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BEKÖSZÖNTŐ

A Parlamenti Szemle iránti igényt a parlamenti joggal foglalkozó elméleti és gya-
korlati szakemberek vetették fel az elmúlt években különböző, a témával foglalkozó 
műhelyekben, konferenciákon. Az elhatározást tett követte és most egy új, tudo-
mányos szaklap első számát tartja kezében a Tisztelt Olvasó.

A parlamenti jog nemzetközileg és a magyar közjogban is régóta ismert és be-
vett fogalom, az alkotmányjog önálló és nagy jelentőségű része. Az alkotmányos 
rendszerváltozás és a modernkori parlamentarizmus újrakezdése (1990. május 2.) 
óta szépen szaporodnak a témával foglalkozó jogtudományi és politikatudományi 
monográfiák és szakcikkek. A parlamenti jog és annak egyes részletei népszerűek az 
évfolyamdolgozatot, diákköri és szakdolgozatot készítő jurátus hallgatók körében 
is, de jó példa erre a parlamenti ösztöndíjasok rendszeresen megjelenő almanachja.

A Parlamenti Szemle mint nyitott és tematikus tudományos lap mindazzal fog-
lalkozni kíván, amely a legszélesebb értelemben felfogott parlamenti jog tárgyköre. 
Történelmi perspektíváiban és nemzetközi összehasonlító alapon is figyelemmel 
leszünk a parlamenti választási rendszerekre, a parlamenteknek a hatalommegosz-
tásban elfoglalt helyére, fő funkcióira, szervezeti és működési rendjére, a képviselői 
jogállás összetevőire, a parlamenti jog gyakorlati megvalósulására, az élő és színes 
parlamentarizmusra.

A Parlamenti Szemle tudományos periodikaként folytatni kívánja mindazt, 
amit elődei, a Parlamenti Tudósítások vagy 1990 után a Parlamenti Módszertani 
Iroda kiadványai (a Parlamenti Dolgozatok) elkezdtek, és meríteni kíván a hasonló 
fókuszú külföldi tudományos lapok tevékenységéből. Nyitva áll a témával foglal-
kozó valamennyi elméleti és gyakorlati szakember, tudományos műhely, egyetemi 
kurzus, doktori iskola előtt. Kritikai értékelő és elemző munkája mellett, amely min-
den folyóirat alapvető feladata, szellemiségében őrizni kívánja a parlamentarizmus 
és az ezzel összefüggő politikai kultúra demokratikus hagyományait.

A Szerkesztőbizottság



SZERKESZTŐI ELŐSZÓ

2016-ban több fontos választásra is sor kerül: márciusban már lezajlott a szlo-
vákiai, és hamarosan következnek a délszláv (szerbiai, montenegrói, macedóniai) 
választások, ősszel pedig a nemrég módosított választási szabályok szerint tartandó 
romániai parlamenti választás. Az év végén az Egyesült Államokban elnökválasztás 
lesz. 2016. évi első számunkban ezért három tanulmány is kapcsolódik ezekhez. 
Hamza Gábor írása az amerikai hatalommegosztás rendszerének eszmetörténeti 
vonatkozásaihoz közöl fontos adalékokat.  Halász Iván első tudományos elemzését 
adja a március 5-én, északi szomszédunknál tartott választásoknak, kitérve a szlo-
vákiai politikai rendszer átrendeződésének folyamataira is. Varga Attila – egykori 
képviselőként és egyetemi oktatóként egyaránt – a romániai kétkamarás rendszer 
szakértője, tanulmányát is ebben a témában írta. 

Két dolgozat átfogó, tablószerű képet ad egy-egy fontos jogterületről. Erdős 
Csaba munkája a  képviselői immunitás ma politikai okból sokat támadott intéz-
ményének részletes elemzését adja. Herbert Küpper Szabó Zsolttal közös írása pedig 
a kelet- és közép-európai térség jogalkotási rendszerét, annak alkotmányos szabá-
lyozási és intézményi kereteit mutatja be, megállapítva, hogy a  közös szocialista 
múlt ellenére a csoport heterogén ugyan, de a jogállami fordulatot többségében 
sikerrel vett országokból áll. Igazi csemege Kelemen Roland tanulmánya egy több 
mint száz évvel ezelőtti parlamenti vitáról, a háború esetére szóló kivételes intézke-
désekről. A tanulmány különös aktualitását a terrorveszély esetére szóló rendkívüli 
felhatalmazásról folyó viták adják. A  szerző írásából kitűnik, hogy akkor és ma is 
a  jogállam és parlamentarizmus védői csaptak össze a  biztonságot és hatékony 
védelmet előtérbe helyezőkkel.

A Fórum rovat a parlamenthez kapcsolódó tudományos eseményekről számol 
be. Magyar Zsóka az Országgyűlés Hivatala által idén indított „Házszabályon túl” 
című előadássorozat céljának és első két előadásának ismertetését írta meg, Szabó 
Zsolt pedig egy 2015 év végi, a  törvényalkotás minőségét vizsgáló, „Törvénygyár 
vagy vitafórum” címmel rendezett konferenciáról számol be, kitérve az ott el nem 
hangzott, de a témához kötődő kérdésekre is. 

Az első lapszám négy, a parlamenti joggal összefüggő könyvről szóló recenzió-
val zárul.

A Szerkesztők
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TANULMÁNY

HAMZA GÁBOR

Alkotmányfejlődés az Amerikai Egyesült Államokban, különös tekintettel 
a hatalmi ágak megosztására

A tanulmány célja, hogy kimutassa az USA ma is hatályos alkotmányának aktuális 
jelentőségét. A kontinuitás mint a „jó állam” ismérve mellett a többszöri módosítás mi-
att a flexibilitás is jellemző vonása az alkotmánynak. Az alkotmányozók tartalmi vonat-
kozásban építettek az alkotmányozás évszázados hagyományaira, emellett tekintettel 
voltak a brit alkotmányozás, alkotmányjogi gondolkodás sajátosságaira, eredményeire. 
Erre tekintettel az USA alkotmánya organikus írott alkotmánynak tekinthető, amelyről 
reális képet elsősorban a szövetségi Legfelső Bíróság (Supreme Court) koronként változó, 
módosuló értelmezése tükrében nyerhetünk. Az Unió alaptörvényében rögzített „fékek 
és egyensúlyok” révén biztosított a kiegyensúlyozott hatalomgyakorlás. Kevés olyan al-
kotmányt ismerünk, amely olyan mértékben fonódnék össze a nemzet életével, mint az 
amerikai. Az USA alkotmányában az állam deklaráltan, a  népszuverenitás eszméjére 
alapozva a „nép ügyével” (res publica) azonosul, szoros kapcsolatban áll a valósággal, 
nem az elvont fogalmakban való gondolkodás jellemzi. Az alkotmány így a társadalmi 
konszenzust tekinti a politikai legitimáció alapjának, és ez egyedülálló stabilitást biz-
tosít az Amerikai Egyesült Államoknak.

1. Ennek a tanulmánynak alapvetően az a célja, hogy kimutassa egy olyan alkot-
mány aktuális jelentőségét, melynek elfogadására több mint kétszáz esztendővel 
ezelőtt került sor, és amely - módosításokkal - ma is hatályos. A kontinuitás, felté-
ve, hogy az állam működésének alapjául szolgáló társadalmi, gazdasági és politikai 
feltételek lényegüket tekintve nem változtak, az állam - tegyük hozzá a „jó állam” 
- működésének lényeges eleme. A kontinuitás, ami nem zárja ki a szükséges változ-
tatásokat, feltételez bizonyos mértékű flexibilitást.

A kontinuitás mellett az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának vonatko-
zásában még két lényeges sajátosságot célszerű megemlíteni. Hangsúlyozandó 
egyrészt az, hogy az USA alkotmányának előkészítése során az alkotmányozók tar-
talmi vonatkozásban építettek az alkotmányozás évszázados, sőt – eszmetörténeti 
vonatkozásban - évezredes hagyományaira. Kiemelendő másrészt az, hogy az al-
kotmányozók tekintettel voltak a brit alkotmányozás, pontosabban alkotmányjogi 
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gondolkodás sajátosságaira, pontosabban eredményeire, függetlenül attól, hogy 
az Egyesült Királyság nem rendelkezett írott alkotmánnyal. Erre tekintettel az USA 
alkotmánya organikus írott alkotmánynak tekinthető, amelyről reális képet elsősor-
ban a  szövetségi Legfelső Bíróság (Supreme Court) koronként változó, módosuló 
értelmezése tükrében nyerhetünk.

