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Az uniós csatlakozás és a magyar 
parlamentarizmus
Tanulmányomban azt kívánom elemezni, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozása esetén Magyarországnak milyen hatásokkal kell majd szá
molni és milyen változtatásokra lesz szükség a hazai alkotmányjogi intéz
ményrendszerben. Ehhez először röviden emlékeztetek az Unió közpon
ti döntési mechanizmusának néhány jellemzőjére, majd ennek fényében 
térek ki arra, milyen szükségszerű módosulásokkal kell szembenézniük 
a magyar központi állami szerveknek, elsősorban az Országgyűlésnek, a 
kormánynak és az Alkotmánybíróságnak.

AZ UNIÓ DÖNTÉSI MECHANIZMUSAINAK SAJÁTOSSÁGAI

Az utóbbi években a szórványos feldolgozások után már monografiku
sán is rendelkezésünkre áll e témában szakkönyv (az előbbiekre lásd 
Gazdag 1992, illetve Izikné 1995; az utóbbira Kende 1995), de a főként 
már tagállami kereteket megtapasztalt országok szakirodalmán belüli 
koncepcionális szembenállásról olvashatunk a magyar szerzőtől (Berke 
1996) is. A alábbi rövid jellemzés ennek ellenére fontosnak látszik, és ta
lán érthetőbbéé teszi az uniós csatlakozásból a hazai alkotmányjogi be
rendezésre háramló hatások feltérképezésének hangsúlyait.

A  parlamentarízálódás csökevényessége

Az Unió tagállamaiban politikai demokrácia uralkodik. Az állami dön
tések alapvetően a választásokon nyugvó képviseleti szerveken alapul
nak, és a kormányzati szervek egyrészt a népképviseleti szervektől füg
genek, másrészt döntéseik ezek törvényein nyugszanak. Az Európai Uni
óban egyesült és döntési hatásköreik egy részét az Uniónak átengedő
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tagállamok ennek ellenére óvakodtak attól, hogy az Unió egészének 
szintjén teljes értékű parlamentet hozzanak létre. Ennek megfelelően az 
Európa Parlament lényegében csak tanácskozó szerv, az Unió törvény- 
hozása nem rá épül, ennek szerve a tagállamok minisztereinek grémiu
mát jelentő Miniszteri Tanács, vagy röviden csak a Tanács (Council of 
the European Union). Az Európa Parlamentet (EP) kezdetben nem is 
választották, hanem tagjait a tagállamok parlamentjei delegálták, és 
csak a „demokratikus deficitet” emlegető kritikák nyomán döntöttek 
úgy a hetvenes években, hogy a tagállamok polgárai közvetlenül válasz
tanak ide képviselőket. Súlyos dilemmát jelent azonban, hogy tényleges 
hatáskörrel lássák-e el ezt a szervet, vagyis hogy valódi parlamentként 
működjon-e a parlament nevet viselő szerv. Ha ugyanis tényleges parla
mentként működne, óhatatlanul átvinné lassanként az állami szuvereni
tás súlypontját a tagállami szintről az Unió szintjére, és ezzel Európa 
nemzeti közösségei felett egy „olvasztótégelyben” előbb-utóbb felol
dódnának a nemzeti szuverenitás erői. Aki ezt tartja szem előtt, az ra
gaszkodik ahhoz, hogy az Unió szintjén a „demokratikus deficit” hang- 
súlyozása is már politikai értékelést sugalmaz (lásd Rabé 1996:220), hisz 
ez egyrészt elfedi, hogy tagállami szinten parlamentek legitimálják a tag
államokhoz kötött uniós döntési mechanizmust, másrészt nem utal arra, 
hogy uniós szinten egy ténylegesen ügydöntő parlament lassanként el
sorvasztaná a tagállamok nemzetállami szuverenitását. Ezért nem vélet
len, hogy mindazok a politikai erők, amelyek az internacionalizmus 
és/vagy a kozmopolitízmus értékeit és érdekeit vallják, lelkes szószólói 
az Európai Egyesült Államok megteremtésének. (Ennek egyik megnyil
vánulása volt egy 1993-ban Liszabonban szervezett, széles körű nemzet
közi konferencián megvitatásra előterjesztett tervezet az egységes Euró
pa Alkotmányára, amelyben kétkamarás Európa Parlament, az ennek 
bizalmához kötött európai kormány, államfő stb. szerepelt, és erre mint 
alkotmányjogi szakértő én is meghívást kaptam.) Ezzel szemben a tagál
lamokon belüli nemzeti-konzervatív vagy jobboldalibb színezetű pártok 
szkeptikusabbak az Unió föderalizálása tekintetében, és inkább ragasz
kodnak a lazább kormányközti testületeken nyugvó uniós döntési me
chanizmusokhoz.

