbálnánk 
meg használni a magyar politikai és alkotmányossá-
gi folyamatok értékelésekor. 

Pócza Kálmán

egy elmaradt alkotmÁnyos 
modellvÁltÁs margÓjÁra
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A 1) liberális demokráciához, illetve a jogi kon s-
ti tucionalizmushoz képest ilyen alternatív modellt 
jelenthet a 2) konszociális, a 3) deliberatív, az 4) ega-
litárius, a 5) részvételi vagy éppen a 6) többségi de-
mokrácia modellje.3 Ezen modellek alapvető jellem-
zői részben átfedésben vannak egymással, részben 
ellentmondanak egymásnak, attól függően, hogy az 
egyes dimenziók és demokráciaelméletek milyen kri-
tériumok meglétét tartják döntőnek a demokrácia 
szempontjából.4 A deliberatív dimenziót jól kiegé-
szítheti például a részvételi, de a konszenzuális is jól 
megférhet a liberális demokráciadimenzióval. Más-
részről a demokrácia klasszikus paradoxonához, a 
szabadság és az egyenlőség értékének az összeütkö-
zéséhez hasonlóan a fent felsorolt, hatféle dimenzió 
hangsúlyos értékei is összeütközésbe kerülhetnek 
egymással: a liberális dimenzió alapértékei (széles-
körű hatalommegosztás; fékek és ellensúlyok rendsze-
re) nyilvánvaló ellentétben állnak a többségi demok-
rácia egyetlen alapértékével (a többség akaratának 
érvényesülése). A többségi-reprezentatív dimenzió 
egyes alapértékei (képviseleti intézmények dominan-
ciá ja) ellentétbe kerülhetnek a részvételi dimenzió-
val is, ahogy a liberális dimenzió 
egyes alapértékei és intézményi 
im plikációi (erős alkotmánybírás-
kodás) sem feltétlenül kongruál-
nak a részvételi demokráciaelmé-
let leg főbb alapértékével (azzal, 
hogy minél több ügyben döntse-
nek közvetlenül az állampolgár-
ok). Az egyes dimenziók alapér-
tékei közötti konfl iktusok azon-
ban elkerülhetetlenek, és éppen 
arra világítanak rá, hogy a külön-
féle demokráciaelméletek különfé-
le kritériumokat fogalmaznak meg 
a létező demokráciákkal szemben, 
amelyek hol az egyik kritérium-
rendszernek, hol a másiknak felelnek meg jobban.5

A tudományos közösség előtt álló egyik kihívás 
tehát az lenne, hogy ezen alternatív demokráciamo-
dellek mellett is találjon érveket, és ezen modellek 
sajátos kritériumrendszereit használva is kiértékelje 
a magyar demokrácia negyedszázados fejlődését. 

Jelen hozzászólás azonban mindössze három do-
logra vállalkozik. Egyrészről tisztázni szeretné, hogy 
jelen sorok írójának felfogása melyik normatív értel-
mezési keretrendszerhez vagy demokráciamodellhez 
áll a legközelebb. Másrészről megindokolja, hogy 
ideális esetben miért is azt a modellt választaná a 
szerző. Harmadrészt pedig tisztázza, miért tűnik ne-
hezen elképzelhetőnek, hogy a közeljövőben ezt a 
modellt Magyarországon bevezessék. 