2. Európában csak két ma is hatályos írott1 alkotmány, az 1814-es norvég2 és az 
1868-ban elfogadott luxemburgi alkotmány3 tekinthet vissza több mint száz esz-
tendőt meghaladó múltra. Az Amerikai Egyesült Államok (USA) 1787-ben elfoga-
dott alkotmánya több mint kétszáz éve van szinte változatlan formában hatályban, 
ha eltekintünk néhány olyan döntő jelentőségűnek nem nevezhető módosítástól, 
mint például a szenátorok közvetlen választásának rendszere. Másfelől kevés olyan 
alkotmányt ismerünk, amely olyan mértékben fonódnék össze a nemzet életével, 
mint az amerikai. Ez a tény - nézetünk szerint - aligha tekinthető véletlennek.

A XIX. század kiemelkedő brit államférfija, William Ewart Gladstone 1878-ban 
joggal nevezte az amerikai alkotmányt – a  brit íratlan alkotmánnyal (unwritten 
constitution) összevetve – a „legcsodálatosabb műnek, amelyet az emberi elme 
és szándék valaha is alkotott”.4 Gladstone gyakran idézett értékelése ugyanakkor 
azt a téves képzetet kelti, mintha az USA alkotmánya Pallasz Athéné módjára teljes 
vértezetben pattant volna elő az amerikai nép fejéből. Az alkotmány, mint ezt látni 
fogjuk, hasonlóan a brit íratlan alkotmányhoz, lassú, átgondolt és sokszor fájdalmas 
fejlődés eredménye volt, amire James Madison utalt hosszú évekkel azt követően, 
hogy elfogadták az alkotmányt.5

A ma is joggal mély tiszteletet érdemlő törvénymű előzményei között kimagasló 
jelentőségű a Függetlenségi Nyilatkozat (Declaration of Independence). Az 1776. július 
4-én Philadelphiában tartott II. Kontinentális Kongresszuson elfogadott, a Kongresszus 
ötvenöt tagja által aláírt Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazásában kiemelkedő 

1  Az írott alkotmánnyal (written constitution) nem rendelkező Anglia esetében Cromwell 
1653-ból származó Instrument of Governmentje tekinthető az írott alkotmány megalkotására tett 
kísérletnek. Ld. Georg Jellinek: Allgemeine Staatslehre 4. durchg. Aufl. Neudruck der Ausgabe vom 
1914. (Berlin: 1922) 511. 

2  Az 1814-ben elfogadott, azóta többször módosított norvég alkotmány (Grunnlav) az ország 
függetlenségét proklamálta és az abszolutizmus, az abszolút monarchia eltörléséről rendelkezett. 
A még ugyanezen évben Norvégia és Svédország közt létrejött, 1905-ig tartó perszonálunió fenntartotta 
hatályában az alkotmányt. Vö. Nils Herlitz: Elements of Nordic Public Law (Stockholm: Norstedt 1969) 29.

3  A  luxemburgi alkotmány elfogadására az 1867. május 11-én aláírt Londoni Szerződést, mely 
Luxemburg 1815. június 9-én elnyert függetlenségét erősítette meg, követő évben került sor. Hasonlóan 
Norvégiához, a Luxemburgi Nagyhercegség 1890. november 13-án megszűnt perszonáluniója a Holland 
(Németalföldi) Királysággal az alkotmányt nem érintette, annak módosítására nem került sor.

4  William Ewart Gladstone (1809-1898) a brit alkotmány és az amerikai alkotmány összehasonlítása 
során fogalmaz így: „As the British Constitution is the most subtle organism which has proceeded from 
progressive history so the American Constitution is the most wonderful work ever struck off at a given 
time by the brain and purpose of man.”

5  Ld. James M. Beck: The Constitution of the United States: Yesterday, Today and Tomorrow (New York: 1924) 35. 
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szerepet vállaló Thomas Jefferson – akit találóan nevez Vossler az amerikai politikai 
gondolkodás atyjának6 – szónoki és jogi vonatkozásban egyaránt mesterművet al-
kotott.7 A természetjogban gyökerező elveket - így az emberek közötti egyenlősé-
get, az élethez való jogot, a szabadsághoz való jogot, az új kormány létrehozásához 
való jogot, továbbá az olyan kormány ellen való felkeléshez való jogot, amely nem 
tartja tiszteletben az alapvető jogokat8 - tartalmazó Függetlenségi Nyilatkozat szerzői 
a természetjogot, a tételes joggal összevetve, „magasabbrendű jognak” (higher law) 
tekintik.9 A Függetlenségi Nyilatkozat képes volt a belső erőket az Anglia elleni küzde-
lemhez mozgósítani, és külföldön a harchoz komoly szövetségeseket nyerni.10

A függetlenségi háborút lezáró, az USA szuverenitását elismerő, az Anglia és az 
USA, továbbá az utóbbival 1778 óta szövetségi kapcsolatban lévő Franciaország11 

és Anglia között 1783-ban Párizsban kötött békét követően sürgős feladat volt 
a szilárd alapokon nyugvó belső állami rend kiépítése. A tizenhárom volt gyarmat12 
belső kormányzati rendszere nem csekély mértékben különbözött egymástól.13 
Connecticut és Rhode Island autonómiával rendelkező gyarmatként a  colonial 
charter értelmében maga választhatta meg kormányzóját és a kormányzó mellett 

6  Ld. Otto Vossler: Die Amerikanischen Revolutionsideale in ihrem Verhältnis zu den europäischen, 
untersucht an Thomas Jefferson Beiheft 17 der Historischen Zeitschrift (München: 1929). Jefferson, aki 
a neves virginiai jogász, George Wythe mellett szerzett jogi ismereteket, a William and Mary College-
ban folytatott tanulmányai befejezését követően, 1767-ben lett a virginiai ügyvédi kamara tagja. 1774-
ig folytatott jogi praxist. Alapos jogi ismeretei nagy mértékben segítették és befolyásolták államférfiúi 
pályáját és politikai nézeteinek alakulását. Ld. Frank L. Dewey: Thomas Jefferson Lawyer (Charlottesville: 
1986); és Edward DumbaulD: Thomas Jefferson and the Law (Oklahoma: Univ. of Oklahoma Press 1978).

7  A Függetlenségi Nyilatkozatot megszövegező, a Kontinentális Kongresszus által kijelölt bizottságnak 
Jefferson mellett tagja volt még John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman és Robert R. Livingston. 
Az előzményekhez tartozik, hogy Virginia állam nevében Richard Henry Lee 1776. június 7-én három 
határozati javaslatot terjesztett a Kontinentális Kongresszus elé. Az 1. leszögezte, hogy a szövetséges 
gyarmatok „szabad és független államokat” alkotnak. A függetlenség kinyilvánítását jelentő határozatot 
a  kontinentális Kongresszus július 2-án fogadta el. E  határozat alapján került sor a  Függetlenségi 
Nyilatkozat megfogalmazását előkészíteni hivatott bizottság felállítására.

8  A preambulum szövege a „self-evident truth”, azaz a „nyilvánvaló igazság” kifejezést használja.

9  Ld. Edward S. Corwin: „The ’Higher Law’ Background of American Constitutional Law” Harvard 
Law Review 42 1928–1929. 149.; és Morton Gabriel wHite: The Philosophy of the American 
Revolution (Oxford -New York: Oxford University Press 1978).

10  Az újabb irodalomban John Phillip Reid elemzi mélyrehatóan az alkotmányos kérdéseket, melyek 
tekintetében ellentét mutatkozott a  Függetlenségi Nyilatkozat elfogadását megelőző évtizedekben 
(1764–1776) a tizenhárom gyarmat és Nagy-Britannia közt. Ld. John Phillip reiD: Constitutional History of 
the American Revolution: The Authority to Legislate (Madison: University of Wisconsin Press 1991).

11  A tizenhárom amerikai gyarmat és Franciaország kapcsolatáról ad alapos áttekintést Corwin. Ld. 
Edwars Samuel Corwin: French Policy and the American Alliance of 1778 (Princeton: Princeton University 
Press 1916).

12  Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, New York, Connecticut, New Jersey, Delaware, 
Pennsylvania, Virginia, Maryland, Georgia, Dél-Karolina és Észak-Karolina.

13  Vermont állam, melynek megszületése 1777 júliusára, az angol, később a New York-i fennhatóság 
ellen folytatott küzdelem lezárását követő időre tehető, csak 1791-ben lett az államszövetség tagja.
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működő tanácsot.14 Maryland és Pennsylvania gyarmatok az angol király adomány-
birtokai voltak. Ezért a kormányzót, továbbá a kormányzó mellett működő tanács 
tagjait és a közigazgatás főbb posztjai élén állókat a tulajdonosok választották.