A Tanács és a Bizottság eltérő kötöttsége

Az Unió döntési központjait tehát alapvetően a tagállami 
(szak)minisztereket tömörítő Tanács és a tagállamoktól megválasztásuk 
után függetlenített tagokból álló Bizottság jelentik. Az igazán súlyos 
döntések végső kimondására és nyilvánosság elé tárására ugyan a tagál
lami állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsot (European 
Council) használják fel, de ennek a testületnek nincs állandó döntési 
stábja, sem székhelye, és e döntéseket is lényegében az előbb említett két 
szerv készíti elő. Ez persze azt is jelenti, hogy az Európai Tanács súlyá
nak utóbbi időben megfigyelhető növekedése az Unió nemzetközi jelle
gét erősíti, és távolítja az „egységes szövetségi állam” jellegtől. A Tanács
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tulajdonképpen eltérő szakminiszter-tanácsokat jelent, mivel e néven a 
tagállamok -  a döntés tárgyától függően kijelölt -  szakminisztereinek 
testületéi működnek (a mezőgazdasági, a közlekedési, az ipari, a keres
kedelmi stb. ügyekben a tagállamok illetékes szakminiszterei vesznek 
részt egy-egy alkalommal a Tanács döntéseinek meghozatalában). E tes
tületnek önálló döntési apparátusa van, az elnöki pozíciót félévenként 
felváltva látják el egymás után az egyes tagállamok miniszterei, így e 
szerv alkalmas tényleges döntésekre, nem csupán formális „szentesítés
re”. E  tagállami kötöttségű szervvel szemben a Bizottság (Commission) 
elvileg elszakad a tagállamoktól, és az Unió egészének szerveként, tőlük 
függetlenül és részrehajlás nélkül látja el feladatát A világ egyik legna
gyobb hivatali apparátusát működtetve a „brüsszeli eurokraták” élén 
ténylegesen a Bizottság jelenti az Unió döntési centrumát, még akkor is, 
ha formálisan ez a szerv csak kezdeményezi cs alapjaiban előkészíti a Ta
nács rendeletéit és irányelveit, amelyek tulajdonképpen az Unió törvé
nyeiként funkcionálnak. E rendeíetek és irányelvek keretein belül végre
hajtó rendelkezés jellegű döntéseket a Bizottság önállóan is kiadhat, sőt 
szűkebb körben a Tanács döntéseinek végrehajtásán túl is kiadhat rende
leteket és irányelveket. Jelenleg 20 taggal működik, a nagyobb államok 
két-két főt, a kisebbek egy-egy főt delegálhatnak négyéves időtartamra, 
igaz, az egyes delegálásokhoz a többi tagállam jóváhagyása is szükséges, 
A Bizottság elnökét is egyetértéssel választják ki a tagállamok -  rendsze
rint a tagállamok állam- és kormányfőinek közös ülésén, miután az elő
ző Bizottság megbízatása lejárt. Elvileg a Bizottságot az EP kétharmados 
többséggel visszahívhatja, ám ez a gyakorlatban -  az EP országonkénti, 
illetve politikai irányzatok szerinti belső tagoltsága miatt -  teljes mérték
ben kizárt. Jelezni kell, hogy az Unió föderalizáiásáért és a nemzetálla
mi kötöttség ellen küzdő politikai erők arra törekednek, hogy a Bizott
ság tagjainak választása is kerüljön át az Európa Parlamenthez, és ezzel 
párhuzamosan formailag is ez váljon az „Unió kormányává”.

A z Európai Bíróság

A Bíróságot jelenleg 15 bíró alkotja -  minden tagállam egy-egy bírót de
legál a többi tagállam kormányának egyetértésével -  valamint nyolc fő
ügyész segíti döntéselőkészítő munkájukat. Működésének alapvető jel
lemzőjévé vált az elmúlt évtizedekben, hogy ingadozás nélkül hajtotta 
előre ítéleteivel az Európai Közösség hatásköreinek expanzióját, és egy
re több irányban igyekezett kiépíteni a közösségi jog tagállami jogokkal 
szembeni elsőbbségét. így mindazok a politikai erők, amelyek a tagál
lamokon belül a nemzeti keretek leépítésére törekednek, a Bíróság mö
gé állva, expanzív tevékenységét támogatják. Emellett követelik az Eu
rópa Parlament ügydöntő parlamentté formálását, illetve szorgalmazzák 
a tagállamoktól független Bizottság további függetlenítését, európai kor
mánnyá alakítását. Az Unió elődszervezetét alapító „Római Szerző
dés”, illetve az ezt kiegészítő, mai alapokmány, a Maastrichtí Szerződés 
szerint a Bíróságnak kizárólagos joga van e szerződések, illetve az ezek
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keretében formálódó közösségi jog (a Tanács és a Bizottság rendeletéi és 
irányelvei) értelmezésére. A Bíróság az eddigiekben mindvégig kiter
jesztően igyekezett értelmezni a Közösség és az Unió szerveinek hatás
köreit a tagállamok hatáskörének rovására, és különösen kiemelkedik 
ezek közül az az újítása, mellyel 1964-től kimondta a közösségi jog köz
vetlen hatályát a tagállamokban és ennek elsőbbségét a tagállamon be
lüli joggal szemben. Ezt a tézist aztán a hetvenes években egy sor dönté
sében úgy pontosította, hogy a közösségi jogszabályokkal a tagállamok 
alkotmányai sem állhatnak szemben, és rájuk hivatkozva nem lehet mel
lőzni a közösségi jog alkalmazását. Ezen álláspont szerint tehát a tagál
lamok alkotmánybíróságai nem kontrollálhatják és nem tilthatják meg 
az egyes közösségi jogszabályok alkalmazását (lásd Berke 1996; Kende 
1995, illetve Holzinger 1993). Ezt az expanziót eleinte elfogadták na
gyobb ellenállás nélkül az egyes tagállamokon belüli erők, de az utóbbi 
években a mindig is vonakodó angolok mellett az olasz, a francia, majd 
a német alkotmánybíróság is megálljt parancsolt a Bíróság expanzív ér
telmezésének, és kimondták a tagállami szintű alkotmányok közösségi 
joganyag feletti státuszát.

