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Az alkotmánybíráskodás gyökerei,  
félmúltja és perspektívái*

(I. Az alkotmánybírósági funkció elQzményei) A „lex superior derogat legi inferiori” elve 
nem csupán a jogalkalmazás szempontjából kitüntetett jelentQség_, de a modern jogállam 
és az alkotmánybíráskodás kialakulása vonatkozásában is felbecsülhetetlen fontosságú. 
Nem utolsósorban vezérelvévé vált a késQbb kifejlQdQ jogpozitivizmusnak is, termékenyítQ 
hatást gyakorolva a Merkl–Kelsen-féle joglépcsQ elméletre. A különbözQ normák sajátos, 
hierarchikus rendszerben való elképzelése azonban távolról sem modern jelenség, noha 
az ennek megfelelQ, fokozottan árnyalt elméleti konstrukciók és intézményrendszerek 
kétségtelenül a XX. század termékei. 

Az ókori Görögországban, noha a jogra külön kifejezést nem használtak,1 a themisz 
fogalma sajátos egységét képezte a politikai-jogi, erkölcsi és vallási elgondolásoknak,2  és a 
latin ius fogalmához legközelebb esQ diké szó több értelmet is hordozott, Athénban mégis 
differenciált rendszere alakult ki a jogforrásoknak. Sokáig a szokásjog a legmeghatározóbb3, 
amelynek idQvel írásba foglalására is sor került (thezmosz).4 A nómoszok (nómoi) mai 
fogalmaink szerint a törvényeknek feleltethetQk meg, és kiemelt jelentQséget biztosított 
számukra szabályozási tárgyuk súlya és meghozataluk, illetve megváltoztatásuk 
különleges eljáráshoz kötöttsége.5 A törvényjavaslatot a tanács (bule) terjeszthette a 
népgy_lés (eklészia) elé, de csak azt követQen, hogy a hatezer tagú népbíróság (héliaia) 
hatszáz tagú különbírósága a javaslatról véleményt mondott. Ha a tervezet a különbíróság 
véleménye szerint az állam érdekét nem sértette, a javaslat a népgy_lés elé került. Ha 
az eklészia azt elfogadta, a törvény végsQ megszövegezését a különbíróság végezte el. 
A pszéfiszma népgy_lési határozat volt, és általában egyedi ügyekre vonatkozott, bár 
mind szélesebb körben tartalmazott általános magatartási szabályokat.6 Bár Athénban 
normakontroll jogával felruházott külön szerv nem m_ködött, azonban a bírák a 
pszéfiszmákat akkor tették döntéseik alapjává, ha azok nem ellenkeztek a nómoszokkal.7 
Az antik Rómában az Qsi jog formalitásainak oldódása után – mint említettük – sokáig 
a görög filozófián pallérozott jogtudósok véleményének volt kitüntetett jelentQsége, sQt 
voltaképp legmagasabb jogforrási értéke.

A nyugati jogfejlQdés késQközépkori, kora újkori szakaszában a jogforrási hierarchia 
kérdése nem volt hangsúlyos probléma. Az abszolutizmus idQszakában az uralkodó 
által kiadott rendelkezéseknek feltétlen tekintélyük volt, és az uralkodói jogalkotás 
fokozatosan szorította ki a helyi szokásjogokat, elQsegítve ezzel az országonként 
egységes jogrendszerek kialakulását. A polgári forradalmakat közvetlenül megelQzQen, 
illetve e forradalmak nyomán helyezQdött át a jogalkotás súlypontja elQbb a rendi, majd a 
népképviseleti gy_lésekre, amelyeknek tevékenysége elQbb háttérbe szorította, majd meg 
is szüntette az uralkodói jogalkotást.

A premodern társadalmakban, noha a jogrendszer nem volt homogén, azonban a 
szabályozást sokkal inkább egy sajátos mellérendeltség jellemezte, mintsem a mai 
fogalmaink szerinti formális jogszabályi hierarchia. Különös módon a jogszabályok 
hierarchiájának elve – illetve annak elQképe – abban az Angliában kezd körvonalazódni, 
ahol a formális jogalkotás útján keletkezQ statute law éppenséggel nem élvezett különös 
tekintélyt a common law-hoz képest. Mégis, az Angliában m_ködQ nagyszámú társaságok 
és azok jelentQsége szükségessé tette egy olyan elv megfogalmazását, ami a lex superior 
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elv közvetlen elQzményének tekinthetQ. A dicsQséges forradalmat követQen hangsúlyos 
elvvé vált, hogy a testületek – akár magánjelleg_ek, akár közjogiak azok – csak saját 
chartájuk szerint m_ködhetnek. M_ködésük során nem terjeszkedhetnek túl tehát azon 
a felhatalmazáson, amelyet chartájuk számukra megállapít. Minden olyan testületi aktus 
semmis és bírósági úton nem kikényszeríthetQ, ami a chartában foglaltakon túlterjeszkedik.

Tekintettel azonban arra, hogy a gyarmatok is királyi charták alapján m_ködtek – 
amelyek kizárták, hogy a gyarmati jogalkotás ellenkezzék az ésszer_séggel és a királyság 
törvényeivel – a Privy Council többször nyilvánította semmisnek a gyarmati törvényeket. 
A függetlenség 1776-os kinyilvánítása után az államokká alakuló korábbi gyarmatok a 
chartákat alkotmányokkal helyettesítették. A bírák azonban ezt követQen a charták helyébe 
lépQ új alkotmányokkal ellentétes törvényeket nyilvánították törvényteleneknek.8 John 
Marshallnak a Marbury v. Madison ügyben 1803-ban hozott döntése elvi erQvel fejezte ki 
aztán, hogy „az alkotmánynak ellentmondó törvény semmis, és ez a bíróságokat, valamint a 
többi hatalmi ágat kötelezi.”9

A John Marshall által megfogalmazott elv idQvel általánosabb értelmet nyert, és 
vonatkozott immár a törvények és az azoknak ellentmondó rendeletek, illetve a nemzetközi 
jog és az azzal ellentmondó belsQ jog viszonyára is. MegjegyzendQ azonban, hogy a belsQ jog 
és a nemzetközi jog ütközésének problematikája kiváltképpen az I. világháborút követQen vált 
hangsúlyossá.10 Az amerikai LegfelsQbb Bíróság kebelében m_ködQ alkotmánybíráskodáshoz 
képest sajátos utat jelentett a normakontroll európai, kontinentális kialakulása. Itt Kelsen 
kezdeményezésére önálló testületekként jöttek létre az alkotmánybíróságok. Bár az 
alkotmánybíróság létrehozását célzó osztrák elQkészületek úttörQ jelleg_ek voltak, mégis 
Csehszlovákiában jött létre elsQként ilyen testület az 1920. február 29-ei alkotmánnyal. 
Ezt követQen a második Ausztriában az 1920. október 1-jei alkotmánnyal, majd bQ tíz évre 
rá, 1931-ben pedig a köztársasági Spanyolországban. Utóbbit a Franco-rendszer szüntette 
meg, míg az elQbbi kettQ – tehát a csehszlovák, illetve az osztrák alkotmánybíróság utóda, a 
Szövetségi Bíróság (mely 1934-tQl egyesítette a LegfelsQbb Bíróság és az Alkotmánybíróság 
hatásköreit) – a terjeszkedQ náci Németországnak esett áldozatul.11

Hogy a németek által megszállt területeken az alkotmánybíróságok megszüntetésére 
nem mintegy mellékesen, hanem nagyon is célzottan került sor, jól megvilágítja 
Hitlernek egy 1941-bQl való megjegyzése, amit a jogászokra vonatkozóan tett. Ez 
egyúttal valószín_leg tükrözi a húszas, harmincas években vélhetQen már kellQen 
körvonalazott álláspontját. A megjegyzés pedig nem csupán a Kelsen-féle, de mindenfajta 
– így a nácikkal több mint kacérkodó12, alapvetQen konzervatív Carl Schmitt-féle jogászi 
megfontolásokra egyaránt vonatkozik. „Megteszek mindent, ami csak tQlem telik, hogy 
megnehezítsem a jogászok életét, hogy lehetQleg minél kevesebben tanuljanak jogot. 
Annyira kompromittálni kell ezt a foglalkozást, hogy csak olyanok válasszák, akik nem 
törekednek másra, mint paragrafusok megismerésére. Mire valók a jogászi kifogások, 
amikor valamire néppolitikai okból szükség van?”13 Az odavetett mondatokból kiderül 
az is, hogy náci értelmezésben maguknak a „paragrafusoknak”, tehát nem a Rechtsstaat 
ideálja szerinti, a jogelveket is magában foglaló jognak, hanem a Führer-Prinzip által 
meghatározott tételes jognak lehet csupán némi szerepe. A jogelveket ebben a felfogásban 
a Volkspolitik és a Führer-Prinzip helyettesíti. Nem sokban különbözik e felfogás az 
állam és a jog elhalásáról szóló kommunista elképzelésektQl, ahol átmenetileg még létezQ 
pozitív jogon túl az osztályakarat, illetve a párt érdekei tekintendQk meghatározóaknak.

A második világháborút követQen Nyugat-Európa számos demokráciájában jöttek létre 
alkotmánybíróságok, míg erre Közép-Európában a kommunista rendszerek bukásával 
összefüggésben 1989–1990-tQl kezdQdQen került sor. Vitathatatlan elvvé vált a lex 
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superior derogat legi inferiori elve és még számos jogelv, amelyek bQvebb kifejtésében és 
érvényre juttatásában éppen az alkotmánybíróságok is nagy szerepet játszottak. Kialakulni 
látszott, illetve látszik azonban egy olyan tendencia is, hogy a jogelvek közül inkább azok 
részesülnek elQnyben, amelyeket a pozitív jog szabályai közé felvesz. Ilyenkor ráadásul 
az elvek hatókörét a joggyakorlat igyekszik annak a jogszabálynak a hatálya alatt tartani, 
amelyik jogszabály az adott elvet tartalmazza. Így Magyarországon például a visszaható 
hatály tilalmának, valamint a nullum crimen sine lege elvét igyekezett – némileg erQltetett 
módon – érvényesíteni az Alkotmánybíróság a szocializmus b_neinek megbüntetését 
célzó, az elévülés nyugvását rögzíteni kívánó törekvések ellenében. Ezzel szemben fel 
sem merült a „senki a maga felróható magatartására nem hivatkozhat” polgári jogias 
eredet_ elve, noha a b_nösök a rendszer fenntartásában való közrem_ködésükkel maguk 
idézték elQ, hogy a büntethetQségük felelQsségre vonás nélkül évült el.

Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a magyar Alkotmánybíróság m_ködésének elsQ, 
kritikus évtizede után egyre inkább világossá tette, hogy az alapvetQ fontosságú jogelvek 
érvényesülésének nincsenek jogági határai. Az Alkotmánybíróság ugyanis az 1990-es 
évek végén, az ún. igazságtétel ügyéhez képest lényegesen kisebb súlyú ügyben a 31/1998 
(VI.25.) AB számú döntésében rámutatott, hogy a joggal való visszaélés tilalma az egész 
jogrendszerben érvényesül, így függetlenül az ún. jogági struktúra határaitól. A 18/2008 
(III.12.) AB határozat pedig az Alkotmánynak a jogállamiságra és a jogbiztonságra 
vonatkozó rendelkezése alapján következtetett arra, hogy a rendeltetésszer_ joggyakorlás 
követelménye alkotmányos elv. Utóbbi határozatával, illetve annak indoklásával az 
Alkotmánybíróság egyúttal közelítette a jogállamiság és a jogbiztonság elveit is, kevésbé 
konkuráló, mintsem egymást kiegészítQ-értelmezQ elvekként felfogva azokat. Utóbbi 
döntésekbQl azonban az is nyilvánvaló, hogy az 1990-es évek elején helytelenül járt el az 
Alkotmánybíróság, amikor egy büntetQjogi kérdésben igyelmen kívül hagyott egy olyan 
jogelvet, amely ugyan a civiljogból veszi eredetét, azonban általánosságához – a hivatkozott 
1998-as és 2008-as határozatok tükrében – immár nem férhet kétség. Az igazságtételi-
elévülési törvények esetén ugyanis igyelembe lehetett és kellett is volna venni azt a 
körülményt, hogy az 1956 utáni megtorlásokban résztvevQk a rendszer fenntartásában 
játszott közrem_ködésükkel elQidézték a büntethetQségük elévülését. A „senki a maga 
felróható magatartására elQnyök szerzésére nem hivatkozhat elve” éppenséggel a joggal 
való visszaélést és a rendeltetésellenes joggyakorlás lehetQségét zárja ki. Ha azonban 
utóbbi elvek a jogrendszer egészére irányadóak, úgy e minQséget aligha lehet megtagadni 
az ezeket az elveket pusztán konkrétabban kifejezQ jogelvtQl sem. Más kérdés azonban, 
hogy amíg az Alkotmánybíróság eljutott addig a felismerésig, hogy az alapvetQ jogelvek 
nem jogághoz kötöttek, alapvetQ kérdésekben sok olyan, formális megközelítés_ döntést 
hozott, amelyek jelentQsen hozzájárultak a jogállamiságba vetett bizalom erodálásához.

(II. Az alkotmánybíróság helye a hatalmi ágak rendszerében) Gyakran vetQdik fel a kérdés, 
hogy az alkotmánybíróság – mint intézménytípus – vajon hol helyezkedik el a hatalmi ágak 
rendszerében.14 Független, de legalábbis elvileg független pozíciója, a tagok nem közvetlen 
választása, nem utolsósorban tevékenységének bizonyos esetekben konkrét jogvitákkal 
való összefüggése alapján gyakran a rendes bírósági szervezeten kívüli bíróságnak 
tekintik. Más felfogások a normakontroll funkciója alapján negatív jogalkotóként 
határozzák meg, mely ugyan nem része a jogalkotásnak, mint hatalmi ágnak, ám ebben 
az értelmezésben a helye valahol a jogalkotás környékén keresendQ. A legtöbb vitára 
ez az egyébként jól védhetQ álláspont ad alapot. Az a körülmény nevezetesen, hogy az 
alkotmánybíróság (és itt most kifejezetten a viszonylag erQs jogosítványokkal rendelkezQ 
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alkotmánybíróságokra – így a többek között a magyar Alkotmánybíróságra – gondolunk) 
anélkül képezheti hathatós ellensúlyát a jogalkotásnak, hogy az Országgy_léshez hasonló 
legitimitással rendelkezne.15

A rendszerváltás kezdetén m_ködQ Alkotmánybíróság tevékenységével különösen 
rászolgált ezekre az ellenvetésekre, noha célszer_bb lett volna elQbb, illetve e mellett a 
döntések szakmai fogyatékosságaira rámutatni. Az alkotmánybíróság helyének kijelölése 
a hatalmi ágak rendszerében ráadásul több elQzetes kérdés megválaszolását igényli. 
A legfQbb problémát ugyanis az jelenti, hogy egy XVIII. században meghatározott 
struktúrában kellene elhelyezni egy merQben XX. századi intézményt. A kérdés tehát 
legelQször is az, hogy mennyire tartható a hatalmi ágak struktúrájának XVIII. századi 
elképzelése késQbbi korokban. Önálló, új hatalmi ágak elméleti kimunkálása szükséges 
és lehetséges-e? Ragaszkodnunk kell-e tehát a hatalmi ágak hármas felosztásához, vagy 
a XVIII. századi struktúra kiegészítendQ-e további kategóriákkal, esetleg teljesen új 
kategóriákban kell-e gondolkodnunk?

Rendszeresen visszatérQ kérdés a jogirodalomban, hogy vajon a sajtó önálló hatalmi ág-e. 
Az ezzel kapcsolatos kérdések részben relevánsak vizsgálódásunk tárgya szempontjából is, 
így néhány mondat erejéig célszer_ kitérnünk e problematikára. Számosan abból indulnak 
ki – különösen a szociálpszichológiának az emberek befolyásolhatóságáról szolgált adatai 
nyomán16 –, hogy a sajtó nem csupán önálló hatalmi ág, de egyenesen a leghatalmasabb és 
legmeghatározóbb a társadalom életére. Az ellenvetések azonban helyesen mutatnak rá arra, 
hogy a hatalom nem azonos a közhatalommal, így a közhatalmi ágak felosztását felesleges 
és indokolatlan kiegészíteni a tömegtájékoztatás-tömegbefolyásolás kategóriájával. Ez a 
megalapozott ellenérv nem számol azonban azzal, hogy a hatalmi ágak XVIII. századi 
felosztásakor a tömegtájékoztatás még nem létezett és tömegdemokráciák sem alakultak 
ki, így elvi megfontolás tárgya sem lehetett a tömegkommunikációnak a hatalmi (tehát nem 
kifejezetten közhatalmi) rendszer vonatkozásában való vizsgálata. A kérdés továbbá azért 
sem vetQdhetett fel, mert a késQi feudalizmus idQszakában a közhatalom és a magánszféra 
volt szembeállítható egymással, azonban nem léteztek még olyan magánkézben lévQ 
struktúrák, amelyek a közhatalomhoz hasonlóan, a társadalom egészének vonatkozásában 
voltak képesek jelentQs hatást kifejteni. A közhatalomtól különbözQ egyetlen ilyen 
struktúrát az egyházak képviselték (kiváltképpen a katolikus egyház képviselte), és 
jellemzQ módon fel is merült az igény az állam és az egyház hatalmának szétválasztására, 
mégpedig az állami hatalom megQrzése, és az egyházi hatalom visszaszorítása mellett. 
E közhatalom centrikus koncepció tehát – az egyházak szerepének meghatározásához 
hasonlóan – vélhetQen igyelemmel lett volna a társadalmak egészére hatást kifejteni tudó 
magánentitások helyének kijelölésére is. Feltéve, hogy azok akkor valóban léteztek volna, 
és a kisszámú és nem jelentQs példányszámú sajtótermékek a mást képviseltek volna, mint 
a gondolat és szólásszabadság apró orgánumait.

Az ellenvetés másik hibája az, hogy nem lép túl a hatalom–közhatalom közötti 
distinkció megtételén, így érdemben nem is tesz javaslatot egy új jelenség, a sajtó, mint 
tömegtermék hatalmának a megfelelQ kezelésére.

Az alkotmánybíróság vonatkozásában nem lehet vita tárgya, hogy hatalma közhatalom. 
Pontosan ebbQl adódóan az alkotmánybíróság funkciói akár meghatározhatóak volnának 
egy negyedik hatalmi ágként is. Az alkotmánybíráskodás újabb hatalmi ágként való 
meghatározásának egyúttal az sem mond ellent, hogy az Alkotmánybíróság és tagjainak 
legitimitása „pusztán” az Országgy_lés döntésén nyugszik, hiszen, a végrehajtó hatalom 
legfQbb szerve, a Kormány sem rendelkezik több, nagyobb legitimitással, mint a parlamenti 
felhatalmazással. Nagyjából ugyanez vonatkozik természetesen a bíróság szervezetére is.
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Az alkotmánybíráskodás önálló hatalmi ágként való meghatározása szempontjából – 
álláspontom szerint – a funkcionalitás kérdésébQl célszer_ kiindulni. Abból nevezetesen, 
hogy az alkotmánybíróságnak van-e a jogalkotó hatalomtól markáns módon elkülöníthetQ 
funkciója, vagy nincs. A végrehajtó hatalom – miközben (bár származékosan) maga 
is rendelkezik jogalkotási jogkörökkel – nyilvánvalóan fel tud mutatni a jogalkotó 
hatalomtól markánsan elkülöníthetQ, hangsúlyos hatalmi funkciókat. Ezek – többek 
között – a társadalomirányítási célok meghatározására vonatkozó javaslatok megtételének 
feladatát és jogát, valamint jellemzQen az eszközök kiválasztásának lehetQségét (ide 
értve a kinevezési, bizonyos ellenQrzési, utasítási, kötelezettségvállalási jogköröket és 
lehetQségeket is) foglalják magukban. Természetesen lehetséges, hogy a törvényhozó 
hatalom e körben rövidebb pórázon tartsa a kormányzatot, ez azonban a parlamenti 
demokráciák több mint kétszáz éves gyakorlatától és a társadalomirányítás 
szervezetszociológiai törvényszer_ségeitQl meglehetQsen idegen. Vitássá tehetQ tehát, 
hogy a végrehajtó hatalom – amennyiben valóban alá van vetve a parlamentnek – önálló 
hatalmi ágat képvisel-e. Az azonban kétségtelen, hogy ha a végrehajtó hatalmat önálló 
hatalmi ágként elfogadjuk, ki kell tudnunk mutatni az alkotmánybíráskodás esetében 
is olyan sajátos funkciókat, amelyek ahhoz hasonlóan különölnek el más hatalmi ágak 
funkcióitól, mint a végrehajtó hatalom funkciói.