A kilenc királyi gyarmaton az uralkodó nevezte ki a kormányzót és a legfonto-
sabb állami intézmények élén álló személyeket. Közös vonása volt a  gyarmatok 
állami-kormányzati rendszerének, hogy rendelkeztek a  brit alsóháznak (House of 
Commons) gyarmatonként eltérő vagyoni cenzus alapján választott törvényhozó 
szervével. Ebből adódóan nem volt könnyű feladat az eltérő tartalmú colonial char-
ters anyagát a konföderáció állami alkotmányává alakítani.

Az USA első alkotmányának tekintett, 1776. október 4-én elfogadott Konföderá-
ciós Cikkelyek (Articles of Confederation) a tizenhárom független államot laza állam-
szövetségben egyesítették. Ez a Walter által találóan csak “league”-nek tekintett15 

államszövetség is csak jóval később, az okmány éveken át húzódó ratifikálását kö-
vetően, 1781-ben jött ténylegesen létre.

A Konföderációs Cikkelyek nem biztosították egy olyan állam alkotmányos alap-
ját, amely a gazdaság területén, a pénzügyek vonatkozásában, valamint a külügyek 
terrénumán eredményesen tudott volna működni, és amely biztosítani tudta volna 
a törvénykezés, a jogszolgáltatás (bíráskodás) egységét. A Konföderációs Cikkelyek 
alapján a  bizonyos értelemben kormánynak tekintett Kongresszus ténylegesen 
nem hozhatott törvényeket.16 A Kongresszus csupán ajánlásokat szavazott meg, és 
nem volt módja az elfogadott határozatok kikényszerítésére. A Konföderációs Cik-
kelyek legcsekélyebb mértékű módosításaira, változtatásaira kizárólag valamennyi 
állam beleegyezésével volt mód. Egyre égetőbb feladattá vált egy új, a „League of 
States”-t felváltó föderális állami struktúra alkotmányos alapjainak lefektetése.17

3. 1787 májusában Philadelphiában – az Európában tartózkodó Thomas Jeffer-
son és John Adams távollétében – végül összeült az Alkotmányozó Gyűlés (Cons-
titutional Convention), amelynek munkájában Rhode Island küldöttei kivételével 

14  Az amerikai brit gyarmatok kormányzati rendszerének sajátosságaira nézve ld. George Louise beer: 
The Old Colonial System I–II. (New York: 1912); Berriedale A. keitH: The Constitutional History of the First British 
Empire (Oxford: 1930) és Clinton Lawrence rossiter: Seedtime of the Republic (New York: 1959).

15  Ld. Timoty walker: Introduction to American Law (Philadelphia: 1837; Reprint: New York: 1972) 39. 
Walker így fogalmaz: „The union thereby created, though declared perpetual, was professedly nothing 
but a league, having for its object »the common defence and general welfare«.”

16  A Konföderációs Cikkelyek nem rendelkeztek a konföderáció igazságszolgáltatásáról. A Kongresszus 
az államok közt felmerülő vitás ügyekben, így például határvitákban, volt a Konföderációs Cikkelyek alapján 
felhatalmazva döntésre. Ld. Lawrence M. FrieDman: A History of American Law (New York: 1973) 101.

17  James Bryce (1838-1922), az oxfordi egyetem római jogot oktató regius professzora hangsúlyozza 
az USA állami berendezkedését elemző klasszikus művében, hogy az alkotmány 1789-ben bekövetkező 
elfogadása révén válik az USA League of Statesből Federal State-té. Ld. James bryCe: The American 
Commonwealth (London: 1888) I. 39. Bryce szerint a német jogi terminológia, Staatenbund = League of 
States, illetve Bundesstaat = Federal State jobban utal a két államalakulat közt fennálló eltérésre. Ld. bryCe: 
id. mű 39 1. j. Vö. még: Hamza Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen Privatrechtsordnungen 
und die römischrechtliche Tradition (Budapest: ELTE Eötvös 2009) 411.
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valamennyi tagállam delegáltjai, szám szerint ötvenöten, vettek részt. Bár a Kong-
resszustól kapott felhatalmazás értelmében megbízásuk csupán a Konföderáci-
ós Cikkelyek átdolgozására terjedt ki, a  küldöttek négy hónapon át tartó, igen 
intenzív munkával megfogalmazták az új alkotmányt. A  Philadelphiai Gyűlés 
elnöke George Washington, titkára pedig William Jackson volt. Mivel ő a doku-
mentumot előkészítő tanácskozásokról csak igen kevés jegyzetet készített, az 
alkotmányozás munkájának részletei után érdeklődő kutatás a tanácskozásokat 
kísérő levelek és visszaemlékezések, így például James Madison emlékiratainak 
elemzésére kénytelen szorítkozni.

Az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez (pursuit of happiness)18 fűző-
dő jogot a  természetjog alapján19 alapvető emberi jogként deklaráló, a  kolóniáknak 
a brit uralkodótól elszenvedett sérelmeit felsoroló és az USA Angliától való elszakadását 
kinyilvánító Függetlenségi Nyilatkozathoz hasonlóan az alkotmány nem egy ember, 
hanem – James Madison megfogalmazása szerint – „számos fej és kéz műve”.20 

Az Alapító Atyák (Founding Fathers) között természetesen voltak olyanok,21 akik – miként 
Jefferson a Függetlenségi Nyilatkozat végső formába öntésénél – döntő szerepet 
játszottak az alkotmány szerkesztésében és szövegezésében.22

Az Alapító Atyák jól ismerték az antik23 és az újkori Európa politikai gon-
dolkodóinak, állambölcselőinek, így Platónnak, Arisztotelésznek, Cicerónak,24 

18  A  pursuit of happiness szoros kapcsolatban áll a  tulajdonfelfogással. E  kapcsolat alakulását az 
amerikai gondolkodóknál elemzi Scott. Ld. William B. sCott: In Pursuit of Happiness: American Conceptions 
of Property from the Seventeenth to the Twentieth Century (Bloomington, Indiana: 1977).

19  A  természetjog jelentőségére nézve az amerikai forradalomban ld. Erwin Hölzle: Naturrecht, 
Staatsrecht und Historisches Recht im Zeitalter der englischen und amerikanischen Revolution 
Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 24 1931. 452 és Dieter Grimm: Europäisches 
Naturrecht und Amerikanische Revolution: Die Verwandlung politischer Philosophie in politische Techne. In 
Ius Commune Bd. III. (Frankfurt am Main: 1970) 120–151.

20  „You give me credit to which I have so claim in calling me ‘the writer of the Constitution of the U.S.’ 
This was not, like the fabled Goddess of Wisdom, the offspring of a single brain. It ought to be regarded 
as the work of many heads and many hands.” Madison 1834. március 10-én keltezett, W. Cogswellnek írt 
levelében fogalmaz így. Ld. Writings of James Madison 533. 9. vol. Aunt. ed. 1910.

21  George Washington, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin és különösen James Madison. 
Madison szerepére nézve az alkotmány megfogalmazásában ld. A. E. Dick HowarD: „James Madison and 
the Constitution” The Wilson Quarterly, Summer 1985. 80–91.

22  Több alapdokumentum is csak egy szerző műve. Így például John Jay egyedül fogalmazta New 
York állam 1777-es alkotmányát, John Adams Massachusetts állam 1780-ban elfogadott alkotmányát 
és George Mason az 1776-os Virginia Declaration of Rightsot. Ld. Bernard sCHwartz: The Law in America: 
A History (New York – St. Louis: 1974) 22.

23  Az újabb irodalomban Richard ad jó áttekintést a gyarmati Amerika szellemi életének kiemelkedő 
képviselőit a görög-római antikvitáshoz fűző kapcsolatról. Ld. Carl J. riCHarD: The Founders and the Classics: 
Greece, Rome and the American Enlightenment (Cambridge, MA: Harward University Press 1994).