AZ EU-CSATLAKOZÁS ALKOTMÁNYJOGI HATÁSAI

Az előbbiek fényében kiindulópontként azt lehet kiemelni, hogy a ma
gyar alkotmányjogi berendezkedésre a csatlakozás attól függően fejti ki 
majd a hatásait, hogy addig miképpen alakulnak az Unió szemben álló 
politikai erőinek küzdelmei a föderális jelleg erősítésére vagy ezzel 
szemben a lazább kormányközi döntési struktúra kiépítésére irányuló tö
rekvések között. Mindenesetre az elmúlt évtizedek fejleményeiből olyan 
fejlődési ív-látszik kirajzolódni napjainkig, hogy az első évtizedek -  kb, a 
198ö-as évek közepéig -  a tagállamok szuverenitását nagyobb mértékben 
sorvasztó és az Európai Egyesült Államok létrehozatalára törekvő ten
dencia térnyerését hozták, ezzel szemben az utóbbi években szinte kivé
tel nélkül mindegyik tagállamban az egységesítő eufória híveinek háttér
be szorulása figyelhető meg (Lübbe 1994; Rabé 1996). Vagyis, ahogy a 
korábbi közös gazdasági piacból egyre inkább az egész társadalomra ki
terjedő egységesülés kezdte éreztetni a mindennapokban is a hatását, a 
tagállamokon belül a szélesebb közvélemény határozottabban kezdett 
szembefordulni a nemzeti közösségeket sorvasztó fejlesztési törekvések
kel. így, ha nem is lehet kizárni a visszafordulást az egyszerűbb gazdasá
gi közösségre korlátozódó integrációs szinthez, de ennek ellenkezőjét, a 
föderális Európa létrejöttét sem. Legnagyobb esélye a mai köztes állapot 
fennmaradásának van, így először ebből indulok ki, amikor a 2002-2010 
között esedékes magyar EU-csatlakozás alkotmányjogi hatásait és tenni
valóit elemzem. Ezután annak a lehetőségnek (egyes politikai erők sze
mében veszélynek) a megvalósulását veszem alapul, hogy a csatlakozá
sunk idejére az EU mégiscsak eltolódik az Európai Egyesült Államok 
modellje felé, és ennek fényében is felvillantom a várható alkotmányjo
gi következményeket.
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A z EU-csatlakozás hatásai a mai uniós szerveződés fennmaradása esetén

Alkotmányjogi síkon egy sor hatással kell számolni az uniós csatlakozá
sunk után, amelyek közül csak a leglényegesebbekre kívánok itt kitérni. 
Ezek között különösen az Országgyűlés, a kormány és az Alkotmánybí
róság megváltozott szerepe igényel elemzést.