Funkcionális oldalról meg kell azonban állapítanunk, hogy az alkotmánybíráskodás 
nem rendelkezik olyan részfunkciókkal, amelyekkel maga a törvényhozás ne rendelkezne. 
SQt az alkotmánybíróságok ennél kevesebbel rendelkeznek. Az alkotmánybíróság – mint 
szervtípus – elQször is nem határozhat meg jogpolitikai célokat. Legfeljebb arra van 
lehetQsége, hogy vizsgálja, hogy a normákban megfogalmazott, illetve a normaszöveg 
alapján felismerhetQ jogpolitikai célok összhangban állnak-e az alkotmányos szabályokkal 
és berendezkedéssel. Ha a jogalkotás céljai ebbQl a szempontból legitimek, alkotmányos 
céloknak tekinthetQk, az alkotmánybíróság felhatalmazása és tevékenysége arra 
korlátozódik „csupán”, hogy ítéletet mondjon arról, hogy a jogalkotó által az adott célhoz 
rendelt eszközök, módszerek, jogtechnikai megoldások maradéktalanul alkotmányosak-e, 
azok nem sértik-e valamely alkotmányos szabály (vagy a vizsgáltnál magasabb szint_ 
jogszabály, nemzetközi jogi norma) vagy elv elQírását. E kérdést azonban – a jogszabálynak 
az alkotmányos célokkal való összhang vizsgálatával együtt – magának a jogalkotónak is 
vizsgálnia kell. Tehát az alkotmánybíróság e vonatkozásban – legjelentQsebb funkciójával 
– összefüggésben nem mutat fel olyan minQséget, vonatkozást, ami alapján megállapítható 
volna, hogy markánsan különbözQ, olyan funkcióval rendelkezne, amivel a jogalkotó 
hatalom ne rendelkezne.17

Ennyiben tehát az alkotmánybíróság sokkal inkább a jogalkotó hatalom sajátos 
szakmai szervének tekinthetQ, mint önálló hatalmi ág gyakorlójának. Más kérdés 
azonban, hogy az alkotmánybíróság nem az országgy_lés szerve, attól szervezetileg 
független. A hatalmi ágak hagyományos felosztásával az egyik probléma éppen az, hogy 
olyan ideál-tipikus sémát képez, amelyre az állami hatalomgyakorlás – különösen a XIX. 
században megszilárduló polgári demokráciák korában – ténylegesen nincs tekintettel.18 
A XVIII. századi eredet_ elmélet érthetQ módon törvényhozó hatalomról szólt egy olyan 
korban – az abszolutizmus idQszakában – amikor a jogszabályok hierarchikus rendszere még 
nem alakult ki, bár már a XVI. században Bodin19 felveti az hivatalnokok parancskiadási 
jogának korlátozottságát. A törvényhozó hatalom (Montesquieu kifejezésével „puissance 
législative”, magyarul tehát inkább jogalkotó hatalom) XVIII. századi kategóriája nem 
vesz tudomást arról, hogy a joganyag jelentQs része a végrehajtó hatalom tevékenysége 
során születik,20 de arról sem, hogy a kormányzati szándékok szociológiailag (tehát 
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nem közjogilag) meghatározó jelleg_ek a törvényhozás munkájára. A normaalkotás és 
a végrehajtás a valóságban tehát távolról sem határolódik el egymástól oly élesen és 
határozottan, amint azt a fékek és ellensúlyok (checks and balances) Montesquieu-i eredet_ 
elmélete sugallja. Még az USA-ban, sem, ahol pedig a legfontosabb végrehajtó hatalmi 
tisztséget, az elnöki posztot a törvényhozó szervek megválasztásától jogilag elkülönülQ 
választással töltik be. Amint tehát a normaalkotás funkciója is megoszlik a törvényhozó 
és a végrehajtó hatalom között (a helyi rendeletalkotás kérdéseirQl már nem is szólunk), 
akképpen egy hatalmi ág funkcióját is betölthetik különbözQ hatalmi szervek. Így az 
alkotmánybíróság anélkül része a jogalkotó hatalomnak, hogy Qt a törvényhozásra rendelt 
országgy_lés szervének kellene tekintenünk. Létezik tehát bizonyos mellérendeltség a két 
szerv között, azonban viszonyuk kényes egyensúlyára éppen ezért különösen ügyelni kell.

Abban a helyzetben ugyanis, ha az országgy_lés döntQ pozícióban van az 
alkotmánybíróság határozatait illetQen, az alkotmánybíróság létjogosultsága legalábbis 
elviekben megkérdQjelezhetQ. Akkor azonban, ha az alkotmánybíróság a jogalkotás 
hatalmi ágának körébe esQ egyes funkciókat úgy gyakorol, hogy a végsQ szót Q mondja 
ki, olyan közhatalmi jogosítványokkal rendelkezik, amelyek – bizonyos vonatkozásban 
– a legitim országgy_lés fölé helyezik Qt. Ez lehet, hogy a normakontroll funkciójának, 
e funkciógyakorlás hatékonyságának szempontjából megkerülhetetlennek is nevezhetQ, 
azonban vitathatatlanul visszaélésekre adhat (és adott is) alkalmat. Platón kérdése továbbra 
is aktuális: Ki Qrzi az QrzQket?

A kérdés megválaszolása ez esetben sem egyszer_. Nem szabad azonban 
megfeledkeznünk arról sem, hogy valamely társadalmi hatás nem pusztán erQs 
jogosítványok (például vétó, vagy megsemmisítési jog) gyakorlásával érhetQ el. Nagy súlya 
lehet pusztán annak is, ha egy olyan tekintélyes állami szerv, mint az alkotmánybíróság 
alkotmányos aggályait fejezi ki valamely normával kapcsolatban. Kevés szó esik arról, 
hogy az Alkotmánybíróság intézményi elQdjének (tehát nem jogelQdjének) tekinthetQ, 
még 1984-ben létrehozott Alkotmányjogi Tanács21 a kormányrendeletek végrehajtását 
is felfüggeszthette, a magasabb szint_ normák esetén pedig a kibocsátót észrevételeivel 
megkereste. Az egykori Alkotmányjogi Tanáccsal elsQsorban nem az volt a baj, hogy 
gyenge jogosítványai lettek volna, hanem az, hogy a pártállam idQszakában jogosítványait 
nem gyakorolhatta függetlenül, mérsékelten aktív tevékenysége pedig nem kapott kellQ 
nyilvánosságot az MSZMP Agitációs és Propaganda Osztálya által irányított sajtóban.22

Az mindenesetre talán könnyen belátható, hogy ha egy alkotmánybíróság nem a 
francia Alkotmánytanácséhoz (Conseil Constitutionnel) hasonló, viszonylag gyenge 
jogkörökkel23 rendelkezik, célszer_ markánsan körülhatárolni azokat a szempontokat és 
jogi lehetQségeket, amelyek alapján egy alkotmánybíróság távol kerül a kísértéstQl, hogy a 
parlament jogkörébe tartozó, a jogpolitika irányainak meghatározására vonatkozó jogokat 
gyakoroljon. A magyar Alkotmánybíróság jogkörének jelenlegi – nem minden vitán felül 
álló – szabályozása mindenesetre alighanem inkább kielégíti ezt a kritériumot, mint az 
eredeti, 1989-es alkotmánybírósági törvény.

(III. Az alkotmánybíróság tevékenységének politikai relevanciája) Az alkotmánybíráskodás 
– függetlenül attól, hogy azt önálló, alkotmánybírósági szervezet, vagy (amint az USA-
ban) a rendes bíróság valamely szerve végzi – szükségképpen rendelkezik politikai 
relevanciával, hiszen az alkotmánybíráskodás során született döntések jellemzQen 
közjogi-politikai testületek (törvényhozás, kormány) által megalkotott normákról, azok 
sorsáról rendelkeznek. Az alkotmánybírósági tevékenységnek ez a természetes politikai 
relevanciája azonban koronként, országonként igencsak eltérQ mértéket mutathat. A 
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szakirodalom külön tárgyalja az úgynevezett aktivista alkotmánybíráskodás-ítélkezés 
gyakorlatát, amelyhez szemléletes példákkal szolgált az amerikai Supreme Court. Ez 
az XX. század utolsó harmadában meghonosodott kifejezés egyaránt fedi mind az ún. 
konzervatív, mind pedig a progresszív aktivizmust. A társadalmi-politikai folyamatokat 
fékezni, illetve gyorsítani igyekvQ aktivista gyakorlattal szemben az alkotmánybíráskodás 
„normál” ügymenete áll, ami jellemzQen az alkotmány szövegét tekinti döntései elsQdleges 
alapjának. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az aktivizmus nem egzakt fogalom, 
valamely ítéletnek, határozatnak az aktivista, vagy nem aktivista jellege igencsak vita 
tárgyát képezheti, és a minQsítést nem utolsósorban az elQzetes ideológiai-politikai 
meggyQzQdések döntik el.

Sajátosan alakult ebbQl a szempontból a magyar alkotmánybíráskodás elsQ évtizede, 
amely egyfelQl fokozottan mutatta a politikai relevancia jelenségeit, másfelQl úgy 
alakított ki egy aktivista gyakorlatot (vö. „láthatatlan Alkotmány”), hogy eközben 
gyakran normapozitivista érvelés jellemezte. Az azonban bizonyos, a magyarországi 
rendszerváltozás módjára, a változások mértékére markáns módon nyomta rá a bélyegét 
az Alkotmánybíróság munkája. Az Alkotmánybíróságnak ugyanis közvetett módon abban 
is szerepe volt, hogy az elsQ szabadon megválasztott Országgy_lés gyakorlatilag nem 
kezdhette meg a munkáját a parlamentáris demokráciák logikája szerint, hanem ezt meg 
kellett hogy elQzze a legnagyobb kormánypárt, a Magyar Demokrata Fórum és a legerQsebb 
ellenzéki párt, a Szabad Demokraták Szövetségének nevezetes paktuma. Hogy a magyar 
Alkotmánybíróság korai munkásságának tényleges – az ideál-tipikusan szükségszer_ 
mértéken túlmutató – politikai relevanciájáról képet kapjunk, érdemes felidézni az 1989 
Qszének, 1990 tavaszának–nyarának eseményeit, tehát az Ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal 
tárgyalások idQszakát, az e tárgyalások nyomán született alkotmánymódosítást, és annak 
következményeit.

Viszonylag kevés szó esik arról a közjogi helyzetrQl, ami a paktumot – gyakorlatilag 
illegitim módon – szükségessé tette. Arról van ugyanis szó, hogy az ún. Nemzeti 
Kerekasztal tárgyalások lezárását követQen a még pártállami Országgy_lés törvénybe 
iktatta mindazokat a közjogi változásokat, amelyek a polgári-demokratikus átalakuláshoz 
szükségesek voltak. E jogalkotási munka bizonyos új törvények – például választójogi 
törvény – elfogadását jelentette, nem kis részben pedig a kommunista Alkotmány 
módosítását.

A gépezetbe azonban porszem került, ami hosszú hónapokig, egészen a választásokig 
senkinek sem t_nt fel. Ám ez a porszem aprónak igencsak kevéssé nevezhetQ, hiszen 
ennek következtében a parlamentáris kormányzás lehetQsége vált kérdésessé. 1989–90 
tájékán minden, a politikával akárcsak felszínesen is foglalkozó ember derültségét 
váltotta ki a lengyel nemzeti kerekasztal tárgyaláson született „eredmény”, amelynek 
értelmében elQre felosztották a parlamenti helyeket a regnáló kommunista hatalom és az 
ellenzék között. Függetlenül tehát a megtartandó választás végeredményétQl. „Mi végre 
akkor a választás?” – kérdezte mindenki. Nem sejtve, hogy Magyarországon kifejezett 
megállapodás nélkül egy ehhez hasonló helyzet, a parlamentáris demokrácia logikája 
szerinti m_ködés ellehetetlenülése várható.