24  Cicero állambölcseletének az amerikai politikai gondolkodásra tett hatására nézve ld. Hamza Gábor: 
„Cicero De re publicája és az antik állambölcselet” in CiCero: Az állam. (Budapest: 1995) 43.. Ld. még: Hamza 
Gábor: „Cicero és az ókori állambölcselet” Acta Facultatis Politico-Iuridicæ Universitatis Budapestinensis de 
Rolando Eötvös Nominatæ XXXV. 1995–1996. 38.
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Sallustiusnak, Tacitusnak, Plutarkhosznak, Edward Coke-nak, James Harringtonnak,25 

Algernon Sidneynek, John Miltonnak, John Locke-nak, Johannes Althusiusnak, 
Hugo Grotiusnak, Samuel Pufendorfnak,26 Christian Wolffnak, William Black-
stone-nak27, Jean Jacques Burlamaqui-nak28, Emer de Vattelnek29 és különösen 
Montesquieu-nek30 munkáit.31

Lényeges szerepet játszottak az alkotmány előkészítésében az amerikai forra-
dalom szellemi előkészítői is. Benjamin Franklin még 1754-ben javasolta, hogy 

25  James Harringtonnak (1611–1677), aki az 1656-ban publikált The Commonwealth of Oceana 
szerzője, a hatását az USA föderális állami szerkezetének kialakulására hangsúlyozza Beer. Igen jelentős 
az 1661-ben írt, de csak halála után, 1700-ban publikált A System of Politics munkája is. Harrington, aki 
a popular government és a constitutional decentralization híve, nagy mértékben befolyásolja az Alapító 
Atyákat az 1787-es alkotmány megfogalmazásánál. Ld. Samuel H. beer: To Make a Nation: The Rediscovery 
of American Federalism (Cambridge, MA 1993) 85. Harrington politikai nézeteinek hatására nézve az 
újabb irodalomból ld. J. G. A. PoCoCk: „Introduction: Harrington’s Life and Writings” in James Harrington: 
The Commonwealth of Oceana and a System of Politics (Cambridge: 1992).

26  Samuel Pufendorf (1632–1694) De iure naturæ et gentium és De officio Hominis et civis műveinek 
angol fordítása Angliában hét kiadásban jelent meg 1758-ig. A két munka latin eredetiben ugyanezen 
évig kilenc kiadást ért meg a szigetországban. Ezen adatok magukban is bizonyítják a Pufendorf iránti 
rendkívüli érdeklődést angol nyelvterületen.

27  William Blackstone Commentaries on the Laws of England munkáját, mely több vonatkozásban 
is római jogi hatást tükröz, jól ismerték már a forradalom előtt az amerikai brit gyarmatokon. Rossiter 
szerint Blackstone a  legkiemelkedőbb politikai és jogi tekintély az amerikaiak számára. Ld. Clinton 
rossiter: The Political Thought of the American Revolution (New York: 1963) 69 és 73. Roscoe Pound utal 
arra, hogy a Commentaries on the Laws of Englandből a forradalom előtt több mint 2500 példányt adnak 
el. Ld. Roscoe PounD: The Development of Constitutional Guarantees of Liberty (New Haven: 41963) 61. 
Blackstone főműve és a római jog közti kapcsolatra nézve ld: FölDi András – Hamza Gábor: A római jog 
története és institúciói (Budapest: 202015) 120. Vö. még: Hamza Gábor: Entstehung und Entwicklung der 
modernen Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition (Budapest: 2009) 408.

28  Burlamaqui (1694–1748) mindkét műve, Principles of Natural Law (1747) és Political Law (1751), 
igen hamar, a megjelenésüket követő évben angolul is kiadásra kerül. E művek nagy hatással voltak 
a XIX. század első évtizedéig az angol és amerikai jogtudósokra. Jeffersonra és John Adamsra egyaránt 
hatott Burlamaqui. Ld. Patrick S. atiyaH – Robert S. summers: Form and Substance in Anglo-American Law: 
A Comparative Study of Legal Reasoning, Legal Theory and Legal Institutions (Oxford: 1987) 230. 

29  Emer de Vattel (1714–1767) műve igen széleskörű visszhangra talált Angliában. A jórészt Christian 
Wolff hatását tükröző műve, Le droit des gens, először 1758-ban, Londonban jelent meg. Ld. Percy 
E. Corbett: Law and Society in the Relations of States (New York: 1951) 29.

30  Montesquieu munkáinak az amerikai politikai és jogi gondolkodás fejlődésére gyakorolt 
kiemelkedő hatását hangsúlyozza a Supreme Court egyik kiemelkedő bírája, Oliver Wendell Holmes. Ld. 
Oliver Wendell Holmes: „Montesquieu” in Collected Papers (New York: 1920) 250. Vö. még: Paul M. sPurlin: 
The French Enlightenment in America: Essays on the Times of the Founding Fathers (Athens, Georgia: 1984) 
86. A  Függetlenségi Nyilatkozat, de egyes államok alkotmányai és a  szövetségi alkotmány is nagy 
hatást gyakoroltak a francia politikai és jogi gondolkodásra már a Francia Forradalom előtt. Ld. Jacques 
goDeCHet: „Les droits de l’homme et la Révolution Française” in Diritto e potere nella storia europea. II. k. Atti 
in onore di B. Paradisi (Firenze: 1982) 979 

31  Az Alapító Atyák politikaelméletének igen szertágazó forrásairól ad jó áttekintést William B. Ewald. 
Ld. William B. ewalD: „The Revolution and the Evolution of Law” American Journal of Comparative Law 
(AJCL) 42 1994. 3. 
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a  gyarmatok rendelkezzenek képviselettel a  brit parlamentben.32 Hasonló gon-
dolatot fogalmazott meg James Otis 1764-ben, a The Rights of the British Colonies 
Asserted and Proved című munkájában. Az adózásellenességéről híres, a „forrada-
lom tollforgatójának” nevezett delaware-i John Dickinson a Letters from a Farmer in 
Pennsylvania című művében (1767–1768) a  gyarmatok törvényhozó testülete és 
a Parlament hatalmának csökkentését javasolja. Franklin, Otis és Dickinson a gyar-
matok jövőjét még a brit kormányzati rendszeren belül látja.

James Wilson, a Considerations on the Nature and Extent of the Legislative Autho-
rity of the British Parliament (1774) című munka szerzője viszont már tagadja azt, 
hogy a Londoni Parlament a gyarmatokon akárcsak a legcsekélyebb hatalommal is 
rendelkezhetnék. A híres no taxation without representation elv megfogalmazásával 
elutasítja annak lehetőségét, hogy a Brit Parlament a gyarmatokra vonatkozó tör-
vényeket hozzon. James Wilson ugyanakkor nem vonja kétségbe azt, hogy közjogi 
kapcsolat áll fenn a brit monarchia és a gyarmatok között. Alexander Hamilton, az 
A Full Vindication of the Measures of Congress (1774) és a The Farmer Refuted (1775) 
szerzője Wilson nézeteit osztja, azaz a Parlament törvényhozási jogát tagadva a ki-
rály iránti abszolút lojalitás híve.33

Kiemelkedő szerepet tölt be az alkotmány előkészítésében és jogi – tegyük hozzá, 
természetjogi – megalapozásában John Adams, az USA első alelnöke és második 
elnöke, kinek az alkotmányozás hosszú folyamatában ténylegesen betöltött súlya 
századunk irodalmában nem kap megfelelő figyelmet.

Adams Novanglus or a History of the Dispute with America from its Origin, in 1754, to 
the Present Time címmel 1775-ben publikált cikkeiben nem vitatja a Parlament törvény-
hozási jogát a gyarmatok vonatkozásában a kereskedelem területén. Minden egyéb 
területen viszont, vonatkozik ez különösen a pénzügyekre, a gyarmatok törvényhozó 
testületei rendelkeznek hatáskörrel. John Adams az 1776-ban publikált Thoughts on 
Governmentben még a brit balanced government ideájának híve. Csak később váltja fel 
nála a rendiség gondolatán alapuló balancing of estates gondolatát az érdekek egyen-
súlyát alapul vevő balancing of interests (rich vs. poor) elmélete.34

Adams a  szerzője Massachusetts független Commonwealth első alkotmánya 
első tervezetének, mely nagy hatással volt a többi gyarmat alkotmányára. A termé-

32  Reid mutat rá arra, hogy a brit gyarmatok lakosai eredetileg a brit korona egyenrangú alattvalói 
akartak lenni, és nem amerikai, hanem az „angol jogokban” a szigetország lakosaihoz hasonlóan akartak 
részesedni. A gyarmatok whigjei nem „amerikai jogok” elnyeréséért küzdöttek. Ld. John Phillip reiD: The 
Concept of Representation in the Age of the American Revolution (Chicago: 1989).

33  James Bryce mutat rá arra, hogy az USA alkotmánya és az angol alkotmányos gondolkodás közt 
szoros a kapcsolat és számos intézmény az angol forrás alapján ismerhető meg. Ennek felismerése, 
ill. ezen összefüggés ábrázolása hiányzik Alexis de Tocqueville-nél. Ld. James bryCe: „The United States 
Constitution as Seen in the Past” in Studies in History and Jurisprudence (New York: Oxford University 
Press 1901) 321–323.