A szerző kiindulópontja a demokrácia multi di-
men zionális modellje, amelynek éppen az a lényege, 
hogy a demokrácia sokféleképpen valósulhat meg: 
hol az egyik, hol a másik demokráciadimenzió szem-
pontrendszerének felel meg jobban egy adott politi-
kai rendszer. Egyik létező demokrácia a részvételi, 
másik az egalitárius, egy harmadik pedig a konszociá-
lis demokráciaelmélet által felállított kritériumok te-
kintetében teljesít jobban.6 

Számot vetve a különféle demokráciaelméletek-
kel, a szerző a maga részéről az ideálisnak tekintett 
modellt valahol a többségi és a deliberatív demokrá-
ciadimenzió metszéspontjában képzeli el, amelyet a 
gyenge alkotmánybíráskodásnak az 1998–1999-es 
reformok előtti brit vagy annak új nemzetközösségi 
modelljével kombinálná.7 Ez lenne tehát számára az 
a normatív kiindulópont, amelyhez szívesen mérné 
a magyar alkotmányosság aktuális helyzetét, ezen el-
mélet vagy modell kritériumrendszere alapján érté-
kelné – egy mélyebb elemzés keretében – a magyar 
alkotmányosság helyzetét. Mivel azonban jelen írás 
kereteit szétfeszítené, ha a szerző ilyen elemzésre vál-
lalkozna, így ehelyett inkább az első lépésre koncent-

rál, és röviden megindokolja, hogy 
miért tartaná kívánatosnak ezen 
demokráciamodell bevezetését, 
más részről pedig kitér arra, hogy 
az Alaptörvény politikai rendsze-
re és gyakorlata jelenleg miért nem 
felel meg ezen demokráciamodell 
támasztotta kritériumoknak.

Az alkotmánybíráskodás gyen-
ge formájával ötvözött többsé gi-
deliberatív demokráciamodell mel-
lett három érvet hozna fel a szer-
ző: egyrészről, ez a modell meg ál-
líthatná a politika eljogiasodásának 
folyamatát. Ez a folyamat ugyan-
is, megítélése szerint, súlyos kö-

vetkezményekkel jár nemcsak a politikára, hanem a 
jogi alrendszerre nézve is, mivel a politika eljo gia sí-
tá sának szükségszerű következménye a jog átpoliti-
zálódása.8 Mindkét folyamat komoly veszélyekkel 
jár. Másrészről az alkotmánybíráskodás gyenge for-
mája, avagy a konstitucionalizmus brit, illetve nem-
zetközösségi modellje nem tereli el a fi gyelmet a lé-
nyeges politikai-morális kérdések megtárgyalásáról, 
a nyilvános diskurzus alapvető kérdéseit nem fedi el 
a jogi-formális érvelés, amely az alkotmánybírásko-
dást jellemzi.

Harmadrészt pedig nagy szükség lenne a politi-
kai döntéshozatal gyorsaságát és megfontolatlansá-
gát mérséklő, magát a törvényhozást megfontolásra 
kényszerítő tényezőkre. A Lordok Házának az a joga, 

arra lenne szÜksÉg, hogy 
egyrÉszrõl legyen tudo-
mÁnyos És kÖzÉleti vita a 
kÜlÖnfÉle normatÍv Ér-
telmezÉsi keretrendsze-
rek hasznossÁgÁrÓl vagy 
kÍvÁnatossÁgÁrÓl, mÁs-
rÉsz rõl pedig arra, hogy 
a magyar politika intÉz-
mÉnyi És gyakorlati fej-
lemÉnyeit ne csak egy, 
ha nem tÖbbfÉle Értelme-
zÉsi keretrendszer alap-