1989. október 23-án Sz_rös Mátyás, az Országgy_lés elnöke kikiáltotta a köztársaságot, 
és aznap hatályba léptek az Alkotmányt módosító rendelkezések24 is. Az alkotmányjogi 
csapdát jelentQ rendelkezésekkel együtt. A csapda két apró szabályból állt, amelyek 
noha szorosan összefüggtek egymással, a kodiikáció során azonban azok viszonylag 
távol kerültek egymástól. A módosított Alkotmány 24. § (3) bekezdése kimondta, hogy 
az alkotmányerej_ törvények elfogadásához a képviselQk kétharmadának szavazatára 
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van szükség. Ez a rendelkezés önmagában akár helyeselhetQ is volna. Alkotmányos 
gondolkodás mellett alappal feltételezhetQ, hogy alkotmányerej_ törvényekkel olyan 
sarkalatos kérdések szabályozása fog történni, amelyeknek akár az Alkotmányban is helye 
lehet, másfelQl helyeselhetQ, hogy ha az Alkotmány elfogadásához és módosításához 
kétharmad szükséges, akkor ugyan ezt a követelményt támasszuk az alkotmányerej_ 
törvényekkel szemben is. A problémát azonban éppen az jelentette, hogy a módosított 
Alkotmány taxatíve nem jelölte ki azt a törvényhozási kört, amelyre vonatkozóan 
alkotmányerej_ törvényeket kell alkotni. Ezzel szemben a módosított Alkotmány 8. § (2) 
bekezdése kimondta, hogy alapvetQ jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat 
kizárólag alkotmányerej_ törvény állapíthat meg. Mindkét rendelkezés egyaránt 1989. 
X. 23-tól 1990. VI. 24-ig volt hatályban. A köztársaság kikiáltásának napjától az MDF–
SZDSZ-paktum nyomán végrehajtott alkotmánymódosításig, amely már taxatíve 
felsorolta az ún. kétharmados törvényeket.

A közjogi csapdának az önmagukban ártalmatlannak t_nQ rendelkezéseken kívül volt 
egy harmadik komponense. Nevezetesen az Alkotmánybíróság jogértelmezése, amely – 
egyébként szövegszer_en összhangban az Alkotmány elQírásaival – konkrét tartalommal 
töltötte ki az „alapvetQ jogok és kötelezettségek” fogalmait. Az Alkotmánybíróság 5/1990 
(IV. 9) AB számú határozatával 1990. március 14-én az ún. kamatadóról szóló jogszabályok25 

megsemmisítése kapcsán úgy foglalt állást, hogy az adózási kérdések alapvetQ jogokat és 
kötelezettségeket érintenek. A megsemmisített törvény és a végrehajtásra kiadott rendelet 
a lakáscélú kedvezményes állami kölcsönök vonatkozásában irányoztak elQ kamatizetést, 
mivel lényegesen megnQtt az inláció és az alapkamat a szerzQdéskor megállapított 
kamatmértékhez képest. Az Alkotmánybíróság indoklásában rámutatott: „A módosított 
Alkotmány »AlapvetQ jogok és kötelességek« c. XII. fejezetében viszonylag kevés alapvetQ 
állampolgári kötelességet állapít meg. Ezek között szerepel az Alkotmány 70/I. § elQírása, 
amely szerint »a Magyar Köztársaság minden állampolgára köteles jövedelmi és vagyoni 
viszonyainak megfelelQen a közterhekhez hozzájárulni.«”

Az Alkotmánybíróság a megsemmisített adótárgyú törvény vonatkozásában kiemelte 
továbbá: „Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a törvény az Alkotmány 70/I. §-ában 
megfogalmazott, alapvetQ állampolgári kötelességre vonatkozó szabályokat állapít meg. 
Ez a törvény ugyanis a közteherviselés jelentQs, az állampolgárok széles körét érintQ, s 
egyben eddig példa nélkül álló formáját vezette be. Mindezekre tekintettel a sérelmezett 
törvényt csak alkotmányerej_ törvényként, az országgy_lési képviselQk kétharmadának 
egyetértésével lehetett volna elfogadni. Az 1989. évi XLIX. törvényt az Országgy_lés 
az 1989. december 20-ai ülésén a 324 jelenlévQ képviselQbQl 186 igen, 92 nem és 45 
tartózkodott szavazattal fogadta el. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a törvény 
meghozatala az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében és a 24. § (3) bekezdésében foglaltakat 
megsértve alkotmányellenesen történt, mert a törvény az országgy_lési képviselQk 
legalább kétharmadának egyetértése helyett, azaz a szükséges legkevesebb 252 szavazat 
helyett csupán 186 szavazatot kapott.”

Az érvelés hibátlan, és önmagában, illetve logikailag éppúgy nem kifogásolható, mint 
az Alkotmány hivatkozott két rendelkezése (8. § (2) és 24. § (3) bekezdése), illetve ahogyan 
önmagában az sem, hogy az Alkotmány az arányos közteherviselést alapvetQ kötelességként 
határozta meg. E rendelkezések egymással való összefüggésükben azonban valóban olyan 
helyzetet teremtettek, hogy egyszer_ többséggel még egy költségvetési törvény sem volt 
elfogadható, hisz annak bevételi oldala az adótörvényeket óhatatlanul érinti.26

Joggal merül fel több kérdés. Látta, láthatta-e az Alkotmánybíróság döntésének, 
valamint az Alkotmány sajátos rendszert alkotó szabályainak következményét, nevezetesen 
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a többségi kormányzás lehetetlenségét? Feltette-e a kérdést az Alkotmánybíróság, hogy 
egy többségi parlamentáris kormányzást lehetQvé nem tevQ Alkotmány jogállami-e, és ez a 
helyzet hogyan egyeztethetQ össze az Alkotmány azon rendelkezésével (mely nem pusztán 
deklaráció), hogy a Magyar Köztársaság demokratikus jogállam? Következésképpen 
milyen Alkotmány és milyen fajta alkotmányosság Qrzésének a feladatát látja el az 
Alkotmánybíróság? Nem utolsósorban, valóban a véletlenek szerencsétlen összjátékáról 
volt-e szó az alkotmánymódosítás esetében? Utóbbi kérdés a „lengyel modell” és a 
hatalomátmentési technikák itthon sem ismeretlen jelenségeinek fényében aligha teljesen 
indokolatlan.

Az elsQ három inkább csupán költQi kérdés, amelyek azonban talán segítenek 
leszámolni az illúzióval, hogy az Alkotmánybíróság elsQ éveinek tevékenységét kizárólag 
az alkotmányosság kiépítésének, az alkotmányos értékek hazai megteremtésének tekintsük. 
Ha ugyanis az Alkotmánybíróság az alkotmányos helyzetben rejlQ anomáliát – tudniillik 
a többségi demokrácia elvének negligálását – nem látta, úgy szakmai alkalmassága 
kérdQjelezhetQ meg. Ha azonban látta, és azt említésre méltónak nem tartotta, úgy 
jóhiszem_ségéhez fér kétség.

Az alkotmánybírák egykori tudattartalmánál jobban vizsgálható az a kérdés, hogy vajon 
véletlenek szerencsétlen összjátékának tekinthetQ-e a kormányozhatatlanság kialakulása.27 
S noha erre a kérdésre sem tudunk egyértelm_, csupán valószín_ségeket felmutató választ 
adni, mégis, ezek a valószín_ségek megvilágítják, hogy ama három költQi kérdésre mi 
lehet a válasz.

Az elmúlt években az 1989–90-es események három kulcsszereplQje is megnyilatkozott 
a témában. Tölgyessy Péter éppúgy jelen volt az ellenzéki majd Nemzeti Kerekasztal 
tárgyalásokon, mint Sólyom László. Balsai István szerepe inkább a következmények 
hatékony elhárítása, az MDF–SZDSZ-paktum megkötésének idején volt fontos és 
jelentQs. Tölgyessy egy 2011 októberében tartott konferencián a következQképpen beszélt 
az elrontott Alkotmányról: „És még egy nagy alkotmányrevízió történt ’89 után, amit sok 
minden más ok miatt két praktikus ok tett szinte kötelezQvé. Az egyik, az az igazság, de nem 
tudok mást mondani, de ez a valóság, egy nagyon súlyos kodiikációs hiba. Nevezetesen 
bekerült az Alkotmány elején egy utaló szabály, nem én írtam bele, én éppen szabadságon 
voltam, de utána nem vettem észre, hogy mi lesz a következménye, ami nevezetesen úgy 
szólt, hogy a kétharmados törvényekre egy tág kör volt, és benne volt, hogy az állampolgári 
kötelezettségekre is kétharmad vonatkozik. Most a választás két fordulója közt bekerült egy 
nagyon kényes jogi kérdés, a kamatadóról szóló jogi kérdés […] És az Alkotmánybíróság 
azt mondta, hogy Q nem is foglalkozik a dolog meritumával, érdemével, hanem mivel 
nem kétharmaddal fogadták ezt el, megsemmisíti az egészet, mert az adótörvények 
kétharmadosak. Na most hátborzongató élmény volt ezt olvasni, mert számomra azt 
jelentette már aznap, hogy Magyarországot nem lehet parlamentárisan kormányozni. Ez 
a többségi elv megkérdQjelezését jelentette. Volt közben egy nemzeti csúcs, még Németh 
Miklós hívott össze, és én már ott javasoltam, hogy még most a választás elQtt egyezzünk 
meg, hogy hogyan kell ezeket módosítani, hogy visszatérhessünk a parlamentarizmushoz. 
És volt egy másik dolog is, ami nagyon csúnya dolog volt…”28

Tölgyessy itt aztán áttér a köztársasági elnök közvetlen megválasztásának kérdésére, 
ami témánk szempontjából kevéssé bír jelentQséggel.29 Tölgyessy egyébként rosszul 
emlékszik a kamatadóról szóló alkotmánybírósági döntés idQpontjára, az ugyanis nem a 
két választási forduló (1990. március 25. és április 8.) közé esett, hanem 1990. március 
14-én volt, noha a Magyar Közlönyben30 való közzétételére április 9-én, éppen a választás 
második fordulóját követQ napon került sor. Nyilatkozatának lényegén mindez azonban 
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nem változtat. Tölgyessy „nagyon súlyos kodiikációs hibának” minQsíti az országot 
kormányozhatatlanná tevQ szabályrendszert. EttQl függetlenül sem Q, sem pedig pártja, 
a Szabad Demokraták Szövetsége nem igyekezett kiküszöbölni a hibát, hanem a politika 
kQkemény logikájának megfelelQen a paktumban meghatározott árat kért a „hibás 
termék” kijavításáért. Sokáig úgy hírlett, hogy az ellenzéki stratégia részét képezte a sok 
kétharmados törvény, arra az esetre, ha az MSZMP utódpártja, az MSZP megnyerné a 
választásokat. ErrQl az interpretációról az MDF szemszögébQl Balsai István így vélekedett: 
„Olyan nagy félelemrQl nem lehetett szó, mert az ellenzék, konkrétan az MDF jelöltjei 
minden idQközi választást megnyertek 1989-ig. Egy kivételével, ott is maga a fórum 
engedte át a siker lehetQségét az SZDSZ-nek, jóindulatú gesztust gyakorolva. Az MSZP 
az 1990-es választáson is csupán két egyéni mandátumot nyert, az egyik a függetlenként 
induló Németh Miklós miniszterelnöké, a másik pedig Sz_rös Mátyásé volt.”31