Az Országgyűlés hatásköreinek csökkenése

Az uniós csatlakozás után a mai magyar állami szuverenitás legfőbb le
téteményesének, az Országgyűlésnek a hatásköre lényegesen csökkeni 
fog. Csatlakozási szerződésünk -  az Unió alapszerződéseiből következő
en -  tételesen felsorolva fogja tartalmazni azokat a hatásköröket, ame
lyek teljes mértékben átszállnak az Unió döntési központjaihoz, illetve 
azokat, amelyeken belül mind az Unió, mind a magyar állami központi 
szervek jogosultak jogszabályokat alkotni. Amint az Európai Bírósággal 
kapcsolatban már jeleztem, a tendencia eddig egyértelműen az volt, 
hogy az ilyen párhuzamos hatáskörökben is az Unió felé tolódott el min
dig a hangsúly, és a hazai döntési kompetencia ezekben is csak a részlet- 
kérdések szabályozására szűkül. Ennek még keményebb formája és tech
nikája az úgynevezett előfoglalás, amely a közösségi jog részére egész 
szabályozási területekről tiltja ki a nemzeti szintű jogszabályalkotást 
(Kende 1995:349-355). Ezzel a technikával néha kifejezetten is, de sok
kal inkább hallgatólagosan nyomul előre a közösségi jog a nemzeti jog
hatósággal szemben. Mint az idézett szerző írja -  meleg hangon és meg
értőén kezelve az uniós döntési szervek és a Bíróság ez irányú, politikai 
tapintatot sugalló munkamegosztásos együttműködését „Jellemző 
módon egyébként ritka a tiltás vagy a korlátozás formáját öltő kifejezett 
előfoglaló rendelkezés, sokkal gyakoribb és politikailag is megfelelőbb a 
pozitívumokban fogalmazó, a közösségek számára célokat tűző, de való
jában ezzel egyszersmind a hatásköröket átosztó közösségi jogszabály, 
amely ahelyett, hogy kifejezett tiltással közvetlenül belegázolna a nem
zeti szuverenitás bajnokainak politikai érzékenységébe, szelíden, de ha
tározottan átalakítja a hatásköröket. Ilyenkor a bíróságok hajtják végre 
a tényleges hatáskörelvonást” (Kende 1995:350). Az európai közjog 
egyetlen magyar monografikus feldolgozásából tehát ez a hatás kikerül- 
hetetlennek látszik -  noha a mű nyílt politikai értékválasztása miatt sok 
szempontból majd ellenőrizni kell állításait - a m a  leadott hatáskörök 
pótlására az Unió Tanácsában részt vevő magyar miniszterek feletti el
lenőrzésben biztosítani lehet az Országgyűlés szerepét. A miniszterek 
ugyan elsősorban a hazai kormány tagjaként vesznek részt a brüsszeli 
döntések kialakításában, de az ottani döntésükért is felelősséggel tartoz
nak a magyar Országgyűlésnek. Ebből a szempontból két fő alternatíva 
látszik kirajzolódni. Lehetséges, hogy csak utólagos felelősségre vonási 
lehetőséget biztosítunk a magyar Parlamentnek a miniszterek brüsszeli 
szavazatai vonatkozásában, de az is elképzelhető, hogy már e szavazatok 
leadása előtt lehetőséget teremtünk az Országgyűlés képviselői számára
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a brüsszeli döntési téma megvitatására, és ezután kötött mandátummal 
ruházzák fel az adott minisztert a téma feletti szavazást illetően. Ezáltal 
meghatározott szavazat leadására kötelezhetik a tárgyban illetékes és a 
testületi döntésekre esetenként Brüsszelbe utazó magyar minisztereket. 
Az utóbbi években -  a növekvő euroszkepticimustóí is ösztönözve -  az 
Unió parlamentarizálődását és demokratikus deficitjének megszünteté
sét ez utóbbi módon igyekeznek az Unió tagállamai megoldani, és pél
dául Németországban és Ausztriában a nemzeti parlament előzetes el
lenőrzést gyakorol a brüsszeli Tanácsban részt vevő miniszterek felett 
(Holzinger 1993:2-14; Körner 1994; Rabé 1996:22). Ausztriában a csat
lakozás előtti vitában a szakmai és a politikai körökben domináns állás
pont szerint e probléma megoldására előzetes parlamenti európai integ
rációs bizottságot kívántak létrehozni, amelynek feladata a mindenkori 
osztrák álláspont kialakítása, illetve az, hogy ellenőrizze az adott osztrák 
minisztereket ezen álláspont képviseletét illetően. Ez a megoldás a még 
kidolgozandó magyar ellenőrzési modell kialakításához is segítséget ad
hat, még akkor is, ha a legfontosabb döntések megvitatásában és eldön
tésében a plenáris ülést tartjuk kompetensnek. Feltehetően nálunk is 
lesznek olyan politikai erők és törekvések, és ezek között a mindenkori 
kormányok mögött álló erők rövid távon gondolkodó politikusai szük
ségszerűen ott lesznek, amelyek a brüsszeli döntések Országgyűléshez 
kötöttségét igyekeznek majd minimalizálni, és a kormány kizárólagos el
lenőrzési jogáért szállnak síkra. A kozmopolita és/vagy internacionalista 
érdekek szemszögéből a hazai parlamenti kötöttség helyett magától ér
tetődő kritériumként merül fel az Európa Parlament szintjén a 
parlamenterizálódás, illetve a társadalmi akarathoz kötöttség. Ez a poli
tikai-ideológiai formáció minden mai uniós tagállamban létezik, de, 
mint jeleztem, ez ma általános defenzívában van mindenhol.