34  Ld. John R. Howe Jr.: The Changing Political Thought of John Adams (Princeton: 1966) 9–99. 
A balancing of interests ideája miatt Adams a popular sovereigntyt nem elemzi.
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szetjog elkötelezett hívének számító politikus és teoretikus kiemelkedő szerepet tu-
lajdonít az A Government of Laws and not of Men tételének. Említést érdemel, hogy 
bár nem híve a föderális szinten elfogadandó Bill of Rightsnak, a massachusettsi al-
kotmány általa kidolgozott tervezete magában foglalja a Declaration of the Rights of 
the Inhabitantst, mely később egyik forrása lesz a szövetségi Bill of Rightsnak.

Az 1776. január 10-én publikált pamflet, a Common Sense szerzője, Thomas Pai-
ne az első aki a gyarmatok politikai autonómiájának követelésén messze túlmenő, 
az Angliával fennálló minden politikai és kereskedelmi kapcsolatot egyaránt meg-
szakítani szándékozó radikális megoldás híve.

4. Az alkotmány szövegének megfogalmazása annak ellenére nem volt könnyű 
feladat, hogy az Alapító Atyák építhettek a fenti gondolkodók műveire, és rendel-
kezésükre álltak az egyes tagállamok már elfogadott, hatályban lévő alkotmányai 
is. A még jelenlévő negyvenkét küldött közül végül harminckilencen írták alá 1787. 
szeptember 17-én az USA alkotmányát.

Az 1789. március 4-én hatályba lépett alkotmány megalkotóinak nézetei számos 
vonatkozásban különböztek egymástól. Alexander Hamilton és követői olyan alkot-
mányos rend kiépítését tartották célszerűnek, amelyben az állam irányításában az 
életfogytig kinevezés révén egyfajta „politikai arisztokrácia” kerül kivételezett hely-
zetbe. New Jersey küldötte, Paterson megelégedett volna a Konföderációs Cikke-
lyek bizonyos mértékű módosításával. James Madison, Randolph, továbbá Virginia 
állam küldöttei olyan erős föderális rendszer kiépítése mellett voltak, amely uralko-
dó szerepet játszik az államok és polgárok vonatkozásában.35

Az Unió alaptörvénye, amely Madison szerint az „emberi természetről szóló va-
lamennyi kommentár közül a  legkiemelkedőbb”, bizonyosfajta kompromisszum 
eredménye. Nem volt ellentét a  küldöttek között abban a  kérdésben, hogy az 
alaptörvénynek rögzítenie kell a korlátozott hatalom (imperium limitatum) Ariszto-
telész óta ismert elvére épülő népszuverenitást, és biztosítania kell a hatalmi ágak 
elválasztásának és egyensúlyának alapjait. A hatalmi ágak közti egyensúly (checks 
& balances) biztosítása elméletének nézetünk szerint ma is jól felhasználható kifej-
tése Adams érdeme, aki az A Defense of the Constitutions of Government of the USA 
című háromkötetes, Londonban kiadott művében (1787–1788) fejti ki gondolatait, 
Turgot még 1778-ban megfogalmazott kritikájára reflektálva.

5. Az Unió alaptörvénye első megfogalmazásában még nem tartalmazza az 
alapvető szabadságjogokat. Ez joggal tűnik meglepőnek, mivel azokat az 1776. jú-
nius 12-én elfogadott virginiai Bill of Rights a „kormányzat alapjának és megalapozó-
jának” (basis & foundation of government) nevezte. A többek közt a vallás- és szólás-
szabadságot, az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogot, a fegyverviseléshez való jogot, 

35  Jó áttekintést ad a szövetségi rendszer működéséről az alkotmány ratifikálását követő 10 évben 
Stanley Elkins és Eric McKitrick munkája. Ld. Stanley elkins – Eric mCkitriCk: The Age of Federalism 
(New York: Oxford University Press 1993).
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a bűnvádi eljárást szabályozó Bill of Rights kérdése fontos szerepet játszott az egyes 
államoknak az Unió alaptörvényét elfogadó ratifikációs vitáiban. A  ratifikáció ko-
rántsem bizonyult egyszerűnek. 1787 októbere és 1788 augusztusa között három 
New York-i lapban Hamilton, Madison és John Jay tollából Publius aláírással esszék 
jelentek meg, amelyek publikálásának célja az alkotmány ratifikálási folyamatának 
megkönnyítése, illetve elősegítése volt. Ezen esszék 1788-ban két kötetben össze-
gyűjtve The Federalist címmel jelentek meg.

A három szerző az esszékben rámutatott a  Konföderációs Cikkelyek hiányos-
ságaira, hangsúlyozva a  Philadelphiában elfogadott alkotmány előnyeit, hogy 
New York állam polgárait az új alkotmány elfogadására késztesse. A The Federalist azon 
elvek kommentárja, melyeken az új alkotmány alapul. A The Federalist kitűnő eszközül 
szolgált a komoly erőt képviselő antiföderalistákkal szemben, akik az erős elnöki hatal-
mat létrehozó szövetségi állam alkotmányának elfogadását ellenezték.36

New York, Virginia és Massachusetts államok az Unió alaptörvénye elfogadásá-
nak, ratifikálásának feltételéül az alapvető szabadságjogoknak – birthrights vagy 
William Blackstone megfogalmazása szerint principal absolute rights – az alkotmány 
szövegébe felvételét szabták. Az első tíz alkotmánymódosításról (kiegészítésről) 
1789-ben határoztak, amelyek végül 1791-ben léptek hatályba, az alkotmány szö-
vegével gyakorlatilag egységet képezve. Madison volt a Bill of Rights elfogadásának 
legelkötelezettebb szorgalmazója, aki azonban Jefferson támogatására is számí-
tott. A  Képviselőházban 1789. június 8-án elmondott beszédében hangsúlyozta, 
hogy az alkotmány ratifikálása ellenére a küldöttek nagy része ragaszkodik a great 
rights of mankindnak az alkotmány szövegébe felvételéhez.

Több küldött, köztük George Mason, az erős központi hatalom kialakulásától 
tartva azt javasolta, hogy az alkotmány szövege tartalmazza a  Bill of Rightsot. 
E javaslatot azonban elvetették. Connecticut állam küldötte, Roger Sherman 
a  Bill of Rightsnak az alkotmány szövegébe felvételét ellenzők véleményét képvi-
selve azzal érvelt, hogy az egyes államokban elfogadott Bill of Rights (State Declara-
tions of Rights), melyeket az Unió alaptörvénye is fenntartott hatályukban, elegendő 
garanciát nyújtanak. Végül is a Madison képviselte nézet győzött. Mivel ez volt az 
első eset, hogy az Unió alaptörvényének szövegét kiegészítették, a kérdés az volt, 
hogy erre milyen formában kerüljön sor. Madison kilenc kiegészítést javasolt azzal, 
hogy azok szövegét az alkotmány szövege inkorporálja. Roger Sherman azonban 
azon a nézeten volt, hogy a kiegészítéseknek külön, az alkotmány szövegét követő-
en kell az alaptörvényhez kapcsolódniuk.

36  Itt szeretnénk utalni arra, hogy az 1861-es konföderációs alkotmánynak, melynek 
megfogalmazásában T. R. R. Cobb töltött be döntő szerepet, a  kidolgozása során az államok 
szuverenitását hangsúlyozó XVIII. századi, az alkotmányt az antiföderalisták föderalizmus-koncepciója 
alapján értelmezése – melyet megkönnyített a  nem mindig egyértelmű szövegezés (majestic 
vagueness) – az irányadó. Ld. Marshall L. Derosa: The Confederate Constitution of 1861: An Inquiry into 
American Constitutionalism (Columbia – London: University of Missouri Press 1991) 120.
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A Madison javasolta kilenc kiegészítést a Képviselőház tizenhétre növelte, me-
lyeket a Szenátus tizenkét kiegészítésben foglalt össze. 1789. október 2-án végül 
tízet ratifikáltak. 1791. december 15-én váltak a ratifikált kiegészítések az alkotmány 
részévé, melyeket összefoglalóan Bill of Rightsnak neveztek. Az államok által nem 
ratifikált két kiegészítés a Kongresszus tagjainak díjazására, valamint a választóke-
rületek nagysága és a képviselők száma közti arányra vonatkozott. Massachusetts, 
Connecticut és Georgia államok törvényhozása csak 1940-ben ratifikálta a  Bill of 
Rightsot. Ezzel magyarázható, hogy a Congregational Church Massachusetts állam-
ban established church, mely 1833-ig állami támogatásban részesült. Az alkotmány 
ratifikálásának százötven éves évfordulója és az európai autoriter államok megerősö-
dése ösztönözte ezen államokat, hogy ratifikálják a szövetségi Bill of Rightsot.