jÁn is kiÉrtÉkeljÜk
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hogy a demokratikus legitimáció teljes hiánya elle-
nére akár egy évig is késleltetheti egy adott törvény 
elfogadását, igen komoly tényező lehet a politikafor-
málás folyamatában, hiszen egy év alatt nagyon sok 
minden történhet, ami a törvényhozás szándékát 
megváltoztathatja, fi nomíthatja. Ezt a törvényhozá-
son belüli modellt a törvényhozás és a gyenge bírói 
felülvizsgálat intézményének viszonyára transzpo-
nálva állítom: az elfogadott törvény gyenge bírói fe-
lülvizsgálatát követően széles körben nyilvánosság-
ra kerülő, ám nem kényszerítő erejű bírósági dönté-
sek és az azokban rejlő alkotmányjogi érvek a 
törvényhozást megfontoltságra késztethetik, pláne, 
ha ez a folyamat egy záros időtartamra szóló, felfüg-
gesztő vétóval van kombinálva. Ez a modell kellő 
súllyal érvényesíti a demokratikus legitimáció köve-
telményét, miközben a gyors, megfontolatlan dön-
téseket is képes kiküszöbölni; úgy, hogy közben hosz-
szasabb parlamenti és társadalmi vitáknak enged teret. 
Mivel a modern nyugati társadalmak egyik legalap-
vetőbb jellemzője a racionális, ám feloldhatatlan né-
zeteltérések permanens jelenléte, 
így az eff éle nézetkülönbségeken 
alapuló vitákat nem az utolsó szó 
jogával rendelkező alkotmánybí-
róságok zárt ülésén kellene lezár-
ni, hanem inkább hosszabb, nyil-
vános vita révén kellene azokat 
explicitté tenni, miközben a de-
mokratikus legitimációval bíró 
döntéshozatalt is biztosítani kell 
záros határidőn belül.9 Ebben a 
rendszerben az alkotmányossági 
felülvizsgálatot végző bíróságok-
nak véleményező, tanácsadó sze-
repe lehetne, miközben a döntés-
hozatali folyamatot is megakaszt-
hatják egy időre. A szerző a maga 
részéről tehát ideális esetben a de-
mokrácia és az alkotmánybíráskodás ezen modelljét 
tartaná a legkívánatosabbnak. 

De vajon egy kevésbé ideális esetben mit válasz-
tan a szerző? Vajon ez a modell alkalmazható len-
ne-e az új demokráciákban is? Vajon a modell érvé-
nyessége nem csak az olyan jól működő demokráciák-
ra korlátozódik, amelyek közelebb állnak az ideális 
esethez?

Mark Tushnet híres könyvében úgy érvel, hogy 
azokban az országokban, ahol a jogi konstitucionaliz-
 mus már erős hagyományokkal bír, ahol kialakult és 
megszilárdult az erős alkotmánybíráskodás intézmé-
nye és a bírói szupremácia gyakorlata, ott nem érde-
mes erőltetni az alkotmánybíráskodás gyenge formá-
jára és a demokrácia másik modelljére való áttérést – 

legyen az a másik modell a többségi, a konszociális 
vagy éppen a részvételi.10 Hasonló problémát vet fel 
Ran Hirschl is, amikor arra kérdez rá, hogy a gyen-
ge bírói felülvizsgálat modellje vajon alkalmazható 
lesz-e az angolszász világtól eltérő jogi és politikai 
hagyományokkal rendelkező országokban.11 

Ugyanakkor Stephen Gardbaum nemrégiben meg-
jelent cikkében már határozottan amellett érvel, hogy 
nem csak a jól működő demokráciákban vagy az an-
golszász világban lehet előnyösebb a konsti tu cio na-
lizmus nemzetközösségi modellje, hanem az új de-
mokráciákban is.12 Gardbaum ebben a cikkben kife-
jezetten azokra a kihívásokra koncentrált, amelyek 
az új demokráciákban domináns, erős alkotmánybí-
ráskodáson alapuló jogi konstitucionalista modellt 
érték a legutóbbi időkben. A magyar példa mellett a 
román, a dél-afrikai, az egyiptomi és a török esetet 
is elemezve Gardbaum immáron arra a megállapí-
tásra jut, hogy felül kellene vizsgálni a jog- és poli-
tikatudományi szakirodalomban szinte dogmaként 
kezelt tételt, amely szerint a sikeres demokratikus át-

menet egyik záloga az erős alkot-
mánybíráskodási modellen ala-
puló jogi konstitucionalizmus át-
vétele lenne. Gardbaum arra hívja 
fel a fi gyelmet, hogy a fentebbi 
példák éppen azt jelzik, hogy az 
erős alkotmánybíráskodáson ala-
puló modell olyan súlyos konf-
liktusokat generálhat az új de-
mokráciákban, amelyek akár az 
egész igazságszolgáltatási rend-
szer, de legalábbis az alkotmány-
bíróság függetlenségének a kikez-
désével is járhatnak. 