Az Ewópa Parlamentbe választott képviselők kérdése

Az  1979 óta már közvetlenül választott Európa Parlament képviselői szá
mára a választási rendszer szabályait a különböző tagállamok eltérően 
állapítják meg, noha néhány politikai erő támogatja az egységes európai 
választási rendszer létrehozását az EP vonatkozásában (lásd Győri 
1995:212). Az erősödő tendencia az EU kormányközi döntési mechaniz
musokra alapozására valószínűtlenné teszi, hogy ez a helyzet változzon, 
így a ma fennálló viszonyokból indulok ki a magyar választási rendszerben 
a csatlakozásunk után esedékes megoldások kimunkálásában. Az első kér
dés a listás és az egyéni választási rendszer közötti döntés dilemmája az 
EP-be választandó magyar képviselők vonatkozásában. Itt a következő 
megfontolások lehetségesek. A feltehetően 20-25 fő körüli magyar EP 
képviselői kontingens kis száma nem teszi lehetővé a hazai vegyes típusú 
választási rendszer, az egyénivel kombinált listás választási rendszer egy
szerű átvitelét erre a választásra. A 386 fős Országgyűlés esetén a 176 
egyéni, a 152 területi listás és az 58 országos listás mandátumok nagy szá
ma ad erre igazán lehetőséget. így vagy az egyéni, vagy a listás választás al
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kalmazása merül fel, és ezek között kell valamelyik mellett dönteni. A 
döntést meghatározza, hogy homogénebb, egyszínűbb vagy heterogénebb, 
sokszínűbb politikai képviselettel akaijuk-e megjeleníteni Magyarországot 
az Európa Parlamentben. Az egyéni kerületi választási rendszerben 
ugyanis feltehetően csak egy-két párt, listás választás esetén pedig több 
párt is küldhetné az EP-be képviselőket E dilemmában a döntésünket az 
a szempont irányíthatja, hogy az EP alapvetően (csak) politikai tanácsko
zó szerv, kevésbé fontos az EU-politikát meghatározó szerepe. így az 
egyes országokat sokszínűbben megjelenítő választási rendszer, a listás 
választás tiszta megvalósítása tűnik célszerűnek, hisz ebben a testületben 
nem annyira a döntéshez szükséges átütő erő a fontos, hanem a minél tel
jesebb magyar véleménypaletta megjelenítése. (Természetesen egy erő
sebben föderális Európában gondolkodó politikai csoport, a számára „kí
vánt jövőt megelőlegezendő”, érvelhet ütőképesebb és egyszínűbb politi
kai képviselet fontossága mellett is, és akkor az egyéni kerületi választási 
rendszert fogja preferálni.) Ha a listás választás mellett döntünk, akkor 
felmerül az esetleges eredményességi küszöb felállításának kérdése, és 
hadd jelezzem, hogy megítélésem szerint itt indokolatlan lenne felállítani 
a hazai választásoknál meglévő Ötszázalékos küszöböt. Egy-egy képviselői 
mandátum elnyeréséhez ugyanis itt ~ ahol kb. 20-25 képviselő megválasz
tásáról lesz szó -  épp a leadott szavazatok körübelül öt százaléka lenne 
szükséges, így túlságosan kis párt eleve nem tudna egyetlen mandátumot 
sem elérni. További kérdés, hogy mi a célszerűbb az EP-választások ese
tében: a jelenlegi hazai kettős listás -  területi és országos -  rendszer alkal
mazása, vagy ezzel szemben pártonként csak egy-egy országos lista állítá
sa. Magam inkább az utóbbit tartom megfelelőnek, számomra nem tűnik 
célszerűnek a kettős lista. Ezt ismét a Európa Parlament magyar képvise
lői kontingensének kis létszámával lehet indokolni. A pártok megjeleníté
sére az Európa Parlamentben a pártonként egyetlen országos lista elegen
dő lesz, és például a mai erőviszonyokat alapul véve három-négy párt tud
na képviselőt küldeni Strassburgba; a nagyobbak négy-öt, a kisebbek egy
két képviselőt. A listát állító pártok szelekciója azonban szükségesnek tű
nik az EP-választások szintjén is, mivel több tucat bejegyzett „fantompárt” 
létezik nálunk, és a súlytalan pártok sokasága a szavazási listákon megza
varná az állampolgárokat. Országosan kb. tízezer aláírás -  vagy inkább 
kopogtatócédula -  megszerzése lehetne az országos pártlista állításának 
előfeltétele, és ez megfelelően kiszűrné a súlytalan, tömegtámogatással 
nem rendelkező pártokat. További kérdés a választási érvényességi kü
szöb meghatározása. Nyugat-európai adatok alapján a legtöbb uniós tag
államban -  rendszerint kb. 30-35 százalékos részvétel az EP- 
választásokon, miközben ugyan ezekben az országokban a hazai parla
menti választásokon 80-85 százalékos -  nem tűnik célszerűnek ilyen kü
szöb erőltetése. A magyarországi adatok ismeretében az országgyűlési vá
lasztási részvétel 65-70 százalékos, feltehetően örülhetünk majd, ha az ál
lampolgárok 20-25 százaléka elmegy az EP-választásokra. Persze ha vala
ki igazi föderális Európában gondolkodik, elfogadhatatlannak tartja az 
alacsony részvétel miatt csökkenő legitimitást, ehelyett az érvényességi kü
szöb felállítása mellett fog érvelni az EP-választásnál is.
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A  Magyar Alkotmánybíróság és az EK-jog kérdése