A ratifikálás révén a Bill of Rights normatív erejűvé vált, mégpedig úgy, hogy részét 
képezte az Unió „szupertörvényének”, az alkotmánynak. A Bill of Rights alkotmány szint-
jére emelése jelenti az alapvető eltérést a francia Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyenhez képest. Ez utóbbi a jogokat talán szebben, elegánsabb módon fogalmazza 
meg, mint az amerikai Bill of Rights, de azok a Nyilatkozatban inkább csak absztrakt tiszta-
ságú politikai maximák, semmint mindenkire nézve kötelező, a tételes jog részeivé vált 
normák. A Bill of Rightsban rögzített szabadságjogok az államhatalom által szankcionált, 
további konkretizálást nem – tegyük hozzá, hogy értelmezést azonban igen – igénylő 
normákká váltak. Earl Warren főbíró joggal nyilatkozott úgy, hogy a Bill of Rightsnak „vala-
mennyi alkotmány szívévé” kéne válnia.

A Bill of Rights politikai jelentőségét, súlyát jól illusztrálja, hogy a föderalista több-
séggel rendelkező Kongresszus által 1798-ban elfogadott Sedition Act elleni küzde-
lemben a szólásszabadságot garantáló I. kiegészítésre hivatkozás jelentette a döntő 
fegyvert. A kormányzatot bíráló nyomdászok, így a philadelphiai nyomdász, kiadó 
William Duane elhallgattatásának eszközéül szolgáló Sedition Act37 ellen a felhábo-
rodott polgárok a  Kongresszusnál a  szólásszabadságot garantáló I. kiegészítésre 
hivatkoztak. A Supreme Court részéről nem került sor e törvény alkotmányellenes-
ségének vizsgálatára. Az 1800-ban tartott, a központi hatalmat minden eszközzel 
növelni akaró föderalista párt választási vereségét követően sikerült e törvényt ha-
tálytalanítani. A Bill of Rightsban szereplő alapvető szabadságjogok értelmezése az 
elmúlt kétszáz évben gyakran képezte vita tárgyát. A Legfelső Bíróság szerepe a Bill 
of Rights értelmezésében csak lassan alakult ki. A Supreme Court első, Bill of Rightsz-
szal kapcsolatos döntése 1833-ból származik.

6. Az Unió alaptörvénye a preambulumban a népet nevezi az alkotmány alkotó-
jának. Az I. Cikk értelmében a törvényhozó hatalom letéteményese a Kongresszus, 

37  A Sedition Act alapján indult eljárás Matthew Lyon ellen, aki a Kongresszus tagja volt és erősen bírálta 
a  föderalistákat. Lyont a  föderalista többségű jury börtönbüntetésre és nagy összegű pénzbüntetés 
fizetésére ítélte. Szabadulását követően újra a törvényhozás tagjává választották. A Sedition Act alapján 
elítélteknek az 1800-ban megválasztott Jefferson elnök kegyelmezett meg. Ld. David kairys: Freedom of 
Speech. In The Politics of Law: A Progressive Critique. (New York: 1982) 146.
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amely a Képviselőházból és a Szenátusból áll. A Képviselőház tagjait kétévenként 
a nép választja. A Szenátus tagjait, akiket – valamennyi államból kettőt – eredetileg 
az egyes államok törvényhozása választott, az 1913-ban elfogadott XVII. kiegészítés 
(módosítás) értelmében az adott állam lakossága hat évre választja. A Szenátus az 
USA föderális szerve, mely a szövetségi állam külügyeinek területén és a belpoliti-
kában igen fontos szerepet játszó intézmény. A Szenátus – szemben Jeremy Bent-
ham nézetével – semmiféle rokon vonást nem mutat az angol House of Lordsszal.

A szövetségi állam vertikálisan tagolt struktúrája a hatalmi ágak elválasztása, elkü-
lönítése szempontjából szervesen kapcsolódik a horizontális hatalommegosztáshoz. 
Ezáltal a főképpen Locke-ra (balancing the power of government by placing several parts 
of it in different hands) és Montesquieu-re visszanyúló, a hatalmi ágak megosztására 
vonatkozó elv valóban szerves része az USA államrendszerének. Gyakran nem kap kellő 
figyelmet a tény, hogy a separation of powers alkotmányban lefektetett elve nem az 
államhatalom három, egymástól független ágának létrehozását jelentette.

A hatalmi ágak egymástól elválasztásának biztosítékát jelentő elv ténylegesen 
azt jelenti, hogy három elkülönített, egymással egyenrangú, a hatalomban részes 
intézményt hoztak létre.38 Ennek célja, hogy gátat vessenek önkényuralom kiala-
kulásainak. Amint Madison a  The Federalist 47. esszéjében oly szemléletesen írja: 
„A hatalomnak ugyanazon kézben való egyesítése, legyen az bár egy, több vagy 
számos kéz (...) csakis magát az önkényuralmat jelentheti.” A  Legfelső Bíróság 
több, a Kongresszus által hozott törvényt, a hatalmi ágak elválasztásának elvére 
hivatkozva, érvénytelenített.39 A hatalmi ágak elválasztása századunk első évtize-
deiben is ugyanazon funkciót tölti be, mint alkotmányban rögzítésének idején, 
a XVIII. század végén.

Az Unió alaptörvényében rögzített „fékek és egyensúlyok” (checks and balances) 
révén biztosított a  kiegyensúlyozott hatalomgyakorlás. A  coordinated powers ké-
sőbb kifejlesztett technikája ellenére azonban felmerül a kérdés, hogy a XXI. század 
második évtizedében az USA hagyományos állami szervezete, melyben a  Kong-
resszus és az elnöki hatalom közti konfliktus nem ritka jelenség, megfelelő alapul 
szolgál-e egy világhatalom irányítására.40 Kétségtelen, hogy az elnök lényegesen 
szélesebb hatáskörrel rendelkezik, mint az alkotmány szövege alapján feltételez-
hető volna. De nem állítható, hogy az elnöki hatalom kiterjesztésére az elmúlt két 
évszázad során törvénytelen módon, az alkotmány megsértésével (contra constitu-
tionem) került volna sor.

38  A Court-Packing Planre nézve az irodalomból ld. William E. leuCHtenberg: „The Origins of Franklin D. 
Roosevelt’s ‘Court-Packing’ Plan” The Supreme Court Review (SCR) 1966. 347–400.

39  A Marbury vs. Madison ügyben hozott döntés jelentős lépés volt a Supreme Court, illetve a bírói 
hatalmi ágazat egyenlő súlyt képviselő hatalmi ág elismerésében. John Marshall szerepére vonatkozóan 
ld. FrieDman (16. lj.) 117.

40  Ld. Cass R. sunstein: „An Eighteenth Century Presidency in a Twenty-First Century World” Arkansas 
Law Review (ALR) 48 1995. 1. 
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7. Az Alapító Atyák az alkotmány kidolgozása során világosan látták a Kongresz-
szus szerepét és hatáskörét. Nem rendelkeztek azonban világos képpel a végrehajtó 
hatalomról, amit az is mutat, hogy jelentős nézetkülönbségek mutatkoztak e hata-
lom terjedelmét illetően. Csak a tanácskozások végső szakaszában sikerült egyetér-
tésre jutni, hogy egy monisztikus végrehajtó hatalom elveit fektessék le az Unió alap-
törvényében. A monisztikus felfogást tükrözi az alkotmány II. cikkének 1. szakasza, 
melynek értelmében a végrehajtó hatalom az USA elnökét illeti meg.

Az elnök hatáskörét az alkotmány viszonylag szűkszavúan határozza meg. Az el-
nök hatásköre kiterjed a külpolitika irányítására; Jefferson szerint: „The transaction 
of business with foreign nations is executive altogether”. Ez kiváltképpen a nemzet-
közi szerződések kötésére vonatkozik,41 részben a Szenátus jóváhagyását feltételez-
ve. Az elnök hatásköre kiterjed továbbá a törvények lelkiismeretes végrehajtására, 
a szövetségi tisztségviselők és a szövetségi bíróságok bíráinak kinevezésére, továb-
bá a  kegyelmi jog gyakorlására. Az elnök a  hadsereg főparancsnoka. Vétójoggal 
rendelkezik a Kongresszus által elfogadott törvények tekintetében, bár a vétójogot 
a Kongresszus kétharmados többséggel hatálytalaníthatja. Az alkotmányon kívül 
más törvények is felruházhatják az elnököt bizonyos jogokkal.