Márpedig Gardbaum tézise 
sze rint a demokrácia egyik alap-
pillérének számító jogállamiság 
leglényegesebb kritériuma nem 

az erős alkotmánybíráskodás megléte, hanem az igaz-
ságszolgáltatás függetlensége. A bírói szupremácia 
nem szükséges előfeltétele a jogállamiságnak, hanem 
csupán  valami olyan luxus, amelyet nem minden or-
szág engedhet meg magának.13 Két negatív és egy 
pozitív érvvel igazolja azon tézisét, hogy az új demok-
ráciákban inkább a konstitucionalizmus nemzetkö-
zösségi modelljét kellett volna vagy kellene bevezet-
ni. A negatív érvek lényege az, hogy a jogállamiság 
egyik legalapvetőbb pillére, az igazságszolgáltatási 
rendszer (benne az alkotmánybíráskodás) független-
sége könnyebben szavatolható a konstitucionalizmus 
új nemzetközösségi modelljében, mint a jogi kons-
ti tucionalista modellben. Mivel a nemzetközösségi 
modellben az alkotmánybíróságok számára nincs biz-

a nemzetkÖzÖssÉgi mo-
dellnek ugyanis csak egy 
viszonylag jÓl mûkÖdõ, 
alap vetõ funkciÓit jÓl 
betÖltõ És minõsÉgi mun-
kÁt vÉgzõ tÖrvÉnyhozÁs 
mellett lehet lÉtjogosult-
sÁga: egy olyan tÖrvÉny-
hozÁsrÓl azonban, amely 
lÓ halÁlÁban, pÁr nap le-
forgÁsa alatt, komolyabb 
parlamenti vita nÉlkÜl 
vÁltoztat meg alapvetõ 
jogszabÁlyokat, nehezen 
mondhatÓ el, hogy jÓl lÁt-

ja el funkciÓjÁt
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tosítva a végső szó joga, így jóval kisebb az esélye 
annak, hogy a meghatározó politikai szereplők és az 
alkotmánybíróságok között olyan éles konfl iktusok 
alakuljanak ki, amelyek eredményeképpen a végre-
hajtó/törvényhozó hatalom minden eszközt megra-
gad az (alkotmány)bírói függetlenség csorbítására, 
rosszabb esetben annak felszámolására. A lehetséges 
politikai konfl iktusok és táma-
dások esélye jóval kisebb a gyen-
ge bírói felülvizsgálaton alapuló 
nemzetközösségi modell eseté-
ben – szól az egyik érv. 

Másrészről a bírói független-
ség a demokratikus legitimáció-
tól való távolságtartást is felté-
telezi. Márpedig a jogi kons ti-
tucio nalista modellben, a bírói 
szup remácia megvalósulása ese-
tén a bírák óhatatlanul is a poli-
tikai küzdőtér szereplőivé válnak, aminek következ-
tében újból és újból felmerül az a kérdés, hogy vajon 
lényeges politikai kérdésekben miért egy demokra-
tikus legitimációval csak nagyon átvitt értelemben 
rendelkező testület mondhatja ki az utolsó szót. El-
lenben, ha nem a bíráké az utolsó szó joga, akkor a 
bírói függetlenségre nehezedő súly, a demokratikus 
legitimációnak a bíróválasztási procedúrákban testet 
öltő kényszere sem jelenik meg olyan áthatóan. Har-
madrészt pedig azt állítja Gardbaum, hogy a demok-
rácia számára nélkülözhetetlen közéleti vitákat is job-
ban stimulálja, ezáltal pedig a demokrácia minő ségét 
javítja, ha az (alkotmány)bíróságok nem rendelkez-
nek a végső szó jogával, hanem azt fenntartják olyan 
testületek számára, amelyek közvetlenebb demokra-
tikus legitimációval rendelkeznek.14