A legnagyobb hatást az uniós csatlakozásunk -  még ha az Unió mai „fe
lerészben nemzetállamok konföderációja” jellegének fennmaradásából 
és nem az egységes föderális Európa irányába eltolódásból indulunk is ki 
-  feltehetően a Magyar Alkotmánybíróság működési módjára tesz majd. 
Nézzük meg közelebbről az itt felmerülő Összefüggéseket. Az egyik ös
szetevőt a komplex jogi helyzetben, amelyben a Magyar Alkotmánybí
róság találja majd magát uniós csatlakozásunk után, az Európai Bíróság 
saját pozícióját illető álláspontja jelenti. „Az EK Bíróság a második 
Simmenthal-ügyben (1978-ban) azt is megállapította, hogy a nemzeti bí
róságoknak az EK-jog elsőbbségének érvényesítésével nem szabad arra 
várni, hogy a nemzeti jogalkotó, vagy az alkotmánybíróság érvénytelení
ti a közösségi jogot sértő szabályt” (Kende 1995:346). A mai helyezettől 
eltérően tehát, amikor az egyszerű törvények és más jogszabályaink fe
lett csak az alkotmány áll, és ez is csak explicit alkotmánybírósági döntés 
révén tolhatja félre a releváns jogszabályi rendelkezések alkalmazását, a 
csatlakozás után megjelenik a konkurens -  a közösségi jog egy rendel
kezése amely ráadásul a magyar bíró saját döntése révén is felülbírál
hatja a hazai jog rendelkezésének alkalmazását. Ugyanennek a felsőbb 
pozíciónak a pontosítását jelenti -  az, amit a Bíróság mondott ki a Bi
zottság és Olaszország kormánya közötti vita eldöntésekor -, hogy „a 
közösségi joggal szemben semmiféle belső szabályra nem lehet hivatkoz
ni, Ez annak a megerősítését jelenti, hogy a közösségi jog a tagállamok 
alkotmánya felett áll” (Kende 1995:347). A közösségi jog hazai jog felet
ti elsőbbségének további oldalát emeli ki a Bíróságnak az az álláspontja 
is, amely szerint a hazai bíróság „kénytelen megtagadni saját belső joga 
rendelkezéseinek alkalmazását még akkor is, ha azokat később fogadták 
el, mint a közösségi jogot” (Kende 1995:325). A fentiek tehát uniós csat
lakozásunk után a hazai jogszabályok félretolására késztetik majd a ma
gyar bíróságokat, minden felsőbb instancia közbejötté nélkül, és ez a ha
zai jogszolgáltatást ma még nehezen belátható módon átalakíthatja. Ami 
azonban főbb vonalakban előrelátható a hazai alkotmány bíráskodást és 
jogszolgáltatást illetően, az a következőkben foglalható össze.

1. A hazai Alkotmánybíróság döntési tevékenysége nagymértékben 
korlátozódik a csatlakozás után a gazdasági jogot és a polgári jogot ille
tően, mivel a közösségi jog, az említett három pillérre osztott uniós in
tegrációs területeken belül, elsősorban erre összpontosul. (A föderális 
Európa irányába történő eltolódás estén azonban ez a korlátozás nagy
mértékben kiterjedne az egész jogrendszerre.) így e jogterületeken a 
magyar jog végső meghatározása átkerülne a magyar Alkotmánybíróság
tól az EU Bírósághoz.

2. Az ügyvédeknek-jogtanácsosoknak az alkalmazásra, kerülő hazai 
jogszabály ügyfelükre esetleg hátrányos következményeinek kivédésére 
most már alternatív megoldások között kellene választaniuk; vagy a sok 
kötetben felhalmozott magyar alkotmánybírósági döntések fényében 
korrigálásra törekednek -  és a bírónak az eljárás felfüggesztése mellett 
az Alkotmánybírósághoz fordulást javasolják vagy a közösségi jog, il-
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lelve az ezt értelmező sok kötetnyi EU-hírósági döntések tanulmányozá
sa után, a siker reménye esetén, ezek alkalmazására felhívják a bíró fi
gyelmét. A Római Szerződés 177. cikke azt is lehetővé teszi, hogy a ha
zai eljárás felfüggesztése mellett az EU-bírósághoz lehet fordulni, hogy 
ez értelmezze a felmerült közösségi jog szabályának alkalmazhatóságát. 
A nehezen felbecsülhető hatások közül az egyik dilemma majd így hang
zik: egy esetleges alkotmánybírósági döntés után az EK Bírósághoz for
dulva, melyik döntése jelenti majd a felsőbb, így előbbre való döntést?

3. Az előbbi dilemmából is következik az a kérdés, hogy milyen lehe
tősége van a tagállami alkotmánybíróságnak az Európa^ Bírósággal 
szembeni ellenállásra. Mint említettem, az olasz, a francia, majd a német 
alkotmánybíróság többszöri álláspont-változtatás után az utóbbi évek
ben azt a jogot vindikálta magának, hogy a hazai alkotmány alapján ki
mondhassa a közösségi jog rendelkezései alkalmazásának tilalmát a ha
zai bíróságok előtt. A nemzetközi magánjogász -  és újabban az Alkot
mánybíróság elnökének tanácsadóként is segítő -  Berke Barna több 
anyagban szintén ezt az álláspontot igyekszik a hazai alkotmánybírásko
dásban érvényre juttatni (lásd Berke 1996), ezzel szemben Kende Tamás 
ilyen szembenállást nem tart lehetségesnek, és inkább a Bíróság taktikai 
visszahúzódásait idézi, amikor az egyes nemzetállamilag különösen érzé
keny kérdésekben a Bíróság „oppportunísta” döntéseit elemzi (Kende 
1995:298-299).