Az Alapító Atyák a felvilágosodás eszméinek hatása alatt nem akartak erős vég-
rehajtó hatalmat. De tagadhatatlan, hogy az alkotmányfejlődés iránya idővel eltért 
az eredeti szándéktól. Az alkotmány nem egy tekintetben töredékes és nem egé-
szen egyértelmű szövegének értelmezése már viszonylag korán az elnök úgyneve-
zett „inherens jogosítványainak” elfogadásához vezetett.

8. Az amerikai alkotmány kétségtelenül legeredetibb és európai, sőt, ma már 
világviszonylatban is legnagyobb hatású alkotóeleme a harmadik hatalmi ágat je-
lentő bírói hatalom (judicial power), melyet az 1789-ben elfogadott Bírósági Törvény 
(Judiciary Act) a szövetségi bíróságok, és különösen a Legfelső Bíróság, javára jelen-
tősen kiszélesített.

A gondolat, hogy legyen mód valamilyen formában az alkotmány (alaptörvény) 
szövegében szereplő szabályok tényleges alkalmazásának jogi garantálására, illet-
ve azok végrehajtásának ellenőrzésére, már jóval korábban felmerült. Pennsylvania 
állam 1776-ban elfogadott alkotmánya rendelkezik a Council of Censors létesítésé-
ről. Feladata az államhatalom képviselői „alkotmányos viselkedésének” ellenőrzése, 
figyelemmel kísérése. A széleskörű elnöki hatalom mellett a Legfelső Bíróság (Sup-
reme Court) kiemelkedő szerepe az USA alkotmányának és alkotmányos rendszeré-
nek legsajátosabb vonása.

A Legfelső Bíróság egymást „testvérnek” (brethren) szólító tagjai életkori korlá-
tozás nélkül töltik be hivatásukat, egészen kivételes társadalmi presztízst élvezve. 
William Howard Taft, aki korábban az USA elnöke volt, nyolc évvel elnöki mandá-

41  Ld. Edward S. Corwin: The President’s Control of Foreign Relations (Princeton: Princeton University 
Press 1917).
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tuma lejártát követően (1921–1930) a Legfelső Bíróság elnöke lett,42 ami jól szem-
lélteti a  Supreme Court kivételes súlyát.43 A  Legfelső Bíróság fontos ítéleteinek 
meghozatalával jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az USA alkotmánya 
ne merevedhessék meg. Konzervatív és progresszív vonásokat egyaránt muta-
tó judikatúrája, döntéshozatala révén a  Supreme Court komoly szerepet töltött 
be a  szabadságon és egyenlőségen nyugvó jóléti állam (welfare state) létreho-
zásában. A  Legfelső Bíróság nem egyszer került konfliktusba a  Kongresszussal 
és az elnökkel. Emlékezetes a Supreme Court és Franklin Delano Roosevelt elnök 
konfliktusa a New Deal idején, éveiben.

Az ellentét oda vezetett, hogy az elnök az 1937. február 5-én nyilvánosságra 
hozott Court Packing Plan keretében növelni kívánta a Legfelső Bíróság tagjainak 
számát, hogy elháruljon az akadály a New Deal programjának megvalósítása útjá-
ból.44 A Supreme Court tagjai száma növelésének gondolata azonban megbukott 
a közvélemény ellenállásán, amely nem kívánt változtatni a rendkívüli tekintélynek 
örvendő intézmény struktúráján. A Kongresszus is ellenezte a judicial branch poli-
tikai súlyának ezzel elkerülhetetlenül együtt járó növekedését, amihez a tervezett 
reform kétségtelenül vezetett volna.45

9. Az Alapító Atyáknak nem volt szándékukban a bírói hatalomnak (judicial 
branch of power) azt a szerepet biztosítani, melyet idővel az alkotmányfejlődés 
és a  politikai helyzet változása során kapott. Az Unió alaptörvénye III. Cikké-
nek 2. szakasza alapján a  bíróságokat pusztán „ügyek és jogviták” (cases and 
controversies) törvények mércéje alapján történő felülvizsgálata, nem pedig az 
absztrakt normakontroll illeti meg. A VI. Cikk 2. bekezdésének értelmében az 
alkotmány az ország legfőbb törvénye (supreme law of the land).

E klauzula biztosít kiemelkedő szerepet a Legfelső Bíróságnak az USA alkotmányos 
rendszerében. Nyilvánvaló, hogy egy alkotmány csakis az esetben válhat egy ország 
alaptörvényévé (fundamental law), ha az államhatalom törvényhozó és végrehajtó ága-
inak alkotmánnyal ellentétes normái és rendelkezései nem hatályosulhatnak. Hamilton 

42  William Howard Taft, aki 1909–1913 közt volt az USA elnöke, fiatalon, 29 éves korában lett Ohio 
állam Legfelső Bíróságának bírája. Az egyik legtekintélyesebb szövetségi bíróságnak (US District Court for 
the 6th Circuit) is bírája. Professzora továbbá a Cincinnatti Law Schoolnak is. Ld. Clare CusHman (szerk.) „The 
Supreme Court Justices: Washington DC” Congressional Quarterly 1993. 342.

43  Charles Evans Hughes, a  Supreme Court bírája 1916-ban lemondott hivataláról, hogy elnökjelölt 
lehessen, az ilyen eset – tehát a bírói pozíció „feláldozása” a politikai karrierért – csak egészen kivételes.

44  A Supreme Court tagjainak számát egy 1869-ben elfogadott törvény kilencben szabta meg, 
illetve e számot állította vissza.

45  Jeremy Bentham, aki az 1789-ben publikált, híres Introduction to the Principles of Morals and Legislation 
művében az USÁt a  földkerekség egyik legvilágosodottabb, ha ugyan nem a  legfelvilágosodottabb 
nemzetének tekinti, a Szenátust a Lordok Háza gyenge utánzásának tartja. Ld. Herbert L. A. Hart: Essays on 
Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory (Oxford: 1982) 73. Bentham kritizálja az USÁt azért is, mert 
– hasonlóan Angliához – nem törekszik jogrendszere kodifikálására. Ld. Hart: 65. Az USA jogrendszerének 
kodifikálására nézve ld. FölDi – Hamza  (27. lj.)124–126; és Hamza Gábor: Entstehung und Entwicklung der modernen 
Privatrechtsordnungen und die römischrechtliche Tradition (Budapest: 2009) 416–621.
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a The Federalist híres 78. esszéjében fogalmazta meg az elveket, melyeknek értelmében 
a bíróságoknak az alkotmány szellemének „őrzőivé” kell válniuk. Ezekből következik az, 
hogy a bíróságoknak hatáskörrel kell rendelkezniük az alkotmánnyal ellentétes törvé-
nyek érvénytelenítésére.

A törvények alkotmányosság szerinti felülvizsgálatának gondolata Edward 
Coke-tól származik, aki azt a XVII. század elején fogalmazta meg Angliában.46 A fen-
tebb már említett Marbury vs. Madison ítéletben a Legfelső Bíróság élén harminc-
négy éven át (1801–1835) álló John Marshall főbíró a  törvények alkotmányosság 
szerinti felülvizsgálatát és azok megsemmisítésének lehetőségét alkotmányellenes-
ségük esetében, a  következőképp indokolja.47 Az alkotmány mint a  legmagasabb 
szintű, a nép akaratában gyökerező törvény, az államhatalmat csak meghatározott 
keretek közt engedi érvényesülni. Ebből következően konfliktus esetén az alkotmány-
nyal ellentétes norma vagy rendelkezés jognak nem tekinthető, így azokat a bírósá-
gok, a jog értelmezői és védelmezői, nem alkalmazhatják.48

Az USA-ban a judicial review letéteményese nem kizárólag a Supreme Court.49 
Az egyes államok legfelső bíróságának is joga van az adott állam törvényhozása 

46  Edward Coke (1552–1634), aki 1606–1613 közt Chief Justice of the Common Pleas volt, majd 1613-ban 
a King’s Bench főbírája lett, 1610-ben a Dr. Bonham’s Case kapcsán fogalmazta meg azt, hogy a Common 
Law felette áll a Parlament által hozott törvényeknek. Ha az Act of Parliament ellentétben állna a „common 
right & reason”-nel, semmisnek tekintendő („And it appears in our books, that in many cases, the common 
law will control Acts of Parliament, and sometimes adjudge them to the utterly void: for when an Act of 
Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common 
law will control it and adjudge such act to be void (…)”). Az érvénytelenné nyilvánítás alapját a common 
right and reasont megtestesítő Common Law megsértése, nem pedig a Parlament által elfogadott törvény 
sokszor nem könnyen megállapítható alkotmányellenessége jelenti. Ld. Theodore F. T. PluCknett: „Bonham’s 
Case and Judicial Review” Harvard Law Review (HLR) 40 1926 30. A  Dr. Bonham’s Case szolgált 1765-
ben a Bélyegtörvény (Stamp Act) kapcsán a  londoni Parlament törvényeit alkotmányellenesnek tekintő 
doktrína alapjául. Ld. Edward S. Corwin: „The ’Higher Law’ Background of American Constitutional Law” 398.; és 
Edward S. Corwin: „The Natural Law and Constitutional Law” in 3 Proceedings of the Natural Law Institute 1950 
in Richard loss (szerk.) Presidential Power and the Constitution: Essays by Edward S. Corwin (Ithaca – London: 
Cornell University Press 1976., reprint) 4. Edward Coke pályájára nézve ld. Samuel E. tHorne: „Sir Edward 
Coke 1552–1952” in Samuel E. tHorne: Essays in English Legal History (London – Ronceverte: The Hambledon 
Press 1985) 223–238. A Dr. Bonham’s case-szel kapcsolatosan ld. még: Samuel E. tHorne: „Dr. Bonham’s Case” 
in Samuel E. tHorne: Essays… 269–278.