Mindezeket fi gyelembe véve elgondolkodhatunk 
a következőkön: ha el is fogadjuk, hogy a kons titu-
cionalizmus új nemzetközösségi modellje demokrá-
ciaelméleti nézőpontból kívánatosabbnak tűnhet; to-
vábbá, ha ma már a nemzetközi szakirodalom egy 
része is amellett érvel, hogy az új demokráciák szá-
mára is előnyösebb lehet a gyenge alkotmánybírásko-
dással egybekapcsolt nemzetközösségi modell vala-
melyik válfaja, akkor is relevánsnak tűnik az a kérdés, 
hogy vajon elképzelhető-e a bírói felülvizsgálat gyen-
ge formájának és/vagy a nemzetközösségi modellnek 
a bevezetése Magyarországon a közeljövőben?

Másként fogalmazva úgy is feltehetjük a kérdést, 
hogy fennállnak-e az alkotmánybíráskodás gyenge 
formájának bevezetéséhez szükséges feltételek? Tel-
jesíti-e a mai magyar politika ezen modell legfonto-
sabb kritériumait?

Itt elsősorban a gyenge alkotmánybíráskodással 
egybekötött nemzetközösségi modell bevezetésének 

egyik legalapvetőbb feltételére, a törvényhozás meg-
felelő működésére érdemes koncentrálni. A nemzet-
közösségi modellnek ugyanis csak egy viszonylag jól 
működő, alapvető funkcióit jól betöltő és minőségi 
munkát végző törvényhozás mellett lehet létjogosult-
sága: egy olyan törvényhozásról azonban, amely ló-
halálában, pár nap leforgása alatt, komolyabb parla-

menti vita nélkül változtat meg 
alapvető jogszabályokat, nehe-
zen mondható el, hogy jól látja el 
funkcióját.15 Ha viszont a több-
ségi-reprezentatív és a deliberatív 
demokráciamodell alapvető kri-
tériumainak nem tud megfelelni 
a magyar parlament; ha a reali-
tások talaján állva meg kell tehát 
állapítani, hogy a gyenge alkot-
mánybíráskodáson alapuló nem-
zetközösségi modell bevezeté-

séhez szükséges egyik legfontosabb kritérium nem 
teljesül Magyarországon jelenleg, akkor vajon mi a 
teendő?

Jelenleg úgy tűnik, hogy az alkotmánybíráskodás 
intézményét érintő változások radikalitása, a szak-
mai vita hiánya és a parlamentáris törvényalkotás és 
vitakultúra tragikus állapota miatt a nemzetközös-
ségi modell bevezetésének az esélye odaveszett, noha 
a változás demokráciaelméleti szempontból nézve 
nagyon is kívánatos lett volna – még akkor is, ha ez 
a nemzetközi trendekkel való szembefordulást jelen-
tette volna vagy jelentené. Egyrészről tehát a nem-
zetközösségi modell előfeltételeinek a hiánya miatt, 
másrészről pedig az alkotmánybíráskodásnak egyre 
nagyobb szerepet biztosító nemzetközi trendeknek 
köszönhetően azonban éppen az az esély tűnt el, hogy 
a magyar politikai rendszer egy demokráciaelmé-
leti nézőpontból nézve sokkal kívánatosabb irányba 
mozduljon el. A többségi és a deliberatív dimenziók 
metszéspontján elhelyezkedő demokráciamodell gyen-
ge alkotmánybíráskodást implikáló mintája ugyanis 
ideálisabb körülmények között sokkal meggyőzőbb, 
mint a jogi konstitucionalizmus nálunk is meghono-
sodott modellje. 
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