A z Európai Egyesült Államokhoz csatlakozás alkotmányjogi hatásai

Nem lehet kizárni azt sem, hogy a várhatóan nyolc-tíz év múlva esedé
kes uniós csatlakozásunk idejére mégiscsak azok a politikai erők tudják 
keresztülvinni akaratukat az Unióban, amelyek a mai, erősebben nem
zetállami meghatározottságú Európai Uniót igazi szövetségi állammá 
formálják majd át. Ekkor tehát egy egységes európai uniós alkotmányi 
rendszerbe, az európai országok szuverenitását átvevő Európa Parla
mentből, ennek bizalmához kötött európai kormányból és Európai Al
kotmánybíróságból álló szövetségi államhatalomba olvadnánk be, nagy
részt feladva állami függetlenségünket.

Nézzük meg az ilyen csatlakozásból eredő alkotmányjogi hatásokat.
1, A legfontosabb változás abban jelölhető meg, hogy a tagállami -  így 

a magyarországi -  parlament mai központi szerepe drasztikusan 
csökkene az országon belüli ügyek eldöntése tekintetében, és mintegy 
ennek „szurrogátumaként”, az Európa Parlament második kamarájában 
lehetne visszaszerezni valamennyit ebből a szerepből, Igazi szövetségi ál
lamként ugyanis a ma egykamarás Európa Parlament szükségképpen 
kétkamarássá válna, és a európai polgárok százmillióinak képviselete 
mellett a második kamarába a szuverenitásukat elvesztett tagállamok 
mint egységek is feltehetően delegálhatnának képviselőket. Persze ez 
esetben is attól függhet a tényleges megoldás, hogy az „olvasztótégely” 
Európa-hívők milyen hatékonyan tudnák véghez vinni a tagállamokon 
belüli önálló akaratképzés leépítését. Amennyiben ugyanis megőriznék

é .
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még hatóképességüket a tagállamok szerveződésének maradék erői, ak
kor a tagállami parlamentek vagy kormányok delegáltjai lennének az EP 
második kamarájának képviselői. (Például ez a helyzet a német szövet
ségi második kamarában, a Bundesratban, ahová az egyes tartományok
ban többséget elért és így ott kormányt alakító párt delegálja a tarto
mány szövetségi képviselőjét.) Ezzel szemben, ha a helyi politikai aka
ratképzést olyan mértékben fel tudják őrölni, hogy még inkább az EU 
központi akaratképzése legyen az új szövetségi állam súlypontja, akkor 
az EP-be is közvetlenül választják majd a képviselőket. (Ahogy pl. az iga
zi olvasztótégely USA-ban fejlődtek a dolgok a tagállamok kárára.) Ha 
optimistábbak vagyunk és csak az első megoldásnak adunk esélyt a meg
valósulásra nyolc-tíz év múlva, akkor abból kell kiindulnunk, hogy az 
egykori Magyarország területén élő populáció parlamentje néhány kép- 
viselo/szenátor delegálására kap majd jogot. A hazai parlamentünkben 
jelen lévő pártok vezérkarai jobban tudják kontrollálni az EP második 
kamarájába kerülő embereiket, mint ha az állampolgárok milliói közvet
lenül küldenék oda Őket, és így a hazai érdekek és vélemények markán
sabban megjelenhetnek ott. Ezzel szemben, ha ide is az állampolgárok 
közvetlen választása juttatná be a képviselőket, akkor az atomizáltabb és 
médiaoligarchiák által mampulálhatóbb állampolgárok tömege fölött ál
ló -  és az országtól jobban elszakadó -  képviselőink lennének az EP má
sodik kamarájában. Az EP ma is létező első kamarájában pedig a köz
vetlen választások révén amúgy is egy, a nemzeti szerveződéstől tenden
ciájában elszakadó és az európai központba erősebben integrálódó kép
viselői gárdánk alakulna ki. A mindennapi érintkezésben az angol, né
met, francia nyelvek használata csak kivételesen engedné e gárda számá
ra a magyar nyelv használatát, amelyre így csak a választási kampány he
teiben kényszerülnének. Ahogy valamikor a Bécsbe integrálódott hazai 
vezető csoportok nemzettudatát az idegenség jellemezte, úgy alakulna ki 
ismét a magyar társadalom ügyeit Brüsszelben és Strassburgban intéző 
vezető csoportjaink elidegenedése.