Kevéssé valószín_ tehát, hogy az ellenzék, különösen, hogy az MDF mint szervezet lett 
volna a „megrendelQje” az Qt kvázi béna kacsává tevQ „kodiikációs hibának”. Itt jegyezzük 
meg egyúttal, hogy Tölgyessy terminológiája („kodiikációs hiba”) azt sugallja, hogy az 
inkriminált szabályok felbukkanására már a nemzeti kerekasztal tárgyalások végén vagy 
lezárulását követQen, a parlamenti elfogadást közvetlenül megelQzQ szakaszban kerülhetett 
sor. Kérdés azonban, hogy miért utal arra, hogy a hibát nem vette észre, és mikor vehette 
volna észre? Ám mikor kerültek elQ elQször az inkriminált szabályok. Balsai István erre így 
emlékezik. „Még a pártállami idQkben, azaz 1987-ben módosították az alkotmányt. Ennek 
értelmében az emberek életkörülményeit érintQ kérdéseket kétharmados törvényekkel kell 
szabályozni. Ilyen módon például a költségvetési törvényhez is a képviselQk kétharmados 
hozzájárulása kellett volna. Ezt a passzust az 1989-es módosításnál nem bántották, akkor 
azok a sarkalatos törvények kerültek relektorfénybe, amelyek lehetQvé tették a szabad 
választások kiírását, ilyen volt a választójogi törvény, a párttörvény s a köztársasági elnök 
kiválasztásának módja. Mondom, ez volt a fontos, a kétharmados jogszabályok ügye az 
EKA-n és a NEKA-n sem merült fel.”32 Balsai ugyanebben a nyilatkozatában helyesen mutat 
rá a paktum közjogi elkerülhetetlenségére. Az alkotmányerej_ törvények elQkerülésének 
idQpontja azonban máskor lehetett, hiszen az Alkotmány 8. § (2) bekezdése és 24. § 
(3) bekezdése 1989. október 23-tól 1990. június 24-ig volt hatályban. A nyilatkozatkor 
valószín_leg a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény emléke merülhetett fel.

A Nemzeti Kerekasztal Tárgyalások megkezdésérQl 1989. június 10-én állapodott 
meg egymással az MSZMP és az ellenzék. Némi elQrehaladást követQen az MSZMP 
magatartása megmerevedett, majd nyár végén ismét érdemi tárgyalások kezdQdtek, hogy 
aztán 1989. szeptember 18-án sor kerüljön a megállapodás aláírására, melytQl azonban 
az SZDSZ és a Fidesz távolmaradt. Továbbra is kérdés azonban, hogy mikor kerültek 
elQ azok a normatervezetek, ha egyáltalán a Nemzeti Kerekasztal elé kerültek33, amelyek 
a késQbbi parlamentáris kormányzást lehetetlenítették. Sólyom László egy 2003-as 
nyilatkozatában így emlékszik erre: „Az 1989-es szocialista alkotmánykoncepció vezette 
be az alkotmányerej_ törvény fogalmát, az állam egyes alapintézményei szabályozásának 
részletezésére. Az alkotmányerej_ törvény elfogadásához az összes képviselQ 
kétharmadának szavazata kellett. Ilyen törvény szólt volna az alapvetQ jogok legfontosabb 
biztosítékairól és korlátozásuk módjáról is. A kerekasztal csak arról tárgyalt, mely 
intézmények részszabályai kerüljenek alkotmányerej_ törvénybe – például a képviselQk 
jogállása vagy az állami tulajdon. Döbbenetes, hogy az az elQírás, amely szerint az 
alapvetQ jogokra vonatkozó szabályokat kizárólag alkotmányerej_ törvény állapíthat 
meg, 1989. szeptember 4-tQl kezdve jelent meg munkaanyagként szolgáló minisztériumi 
szövegtervezetekben, anélkül, hogy a változás a kerekasztal-tárgyalásokon szóba került 
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volna. Pedig jószerivel nincs olyan területe az életnek, ami ne érintene alapjogot; vagyis e 
szabály alapján az ellenzék gyakorlatilag minden kérdésben vétójogot kapott.”34

Sólyom nyilatkozatát a problematikus részek 1989. szeptember 4-i felbukkanásáról 
semmi sem cáfolja. A nyilatkozatból azonban nem derül ki, hogy a dátum pontos 
megjelölése pusztán emlékezetén, vagy korabeli iratokon, saját feljegyzésein nyugszik-e. 
Tölgyessy elQadásából úgy t_nik továbbá, hogy a választójogi törvény és az Alkotmánynak 
választójoggal és a jogalkotással összefüggQ módosítása mellett a tárgyalásokon csupán 
mellékes mozzanatként szerepelt az Alkotmánybíróság létrehozása. Tölgyessy így 
interpretálja az eseményeket: „Mikor úgy kezdett felállni az egész [ti. az alkotmányos 
szabályozás – Sz. J.], akkor mégy egy intézményrQl kellett dönteni. Ez az Alkotmánybíróság 
volt. Látszott, hogy a pártállamiak már olyan nagyon nem akarják. Tulajdonképpen 
errQl az ellenzék döntött, hogy legyen-e már Alkotmánybíróság. […] Az alkotmány már 
védendQnek látszott. […] És sikerült olyan személyi fölállításban megegyezni, ami alapján 
bele lehetett ebbe is egyezni.”35

Itt kérdésként merül fel, hogy ha az Alkotmánybíróságot nem a „pártállamiak” akarták, 
hanem arról az „ellenzék döntött”, akkor ki egyezett bele mibe? Tölgyessy elQadásából 
ugyanis úgy t_nik, hogy az ellenzék, miután meg tudott állapodni a „pártállamiakkal” 
a „személyi fölállításban”, tulajdonképpen beleegyezett saját indítványába. Sokkal 
valószín_bb lehet, hogy a dolog nagyjából úgy történt, ahogyan némi szarkazmussal Gavra 
Gábor és Miklósi Gábor a Magyar Narancsban összegzi a történteket a nemzeti kerekasztal 
15. évfordulóján: „A fennmaradt közjogi kompromisszumok közül a legjelentQsebbek 
egyike az alkotmánybíróság létrehozása, melyet (Pozsgay államfQi ixációjához hasonló 
vehemenciával) Kilényi Géza igazságügyi miniszterhelyettes, késQbbi alkotmánybíró 
szorgalmazott.”36

Az akkori kodiikációs munkában résztvevQ Somogyvári István számos vonatkozásban 
jól dokumentált összefoglaló munkájából kit_nik, hogy – noha az Alkotmány 
felülvizsgálatát a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága egy 1988. május 
31-én kelt állásfoglalásával maga szorgalmazta – jelentQs kezdeményezQ szerep jutott 
az Igazságügyi Minisztérium apparátusának.37 Az eseményeket egyébként nemzetközi 
történések is sürgették. Amint Somogyvári írja: „A Lengyelországból Magyarországra 
is átterjedQ politikai változások, az ellenzéki szervezetek egyre erQteljesebb fellépése 
átalakította a korábbi forgatókönyvet. Március végén az MSZMP Politikai Bizottsága 
utasítást adott az igazságügy-miniszternek, hogy haladéktalanul készítsen törvényjavaslatot 
a köztársasági elnök intézményének bevezetésérQl. A hivatalos indokolás úgy szólt, hogy 
a választások lebonyolítását és az új kormány megalakítását magában foglaló közjogi 
folyamat irányításához egy új, erQs és legitim hatalmi tényezQ szükséges. Ez a közvetlenül 
választott köztársasági elnök.”38 A minisztériumi apparátus kezdeményezQkészségérQl – 
ami egyébként érintette az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályozást is – Somogyvári 
a következQket írja: „Az igazságügyi tárca elkészítette az Alkotmány módosításáról szóló 
törvénytervezetet. A kodiikátorok a feladat teljesítésekor túlmentek a megrendelésen, 
mert a köztársasági elnökre vonatkozó rendelkezések mellett már az új választások után 
folyamatosan ülésezQ parlamentre és az annak felelQs kormányra vonatkozó szabályokat 
is beépítették a tervezetbe. E törvényjavaslattal egy idQben készült el a minisztériumban 
a pártok m_ködésérQl és gazdálkodásáról szóló, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 
törvénytervezet is.”39

Somogyvári összefoglalója szerint az ellenzék nem csak, hogy nem szorgalmazta az 
Alkotmánybíróság létrehozását, hanem azt – a köztársasági elnöki intézménnyel együtt – 
kifejezett gyanakvással szemlélte. Amint Somogyvári írja: „Az I/1. munkabizottságban 
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a tárgyalások alapjául a kormány által a parlamenthez benyújtott alkotmánymódosító 
javaslat és Alkotmánybíróságról szóló törvényjavaslat szolgált. A tárgyalások nehezen 
indultak, mert az Ellenzéki Kerekasztal nem kívánta létrehozni a parlamenti választások 
elQtt sem a köztársasági elnök, sem az Alkotmánybíróság intézményét. Mindkét javaslatban 
az MSZMP hatalma átmentésének szándékát látták. A kerekasztal-tárgyalások céljának a 
szabad parlamenti választások elQfeltételeinek megteremtését, ennek keretében néhány 
ún. sarkalatos törvény (párttörvény, választójogi törvény, alkotmánymódosítás annak 
szocialista jellegének megszüntetése érdekében) megalkotását tartották.”40

Hogy az Alkotmánybíróság felállításában végül sikerült megállapodni, azt 
Somogyvári – Tölgyessyhez hasonlóan – az újonnan kialakított Alkotmány „védendQnek 
t_nQ” jellegével magyarázza. Mint írja: „A tárgyalások kölcsönös kompromisszumában 
kialakított alkotmánymódosítás végül a kényes jogállami igényeknek is megfelelt, ezért az 
Ellenzéki Kerekasztal elismerte: ez már alkotmánybírósági védelemre érdemes alkotmány. 
Így nem volt akadálya az Alkotmánybíróságról szóló törvénytervezet elfogadásának sem, 
amelyet a tárgyalások utolsó hétvégéjén, rohammunkában véglegesítettek a tárgyaló 
delegációk.”41 Noha a korábbi tervek és az 1989. évi I. törvény szerint az Alkotmánybíróság 
a törvények végrehajtását csupán felfüggeszthette volna, a Kerekasztal-tárgyalások 
nyomán kiformálódó Alkotmánynak immár emelt szint_ védelme t_nt indokoltnak, 
hiszen amint az Alkotmánybíróságról Somogyvári írja: „A Nemzeti Kerekasztal-
tárgyalásokon egyértelm_vé vált, hogy ezt a fontos alkotmányvédelmi intézményt az 
eredeti elgondolásokhoz képest némileg eltérQ tartalommal kell létrehozni. Így a törvények 
tekintetében is meg kell, hogy illesse a megsemmisítés joga…”42

Az országnak a többségi elv szerinti kormányzását ellehetetlenítQ szabályok 
elQkerülésérQl Somogyvári nem ír igen alapos tanulmányában. E szabályokra csupán 
indirekt módon tér ki, azt követQen, hogy rövid utalást tett az MDF koalíciós kényszerére. 
Mint írja: „Ebben a helyzetben az MDF miniszterelnök-jelöltje, Antall József tárgyalást 
kezdeményezett az SZDSZ-szel annak érdekében, hogy az ország kormányozhatósága 
biztosítva legyen.”43 A kérdés azonban, hogy miért került sor olyan Alkotmány elfogadására, 
aminek alapján az ország parlamentárisan nem volt kormányozható, tehát még egy ötven 
százalékot bQven meghaladó koalíciós kormánytöbbség esetén sem.

Az Országgy_lés 1989 novemberében Kilényi Gézát, Sólyom Lászlót, Ádám Antalt, 
Zlinszky Jánost és Solt Pált megválasztotta alkotmánybírónak. Tölgyessy nyilatkozatából 
kit_nik, hogy az Alkotmánybíróság kezdQ személyi állománya megnyugtatónak t_nt 
ahhoz, hogy a testület felállításához az ellenzék hozzájáruljon. Hangsúlyozandó, hogy a 
„kodiikációs hiba” tényleges felelQseinek megnevezése ma már gyakorlatilag lehetetlen.44

Amikor a korszak eseményeit kutatjuk, nehéz elvonatkoztatnunk attól a jól ismert 
ténytQl, hogy 1989-ben még mindent behálózott – így a minisztériumokat is behálózta – 
a titkosszolgálatok tevékenysége.45 Somogyvári többször idézett összefoglalásából arról 
is tudunk, hogy az MSZMP Politikai Bizottságának álláspontja szerint „a választások 
lebonyolítását és az új kormány megalakítását magában foglaló közjogi folyamat 
irányításához egy új, erQs és legitim hatalmi tényezQ szükséges.” Ez – az eredeti 
elképzelés szerint – a közvetlenül választott köztársasági elnök lett volna. Ez a lehetQség 
– mint ismeretes – meghiúsult. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a változások 
idején itthon, és a többi ún. szocialista országban igencsak aktívak voltak a jól kiépített 
helyi kapcsolatrendszerrel rendelkezQ külföldi – keleti és nyugati – szolgálatok is. Az 
elsQ szabadon választott Országgy_lés által felállított kormánnyal szembeni nemzetközi 
bizalmatlanság (amit jól érezhetQvé tett a tQkekivonás és több hasonló gazdasági lépés), nem 
utolsósorban pedig 1990 Qszén történt, „taxisblokádnak” nevezett, erQsen puccskísérletnek 
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t_nQ akció46 képet adhat arról, hogy nem jelentéktelen hazai és külföldi erQk voltak 
érdekeltek a békés és valóban demokratikus, parlamentáris átmenet megzavarásában. 
Hogy a korabeli szereplQk közül ki mirQl tudott, e tekintetben alapvetQen az érintettek 
nyilatkozataira vagyunk kénytelenek hagyatkozni. A közjogi bomba mindenesetre létrejött 
és robbant, függetlenül attól, hogy azt létrehozták-e, vagy merQben véletlenül állt-e elQ. 
Az is nyilvánvaló, hogy a m_ködését 1990 januárjában megkezdQ Alkotmánybíróság 
hallgatott abban a kérdésben, hogy a parlamentáris rendszert veszély fenyegeti.

2010 novemberében megszólalt a demokráciát a második Orbán-kormány 
tevékenységétQl féltQ egykori miniszterhelyettes és volt alkotmánybíró, Kilényi Géza 
is. Saját szerepét illetQen az újságíróknak a következQket mondta: „Nézzék, Kulcsár 
Kálmán 1988 júliusában bízott meg – többedmagammal együtt – azzal, hogy terjesszük 
a kormány elé az alkotmány felülvizsgálatának koncepcióját. Nekem az országgy_lés, 
az elnöki tanács és az akkor még nem létezQ alkotmánybíróság jutott. Két hónap múlva 
ott volt a koncepció, amelynek lényege: az önkény intézményes kizárása érdekében 
nincs más lehetQség, mint a fékek és egyensúlyok rendszerének kialakítása.”47 Az 
ország parlamentáris kormányzását lehetetlenné tevQ, „nagyon súlyos kodiikációs 
hibá”-ról Kilényi az interjúban nem beszélt. A második Orbán-kormány tevékenységével 
kapcsolatban azonban leszögezte azt, ami talán jobban illik történelmi félmúltunk más 
történéseire: „A magyarok többsége észre sem veszi, hogy átverték.”48

(IV. Az Alkotmánybíróság mint szakmai-szakpolitikai szerv (nyilvánosság – 
proaktivitás)) Az elQbbiekbQl látható, hogy a magyar Alkotmánybíróság – bár 
nem függetlenül a nyugati elQképek inspiráló hatásától – alapvetQen a pártállam 
Igazságügyi Minisztériumának szorgalmazására jött létre,49 mégpedig az 1984. évi I. 
törvénnyel létrehozott Alkotmányjogi Tanács feladatainak sajátos folytatójaként. Az 
Alkotmányjogi Tanács jogköre természetesen lényegesen sz_kebb volt, mint a késQbbi, 
az 1989. évi XXXI. törvénnyel módosított Alkotmány alapján ténylegesen felállított 
Alkotmánybíróságé. Az Alkotmányjogi Tanácsról szóló 1984. évi I. törvény 18. §-a 
szerint ugyanis „Ha az Alkotmányjogi Tanács a jogszabály, illetQleg a jogi iránymutatás 
alkotmányellenességét állapítja meg – a 20. § esetét kivéve –, a következQképpen határoz: 
a) az alkotmányellenesség megszüntetése végett – határidQ megjelölésével – a jogszabályt, 
illetQleg jogi iránymutatást kibocsátó szervhez fordul, b) felfüggesztheti – az Országgy_lés 
és az Elnöki Tanács által alkotott jogszabály, valamint a LegfelsQbb Bíróság irányelve 
és elvi döntése kivételével – a jogszabály, illetQleg a jogi iránymutatás alkotmányellenes 
rendelkezésének végrehajtását; a felfüggesztett rendelkezést újabb intézkedésig nem lehet 
alkalmazni, c) a felfüggesztésrQl szóló határozatát közzéteszi a Magyar Közlönyben, 
illetQleg abban a hivatalos lapban, amelyben a felfüggesztett rendelkezést tartalmazó 
jogszabályt kihirdették, vagy jogi iránymutatást közzétették.” A törvény 20. §-a egyébként 
azt mondta ki, hogy „Ha az Alkotmányjogi Tanács az Országgy_lés, illetQleg az Elnöki 
Tanács által alkotott jogszabályt tartja alkotmányellenesnek, az errQl szóló véleményét 
tartalmazó határozatot a megfelelQ intézkedés végett megküldi az Országgy_lés, illetQleg 
az Elnöki Tanács elnökének.”

Még kifejezQbben fogalmazunk akkor, ha nem azt mondjuk, hogy az Alkotmányjogi 
Tanács jogkörei voltak sz_kebbek az Alkotmánybíróság hatásköreihez képest, hanem 
ha azt, hogy az 1989. évi XXXI. törvénnyel történt alkotmánymódosítással és magával 
az Alkotmánybíróságról szóló törvénnyel mérhetetlenül megnövelték az Alkotmányjogi 
Tanács jogköreit, és az intézményt új név alatt „megszüntetve megQrizték”. Persze a 
helyzet még ennél is bonyolultabb volt. Mert az Országgy_lés még 1989. január 10-én 
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– miközben érintetlenül hagyta az 1984-ben létrehozott, ám gyakorlatilag tevékenységet 
alig folytató Alkotmányjogi Tanácsot – az 1989. évi I. törvénnyel módosította az 
Alkotmányt, és az Alkotmányjogi Tanácsénál némileg erQsebb jogkörrel (lásd pl. a 
törvények végrehajtásának felfüggesztési jogát), ám az Alkotmányjogi Tanács létével 
párhuzamosan létrehozta az Alkotmánybíróságot, mint szervtípust. Az Alkotmányjogi 
Tanácsot aztán a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások nyomán született 1989. évi XXXI. 
törvény szüntette meg, egyúttal tovább bQvítette az Alkotmánybíróság szervtípusának 
jogkörét. A ténylegesen létrejövQ Alkotmánybíróság már e jóval kibQvített, a törvények 
megsemmisítését is magában foglaló jogkörrel rendelkezett.

Az újjáalakítás természetesen lehetQséget adott arra, hogy a politika akkori és késQbbi 
szereplQi alkuk tárgyává tegyék az új intézmény személyi összetételét. Nem utolsó sorban 
pedig – a fékek és ellensúlyok rendszerének hagyományos modelljétQl idegen szervtípussal 
– hathatós fékét teremtették meg a politika késQbbi esetleges „kilengéseinek”. A valódi 
problémát azonban az jelentette, hogy a „kilengés” megállapítására az Alkotmánybíróságot 
– nem pusztán a szervtípust, hanem magát a konkrét és m_ködni kezdQ intézményt is – 
még a pártállami Országgy_lés hozta létre, az elsQ és alapvetQ személyi döntéseket az 
hozta meg. Hogy e döntéseket az Nemzeti Kerekasztal kebelében lefolytatott egyeztetések 
elQzték meg, keveset változtat a lényegen. SQt, amint Bán Tamás tanulmánya50 alapján 
Jakab Dénes Barna az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör vény garanciális 
szabályainak sajátos alkalmazásával kapcsolatban megjegyzi: „Szin tén az 5.§. sze rint a 
bí rák a vá lasz tá su kat meg elQ zQ négy év ben nem le het tek párt- vagy kor mány ta gok, vagy 
al kal ma zott jai a pár tok nak, nem vi sel het tek ve ze tQ ál lam igaz ga tá si tiszt sé get, ám ez utób-
bi ren del ke zé se ket a Ke rek asz tal-tár gya lá sok dön té sé re, az MSZMP ké ré sé re az el sQ tíz 
bí ró ese té ben nem al kal maz ták.”51

Nem sok szakmai, elméleti vagy épp gyakorlati érv szólt amellett, hogy az 
Alkotmánybíróság már a demokratikusan megválasztott Országgy_lés megalakulása elQtt 
felálljon és megkezdje munkáját. Az egyetlen gyakorlati érv – melynek akkori tényleges 
megléte az Alkotmánybíróság vonatkozásában nem bizonyítható – egyedül az lehetett, 
hogy az új intézmény Qrködjön az elrontott Alkotmány rendelkezéseinek maradéktalan 
betartásán. Ez azonban mindenképpen politikai és nem jogi természet_ érv lett volna. 
Arról azonban a közvetlenül megválasztandó köztársasági elnök vonatkozásában tudunk 
Somogyvári István munkájából, hogy az MSZMP Politikai Bizottságának koncepciója 
szerint „a választások lebonyolítását és az új kormány megalakítását magában foglaló 
közjogi folyamat irányításához egy új, erQs és legitim hatalmi tényezQ”-re volt szükség. 
Az Alkotmánybíróság mindazonáltal m_ködésének kezdeti szakaszában erQsen politikai 
vonatkozású tevékenységet fejtett ki; gyakorta egy „láthatatlan Alkotmány”-t szem elQtt 
tartva jogpolitikai kérdésekben is aktívan állást foglalt. Úgy is fogalmazhatunk, hogy 
„mint új, erQs és legitim hatalmi tényezQ” jelentQs szerepet viselt a „közjogi folyamat 
irányítás”-ában. Egyéb fontos tevékenysége mellett a parlamentáris kormányzás 
lehetetlenségét éppen az országgy_lési választások idején tette nyilvánvalóvá, mégpedig 
egy népszer_ – az Alkotmánybíróság társadalmi elfogadottságát növelQ – döntésével, a 
kamatadóról szóló jogszabályok megsemmisítésével.