2. A hazai pártrendszer mai állapota és a mai erőviszonyok ezen belül 
is alaposan átalakulnának a föderális Európába olvadásunk után. A ha
zai pártok rákényszerülnének, hogy Brüsszelben hozzák létre csúcsszer
veiket, ahol más tagállamok hasonló politikai értékeket valló pártjaival 
szövetkezve-integálódva egyre inkább elszakadnának a hazai témáktól, 
nézőpontoktól és a magyar nyelvtől is. A magyar nyelv szükségszerű hát
térbe szorulása az európai központokban automatikusan háttérbe szorí
taná az értelmiségi-szellemi szektoroktól távolabbi csoportokból szár
mazó politikusokat. Ugyanígy a nemzeti-konzervatív pártok háttérbe 
szorulása és az internacionalista/kozmopoüta erők előrenyomulása ís 
prognosztizálható ilyen szövetségi európai államba integrálódásunk ese
tén. Az a közismert tény, hogy a nemzetálíamiságot- kevéssé méltányoló 
politikai erő könnyebben tud nemzetközi szinten más országbeli partne
rekkel közös politikai erőt formálni, mint a nemzeti politikai erők, dön
tő lehet az utóbbiak visszaszorulásában.

3. EU-tagállami kormányunk szintén alaposan leértékelődne a szövet
ségi európai államba lépés után, és a másodrendű kérdések eldöntése
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maradna csak rá. Tényleges szerepe emellett csak az lenne, hogy ellen
őrizné az EP második kamarájában a hazai delegáltakat. A hazai párt
politikusok második vonala kapna itt szerepet, mivel az igazi pártvezé
rek a „tűz körül”, Brüsszelben és Strassburgban lennének, és mind a 
pártakaratképzésben, mind az állami akaratképzésben már csak a végre
hajtó szerep maradna nekik.

4. Végül az Alkotmánybíróságot illetően ismét csak a szerepcsökkenést 
lehet itt említeni. A két verzió -  a föderális Európa vagy ezzel szemben a 
nemzetállamok konföderációja -  között még e tekintetben lenne a legki
sebb különbség, mivel az Európai Bíróság mai határozottan aktivista dön
tési stílusa miatt a Magyar Alkotmánybíróság akkor is lényeges korláto
zás alá kerül, ha a mai állapotok szerinti EU~ba lépünk be, ugyanis ma az 
EU nemzetállamokat sorvasztó jellege épp a Bíróság révén érvényesül. 
Egy igazi Európai Egyesült Államok létrejötte tulajdonképpen csak azt 
tenné fő szabállyá az EU szerveződésében, ami a Bíróság működésében 
már megvalósult. A tagállamok szuverenitását megőrizni kívánó erők te
hát akkor lennének következetesek,-ha nemcsak az EU parlamentjének, 
Bizottságának és Tanácsának szintjén szabnának gátat a nemzetáüamiság 
sorvasztásának, hanem a Bíróság működését is újra tudnák szabályozni. 
Az egyes tagállamokon belül ezt a politikai erők nem tudják elérni, külö
nösen nem olyan ország, amely még a belépés előtt áll. Az elmúlt évek 
markánsabb szembefordulása a föderális Európa politikai erőivel az eu
rópai közvéleményben talán ezt is elképzelhetővé teszi a jövőben.

Utóirat -  egy új alkotmány kérdéséhez

A tartalmi kérdések áttekintése után még egy fontos kérdés felvetése lát
szik indokoltnak: az új magyar alkotmány készítésének kérdése. Mint 
közismert, a második ciklus kormánya, nagy országgyűlési többségét 
alapul véve, új alkotmány előkészítését és elfogadását tűzte ki céljaként, 
és hosszas vajúdás után egy szövegtervezet el is készült 1997 végére. Ez 
a tervezet lényegében a ma kialakult politikai és társadalmi erőviszonyo
kat és az ezen alapuló államhatalmi szerkezetet kívánja rögzíteni az új 
alkotmányban, nem sokban különbözve a mai, sokak által „toldozott-fol- 
dozottnak” mondott hatályos alkotmánytól. Noha az általános vélemény 
szerint ezt már nem lehet elfogadni a 1998-as választások előtt, de mivel 
néhány politikai csoporttól még lehet érveket hallani e tervezetnek ké
sőbbi időpontban történő elfogadása mellett, érdemes felvetni az EU- 
csatlakozás erre való kihatását

Az osztrákok, időközben már bekövetkezett EU-csatlakozásuk előtt, 
alaposan megvitatták a csatlakozás által szükségessé váló alkotmánymó
dosításaik kérdését -  náluk még az 1920-ban elfogadott alkotmány van 
hatályban és arra a belátásra jutottak, hogy majdnem annyit kell mó
dosítani a régi alkotmányon a belépés miatt, mint ha egy új alkotmányt 
fogadtak volna el (Kohl 1992; Körner 1994; Holzinger 1993).

Ezt kell szem előtt tartani, amikor most egy hosszú időre tervezett új 
alkotmány kérdése fölmerül. Az elkészült alkotmánytervezet ugyanis
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nem lehetett még tekintettel arra, hogy milyen EU~ba fogunk belépni, és 
az addig még több évnyi hátralévő idő ezt nem is teszi lehetővé. Annyi
ra azonban nem hosszú ez az idő, hogy addig ne tudnánk várni az új al
kotmány elfogadásával -  ha erre egyáltalán szükség van akkor, amikor a 
domináló politikai erők nem is akarnak lényegesen változtatni a hazai al
kotmányjogi rendszeren.
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