Más helyen52 bQven kifejtettük, hogy a kommunizmus idQszakában elkövetett b_nök 
elévülésének nyugvásáról szóló törvény megsemmisítése kapcsán a testület tökéletesen 
igyelmen kívül hagyta a „senki a saját felróható magatartására elQnyök szerzésére nem 
hivatkozhat” elvét. Nem vette tehát igyelembe, hogy a b_nösök az elnyomó rendszer 
fenntartásában való közrem_ködésükkel maguk járultak hozzá, hogy az elévülési 
idQn belül felelQsségre vonásukra nem kerülhetett sor. Ugyanitt kifejtettük, hogy az 



SZMODIS JENP: AZ ALKOTMÁNYBÍRÁSKODÁS GYÖKEREI… 15

Valóság ザ 2016. április

Alkotmánybíróság évekkel késQbb maga is elismerte, hogy az alapvetQ jogelvek nem 
jogág-speciikusak, tehát például egy alapvetQ, morális tartalommal rendelkezQ, ám 
eredetét tekintve a polgári jogból származó jogelv alkalmazandó akár a közigazgatási jog, 
akár a büntetQjog viszonyaiban.53

Az Alkotmánybíróság a parlamentáris kormányzás lehetetlenségérQl való kezdeti 
hallgatásával, e lehetetlenségrQl éppen a választások idején tett indirekt nyilatkozatával 
éppúgy letért a tisztán szakmai munka terepérQl, mint azzal, hogy alapvetQ jogelveket 
hagyott igyelmen kívül bizonyos döntései során. Ezzel tulajdonképpen szükségképp 
tévedt a jog területérQl a tiszta politikum, és az ahhoz tartozó jogpolitika terrénumába. 
Gyakorlatilag vindikálta magának a jogpolitika irányainak meghatározását, ami 
azonban az Országgy_lés és a kormányzat feladata. Gyakorta ítéletet mondott bizonyos 
jogalkotási termékekrQl, de a legkevésbé sem adott támpontot ahhoz, hogy az elérni 
kívánt – legtöbbször alkotmányos – jogalkotói cél álláspontja szerint milyen alkotmányos 
eszközökkel, jogtechnikákkal érhetQ el. Az Alkotmánybíróság szakpolitikai tevékenysége 
ugyanis nem abban áll, hogy saját „alkotmányos ideálját”, ideális jogpolitikáját (esetleg a 
„láthatatlan Alkotmányt”) kéri számon a jogalkotásban alakot öltQ jogpolitikán, hanem – 
többek között – abban, hogy ezt a jogpolitikát összeméri az alkotmányos szabályok által 
adott keretekkel és értékekkel. Az Alkotmánybíróság szakpolitikai munkája nem azt jelenti 
tehát, hogy jogpolitikát határoz meg, hanem abban, hogy a tevékenysége kapcsolódik 
a szakpolitikához, nevezetesen a jogpolitikához. Az Alkotmánybíróság szakpolitikai 
tevékenysége így szakpolitikához kapcsolódó, és nem szakpolitikát meghatározó 
tevékenység.

MerQben helytelen egyúttal megtagadni a kommunikációt a jogalkotás egyéb szereplQivel 
arra hivatkozással, hogy az elQzetes konzultációk a késQbbi döntések prejudikálását, Uram 
bocsá’ befolyásolását jelentik, illetve eredményezhetik. Ha az Alkotmánybíróság szakmai 
feladatainak magaslatán áll, egy esetleges konzultáción elhangzottak aligha téríthetik el 
megalapozott álláspontjától. Az elvárható együttm_ködés más állami szervekkel, a szükséges 
tájékoztatások megadása e szervek részére még akkor is terhelné az Alkotmánybíróságot, 
ha önálló hatalmi ágat képviselne. Ha azonban a jogalkotás egy sajátos szervtípusának 
tekintjük, mint ahogyan a korábban mondottak szerint talán tekinthetjük, akkor még inkább 
elvárható, hogy az Alkotmánybíróság a jogalkotás többi szereplQje felé proaktív módon 
jelezze mindazokat az alkotmányos és jogi-szakmai nehézségeket, amelyek az állam 
m_ködése szempontjából jelentQsek lehetnek.

A transzparencia és a befolyásmentes m_ködés biztosítása érdekében pedig az 
Alkotmánybíróságnak alighanem törekednie kellene arra, hogy szakmai álláspontját a 
lehetQ legszélesebb nyilvánosság elQtt fejtse ki. Ez távolról sem jelenti az Alkotmánybíróság 
és a kormányzat illetve az Országgy_lés közötti „üzengetést”, nyilatkozatháborút. 
Legfeljebb rövid, adott esetben a jogtechnikai lehetQségekrQl szóló tájékoztatások, elvi 
állásfoglalások megadását. Ha ezeket az iránymutatásokat a jogalkotó elfogadja, számos 
esetben megelQzhetQ lehet az utólagos normakontroll lefolytatása. Természetesen az is 
kívánatos, hogy az elQzetes normakontroll lehetQségével a jogalkotók éljenek, afinitást 
mutassanak az Alkotmánybíróság szakmai álláspontja iránt. Egy ilyen gyakorlat, amelyben 
a jogalkotás szereplQi egymás partnereiként, és nem egy pókerjátszma résztvevQiként 
szerepelnek, alighanem nagyban elQsegítheti azt is, hogy az érdeklQdQ közvélemény, a 
politikai társadalom mind szélesebb rétege pontosabb képet kapjon egyes jogalkotási és 
alkotmánybírósági döntések szakmai okairól. Nem utolsó sorban egy ilyen gyakorlat, és 
annak nyomán a döntések társadalom általi nagyobb elfogadottsága növelheti egyúttal a 
jog hatékonyságát is.54
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21 Lásd az Alkotmányjogi Tanácsról szóló 1984. évi 
I. törvényt.

22 Takács Róbert: A sajtóirányítás szerveze-
te a Kádár-korszakban. Médiakutató 2009. Qsz 
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/ 
07_sajtoiranyitas_kadar

23 Vö. Alec Stone: The Birth of Judicial Politics In 
France. The Constitutional Council in Comparative 
Perspective. New-York, Oxford, Oxford Univ. Press, 
1992; Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal. A ma-
gyar jogrendszer és az alkotmánybíráskodás vívó-
dása az európai joggal. MTA Társadalomtudományi 
Kutatóközpont Jogtudományi Intézet – hvgorac. 
Budapest, 2012. 54–56.

24 Ezeket a 1989. évi XXXI. törvénnyel hirdették ki.
25 Az 1990. évi adófizetésrQl szóló 1989. évi XLIX 

tv. és a végrehajtására kiadott 40/1990 (III. 6.) MT 
rendelettel módosított, a lakáscélú kölcsönök utáni 
1990. évi adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos 
jövedelemigazolásról szóló 4/1990 (I. 18.) MT 
rendelet.

26 Vörös Imre a második Orbán-kormány vonatko-
zásában veti fel, hogy intézkedései nem egyen-
ként, hanem egymással való összefüggésükben 
támadják, szüntetik meg a demokráciát. (Lásd 
Vörös Imre: Grosschmid – reloaded. Tudósítás 
a jogállamiság határvidékeirQl. 2012/3. 118–136 
http://jesz.ajk.elte.hu/voros51.pdf) Magam Vörös 
következtetéseivel vitatkoztam, ám annak lehe-
tQségét válaszcikkemben nem zártam ki, hogy a 
demokrácia ellen létezhet olyan támadás, amely 
egymástól látszólag független, de egymással ak-
tív kapcsolatba lépQ szabályokkal teremt antide-
mokratikus helyzetet. Írásomban arra is utaltam, 
hogy a bontakozó demokrácia elleni elsQ, jelentQs 
támadást – akarva vagy akaratlanul – az éppen 
1989 Qszének alkotmánymódosítása jelentette. 
(Szmodis JenQ: Alkotmány és alkotmányosság 

– Veszélyek és lehetQségek a közjogi rendszer 
átalakulása körül. Jogelméleti Szemle 2012/3. 
157–180. http://jesz.ajk.elte.hu/szmodis51.pdf)

27 Pontosan fogalmazott Kónyáné Kutrucz Katalin 
egyik elQadásában: „Az Alkotmány módosítása 
valóban megfelelQ volt arra, hogy a tárgyalá-
sok eredményeként megalkotott többi törvénnyel 
együtt megteremtse a szabad választás feltételeit. 
Arra azonban, hogy a választások után az or-
szágot kormányozni is lehessen részben sok volt 
a módosítás részben pedig kevés.” (Kónyáné 
Kutrucz Katalin: Az 1990. évi országgy_lés lét-
rejöttének közjogi keretei. ElQadás a VERITAS 
Történetkutató Intézet és az Országgy_lés 
Hivatala által rendezett, az 1990-ben szabadon 
megválasztott Országgy_lés megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából, az Országház, FelsQházi 
termében, 2015. május 6-án tartott emlékkonfe-
rencián. Kézirat. (5. oldal) Az elQadás szövegé-
nek rendelkezésre bocsátásáért Kónyáné Kutrucz 
Katalinnak köszönetet mondok.)

28 Tölgyessy Péter: Az alkotmányosság helyreállítá-
sa Magyarországon – elQadás a Történelemtanárok 
Egylete által szervezett, Alkotmány és történe-
lem c., 2011. október 8-án a Kossuth Klubban 
tartott konferencián https://www.youtube.com/
watch?v=eYQEAqziqP0 A 46 perc 36 másodper-
ces felvételnek a 32:33-tól kezdQdQ része.

29 Amint az akkori kodifikációban résztvevQ 
Somogyvári István írja: „A Nemzeti Kerekasztal-
tárgyaláson született megállapodásnak megfele-
lQen azonban a törvény úgy rendelkezett, hogy ha 
az alkotmánymódosítással visszaállított köztársa-
sági elnöki tisztség betöltésére az új Országgy_lés 
megválasztása elQtt kerül sor, akkor a köztár-
sasági elnököt közvetlenül választják meg.” „A 
záró megállapodást alá nem író SZDSZ és Fidesz 
népszavazást kezdeményezett annak érdekében, 
hogy ne kerüljön sor az államfQ megválasztá-
sára a szabad parlamenti választások elQtt. A 
november 26-án lezajlott népszavazás mintegy 6 
ezer szavazatkülönbséggel a népszavazást kezde-
ményezQk gyQzelmét hozta. A köztársasági elnök 
megválasztásának idQpontjáról tartott népszava-
zás szoros eredményét sokan úgy értelmezték, 
hogy a választópolgárok többsége valójában a 
közvetlen elnökválasztást szeretné. Erre hivat-
kozva két országgy_lési képviselQ – a kormány 
támogatásával – kezdeményezte az Alkotmány mó-
dosítását és a közvetlen államfQválasztás általános 
szabállyá tételét. A március 1-jén elfogadott 1990. 
évi XVI. törvény tehát elsQsorban a köztársasági 
elnökre vonatkozó szabályozást változtatta meg.” 
Lásd Somogyvári István: Magyar alkotmányozás 
1988–2008. [web:] http://www.politikaievkonyv.
hu/online/mp20/1-02_somogyvari.html

30 Magyar Közlöny 1990. évi 32. szám.
31 A kormányzáshoz paktumot kellett kötnie a 

gyQztesnek. 
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 h t t p : / / m a g y a r h i r l a p . h u / c i k k / 2 3 5 9 2 / A _
kormanyzashoz__paktumot_kellett__kotnie_a_
gyoztesnek; Balsai István korábbi nyilatkozatával 
kapcsolatban a következQ pontosítást tette meg hoz-
zám intézett, 2015. szeptember 13-án kelt szíves 
e-mail üzenetében: „…amikor arról nyilatkozom, 
hogy az MDF jelöltjei minden idQközi választást 
megnyertek »1989-ig« ez helyesen »1990-ig« lenne, 
mivel 1989-ben zajlottak az idQközi választások, 
korábbira nem emlékszem.” Ugyanitt a követke-
zQket jegyzi meg a kétharmados törvények vonat-
kozásában: „Visszatérve a 2/3-os ún. alkotmányos 
törvények körére, ezeknek megjelölése a paktumnak 
nevezett MDF-SZDSZ megállapodás idQpontjában, 
vagyis 1990 május 2-a elQtti napokban megtörtént, 
természetesen »csak« politikai értelemben, ogy jóvá-
hagyásra csak az új ogy keretében került sor. Tehát 
nem feledékenységbQl maradtak ki a Kerekasztal 
tárgyalások eseményei közül, hanem azért, mert 
az EKA célja kifejezetten a szabad választásokhoz 
szükséges jogszabályok megalkotása volt. Az alkot-
mányos törvények körének pontos meghatározása 
az új ogy feladata volt, mintegy az alkotmányos 
rendszerváltozás további fejezeteként. Az utolsó párt-
állami ogy legitimációja ehhez nem volt meg.” (ogy: 
Országgy_lés; EKA: Ellenzéki Kerekasztal – Sz. J.)

32 Lásd ugyanott.
33 Dr. Kónya Imre szíves tájékoztatása szerint a 

Nemzeti Kerekasztal-megállapodásnak mellékle-
tét képezték a jogszabály-módosítások tervezetei, 
és gyakorlatilag kizártnak tekinthetQ, hogy a prob-
lematikus részek fizikailag ne kerültek volna a 
Kerekasztal elé.

34 „Miért kellene mindenáron konszenzus?” 
(Sólyom László, az Alkotmánybíróság elsQ elnö-
ke) Bundula István interjúja Sólyom Lászlóval. 
Magyar Narancs, 2003/51. (12. 18.) [web:] 

 http://magyarnarancs.hu/belpol/miert_kelle-
ne_mindenaron_konszenzus_solyom_laszlo_az_
alkotmanybirosag_elso_elnoke-63823

35 Tölgyessy Péter: Az alkotmányosság helyreállítá-
sa Magyarországon – elQadás a Történelemtanárok 
Egylete által szervezett, Alkotmány és történe-
lem c., 2011. október 8-án a Kossuth Klubban 
tartott a konferencián https://www.youtube.com/
watch?v=eYQEAqziqP0

36 Gavra Gábor – Miklósi Gábor: A Nemzeti 
Kerekasztal-megállapodás 15. évfordulója: 
Született szeptember 18-án. Magyar Narancs 
2004/39. (09. 23.)

 http://magyarnarancs.hu/belpol/a_nemzeti_
kerekasztal-megallapodas_15_evforduloja_
szuletett_szeptember_18-an-53850

37 Amint Somogyvári írja: „Az MSZMP Politikai 
Bizottsága 1988. május 31-én fogadott el állásfog-
lalást az Alkotmány felülvizsgálatáról, és kérte fel 
a kormányt az elQkészítQ munkák megkezdésére, 
megszervezésére. Ennek közvetlen politikai elQz-
ménye az 1988. május 20–22-én tartott pártérte-

kezlet volt, amelyen a Kádár János által vezetett 
régi gárdát leváltotta a Grósz Károly vezette 
középnemzedék. Újra hatalmi pozícióba került, 
államminiszter lett a reformszárny két markáns 
egyénisége, Pozsgay Imre és Nyers RezsQ. Néhány 
héttel késQbb Kulcsár Kálmán akadémikust vá-
lasztották igazságügy-miniszterré, aki határo-
zott elképzelésekkel rendelkezett az új alkotmány 
tartalmát illetQen. 1988. júliusában a kormány 
határozatot fogadott el az Alkotmány felülvizs-
gálatának ütemtervérQl és szakmai szervezeti ke-
reteirQl [2022/1988. (HT. 7.) MT-határozat]. A 
kormányhatározat szerint a párt irányításával, az 
Igazságügyi Minisztérium szakmai elQkészítésével 
ki kell dolgozni elQbb az Alkotmány korszer_sí-
tésének koncepcióját, majd az alaptörvény szö-
vegtervezetét, és a Központi Bizottság, valamint 
az Országgy_lés alkotmány-elQkészítQ bizottsága 
által megtárgyalt anyagok kerülhetnek a kormány, 
majd az Országgy_lés elé.” Lásd Somogyvári i. 
m., ugyanott.

38 Somogyvári i. m., uo.
39 Uo.
40 Uo.
41 Uo.
42 Uo.
43 Uo.
44 Bizalmas közlés szerint volt olyan személy, aki 

a kodifikációs gondatlanságban való felelQssé-
gét egy négyszemközti beszélgetésben elismerte. 
KésQbb különbözQ kormányok idején töltött be 
felelQs beosztást.

45 Kónyáné Kutrucz Katalin a már hivatkozott 
elQadásában utalt az 1989. február 14-én, a 
Belügyminisztériumban az állambiztonsági mi-
niszterhelyettesi értekezleten elhangzottakra. 
Pallagi Ferenc miniszterhelyettes a következQket 
mondta: „Ezért nagyobb figyelemmel kell kí-
sérni az alternatív szervezQdéseket, keresni kell 
tevékenységükben azokat a kompromittálásra al-
kalmas vonásokat, melyek felhasználhatók bom-
lasztásukra, lejáratásukra.” Ezzel kapcsolatban 
a következQ feladatot határozta meg: „a megyei 
pártbizottságnak kérés nélkül is minden infor-
mációt azonnal biztosítani kell, hogy a párt elQtt 
az ellenséges tervek, szándékok idQben ismertek 
legyenek.” Kónyáné Kutrucz Katalin: Az 1990. 
évi országgy_lés létrejöttének közjogi keretei. 
Kézirat. (2. oldal.)

46 Ennek értékszociológiai oldalának vonatkozásairól 
l. Varga Károly: Értékek fénykörében. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 2003. Lásd különösen 46–50. Az 
ún. taxisblokád elQzményeirQl érdekes adatokkal 
szolgál Kulin Ferenc készülQ könyvében. Mint 
írja: „A washingtoni látogatást elQkészítQ külpo-
litikai tanácsadó hívja fel Antall József figyelmét: 
»Fontos, hogy az Egyesült Államok kormánya tisz-
tán lássa, hogy a magyar kormány nem szándékozik 
az olaj belsQ piaci árát mesterségesen alacsonyan 
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tartani.« E figyelmeztetés nélkül aligha került volna 
sor a kormány szavahihetQségének súlyosan ártó, 
az utcai tüntetéseket provokáló benzinár-emelésre, 
s a kormánypártok támogatottsága sem zuhant 
volna a mélypontjára. Az olajár állami szubvenci-
onálásától óvó üzenet arról tanúskodott, hogy az 
Egyesült Államok kormánya a nemzetközi pénzin-
tézetekkel (IMF, Valutalap) egyeztetett álláspontot 
képvisel, mely szerint a gazdasági rendszerváltást 
végrehajtó országok szociális és társadalompoliti-
kai problémáik megoldásában nem számíthatnak a 
Nyugat segítségére.” Kulin Ferenc: A paktum-fan-
tom (kézirat 33. old.) A Kulin által idézett szakértQi 
figyelmeztetésrQl lásd még Sáringer János: Iratok 
az Antall-kormány külpolitikájához és diplomáciá-
jához. I. Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2015. 37. 
234.

47 Népszabadság, 2010. 11. 14. http://nol.hu/
belfold/a_magyarok_tobbsege_eszre_sem_vesz__
hogy_atvertek-881041

48 Uo.
49 Erre utal egyébként az is, hogy az Alkotmánybíróság 

intézménye az 1989. január 10-én elfogadott 1989. 
I. törvény 6. §-ával – tehát már az Ellenzéki és 
a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások megkezdése 
elQtt – került be az Alkotmányba. Ekkor azonban 
még – bár az Alkotmányjogi Tanácsénál erQsebb, 
de – a késQbbi Alkotmánybíróságénál gyengébb 

jogkörrel. A módosított Alkotmány 32/A. § (2) be-
kezdése szerint „Az Alkotmánybíróság – a törvény 
kivételével – minden alkotmánysértQ jogszabályt, 
illetQleg jogi iránymutatást megsemmisít, az alkot-
mánysértQ törvény végrehajtását felfüggeszti.”

50 Bán Tamás: Az Alkotmánybíróság létrejötte. 
Világosság, 1993/11. szám.

51 Jakab Dénes Barna: i. m.
52 Szmodis JenQ: Alkotmány és alkotmányosság 

– Veszélyek és lehetQségek a közjogi rendszer 
átalakulása körül. Jogelméleti Szemle, 2012/3. 
157–180. [web:] http://jesz.ajk.elte.hu/szmodis51.
pdf

53 Itt is emlékeztetünk rá, hogy a 31/1998 (VI.25.) 
AB számú döntésében rámutatott, hogy a joggal 
való visszaélés tilalma az egész jogrendszerben 
érvényesül, így függetlenül az ún. jogági struktúra 
határaitól. A 18/2008 (III.12.) AB határozat pedig 
az Alkotmánynak a jogállamiságra és a jogbizton-
ságra vonatkozó rendelkezése alapján következ-
tetett arra, hogy a rendeltetésszer_ joggyakorlás 
követelménye alkotmányos elv.

54 A magyar jogirodalomban különös hangsúllyal 
Visegrády Antal felhívta a figyelmet jog haté-
konyságának kérdésére, és ebben számos tényezQ 
mellett a normák társadalmi elfogadottságának 
fontosságára is. Visegrády Antal: A jog hatékony-
sága. Unió Kiadó, Budapest, 1997.