47  A judicial review-val kapcsolatosan ld. Edward S. Corwin: „Marbury vs. Madison and the Doctrine of 
Judicial Review” Michigan Law Review (MLR) 12 1913–1914. 538. 

48  A Marbury vs. Madison ügyben hozott döntés idején a Philadelphiai Gyűlés ötvenöt küldötte 
közül még hatminkilencen voltak életben. A  döntés ellen egyedül Dél-Karolina állam delegáltja, 
Charles Pinckney tiltakozott. Ld. Charles warren: Congress, the Constitution and the Supreme Court 
(Boston: 1937) 127.

49  A Supreme Court által gyakorolt judicial review és a politika kapcsolatát elemzi átfogóan Choper. Utal 
arra, hogy a judicial review nem egyszer kerül összeütközésbe a többségi elvvel (principle of majority). Ld. 
Jesse H. CHoPer: Judicial Review and the National Political Process: A Functional Reconsideration of the Role of 
the Supreme Court (Chicago: The University of Chicago Press 1980). A Supreme Court tagjainak jelölése az 
USA elnöke részéről nagyon gyakran politikailag (is) motivált. Például Joseph Story jelölésének politikai 
hátterére nézve ld. Morgan D. DowD:„Justice Joseph Story and the Politics of Appointment” The American 
Journal of Legal History 9 1965. 265. 
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által elfogadott normák alkotmányosság szerinti felülvizsgálatára. Az alkotmányos-
ság szerinti felülvizsgálat mércéjéül az Unió alaptörvénye mellett az egyes államok 
alkotmányai is szolgálnak. A tagállamok legfelső bíróságai megsemmisíthetik azokat 
a normákat, rendelkezéseket, melyek ellentétesek az adott állam alkotmányával. Ezen 
összefüggésben utalunk arra, hogy az egyes államok alkotmányai távolról sem annyi-
ra stabilak, mint az Unió alaptörvénye. Louisiana államnak például tizenegy, Georgiá-
nak tíz, Dél-Karolinának hét alkotmánya volt. Az ötven állam közül csupán tizennyolc 
állam törvényhozása nem fogadott el egynél több alkotmányt. Massachusetts állam 
1780-ban elfogadott alaptörvénye a  legrégebbi alkotmány, igaz, módosítására, ki-
egészítésére igen gyakran, eddig száztizenhat alkalommal került sor.

10. Az egyes államok alkotmányai alapvetően ugyanazon kérdéseket szabályoz-
zák, mint az Unió alaptörvénye.50 Először az állam kormányzati struktúrájáról rendel-
keznek, majd azt követően az alapvető szabadságjogokat szabályozzák. Az államok 
alkotmányainak rendszerén belül a  harmadik részt a  szabályozás tárgyát tekintve 
igencsak változatos, úgynevezett szupertörvényhozás alkotja. A szupertörvényho-
zás esetében olyan rendelkezéseknek az alkotmány szövegébe felvételéről van szó, 
melyek különben hagyományos, tehát nem alkotmányszintű törvényhozás tárgyát 
képeznék. Az alkotmány szövegébe felvételüknek gazdasági vagy politikai indítékai 
vannak. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az Unió alaptörvénye is tartalmaz a szuper-
törvényhozással közös jegyeket viselő rendelkezéseket. Ilyen például az I. Cikk 9. sza-
kaszának a különböző adók és illetékek kivetésével kapcsolatos rendelkezése. Szu-
pertörvényhozásnak tekinthető egyes amerikai alkotmányjogászok nézete szerint 
az alkoholtilalomról rendelkező, ma már hatályon kívül helyezett XVIII. kiegészítés is. 
Az egy bizonyos korszak sajátos gazdasági, politikai helyzete által motivált részlet-
szabályozás jellegű szupertörvényhozás gyakran vezet az egyes államok alkotmá-
nyának módosításához vagy éppen új alkotmány elfogadásához.

Az USA alkotmányos rendszerének egyik pillérét jelentő judicial review vonat-
kozásában nem csekély szerepet töltöttek/töltenek be az egyes államok legfel-
ső bíróságai. Az 1871 és 1900 közötti időszakban az államok Supreme Courtjai 
sokszor aktívabbak és invenciózusabbak voltak, mint a  szövetségi Legfelső Bí-
róság. Az 1868-ban elfogadott XIV. alkotmánymódosításon nyugvó due pro-
cess-elv, amelynek értelmében az államok nem hozhatnak vagy alkalmazhatnak 
olyan törvényt, melyek korlátozzák az USA állampolgárait megillető előjogokat 
vagy mentesítéseket, és egyetlen állam sem foszthat meg valakit szabadságá-
tól vagy tulajdonától megfelelő törvényes eljárás nélkül, széleskörű kiterjesztő 
értelmezésen nyugvó alkalmazása elsősorban az államok bíróságainak érde-
me. Ugyanez vonatkozik az ugyancsak a  XIV. módosításra épülő szerződési 

50  Az egyes államok alkotmányáról ad áttekintést történeti perspektívából Friedman, utalva arra, hogy 
azok több figyelmet érdemelnének a kutatók részéről. Ld. Lawrence M. FrieDman: „State Constitutions in 
Historical Perspective” ANNALS, AAPSS 496 1988. 33.
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szabadság doktrínájának bírói alkalmazására. A judicial review a XX. században 
az egyes államok bíróságainak gyakorlatában talán még nagyobb szerephez 
jutott, mint a XIX. század utolsó harmadában. Jól szemlélteti e tendenciát az, 
hogy például New York államban a bíróságok 1906 és 1938 között 451, az ál-
lam törvényhozása által elfogadott jogszabályt tekintettek alkotmányosnak 
és 136-ot alkotmányellenesnek.51

11. Az USA-ban a judicial power és a másik két hatalmi ág közt időnként jelentke-
ző konfliktus nem jelenti azt, hogy tendenciaszerűen ne volna összhang a hatalmi 
ágak között. Hangsúlyoznunk kell, hogy a Supreme Court oly jeles bírái, mint Hol-
mes, Hughes, Stone, Cardozo, Brandeis és Frankfurter ideológiai beállítottságuktól 
függetlenül éppen azért voltak kiemelkedőek, mert érzékük volt a politikai esemé-
nyek iránt.52 Az ő esetükben nem túlzás egyenesen egyfajta judicial statesmanship-
ről beszélni.53 A judicial law-making ilyen értelemben nem ellentétes a Kongresszus 
és az egyes államok törvényhozása által elfogadott normákban több áttételen 
keresztül kifejezésre jutó politikai akarattal.

Ezen összefüggésben a Legfelső Bíróság Chief Justice-a, Charles Evans Hughes 
híres mondása – mely szerint a „Supreme Courtra nézve az alkotmány az irányadó, 
de az alkotmány az, amit mi, a bírák állapítunk meg”54 – nem az egyes hatalmi ágak 
közti ellentétre, hanem éppen ellenkezőleg, az azok közt tendenciaszerűen mutat-
kozó egységre utal.55 John Marshall főbíró szerint az „alkotmányt a későbbi korok 
számára alkotják, és úgy tervezik, hogy megközelítőleg azt a halhatatlanságot érje 
el, amelyet az ember által alkotott intézmények érhetnek el.”56

51  Ld. F. A. smitH: Judicial Review of Legislation in New York: 1906–1938 (New York: 1952) 223.

52  Fordham 1957-ben, New Yorkban tartott előadásában utal arra, hogy az alkotmány időállóságának 
egyik legfontosabb elemét a bíróságok authoritative interpretationje biztosítja. Ld. Jefferson B. ForDHam: 
„The Legal Profession and American Constitutionalism” in The Benjamin N. Cardozo Memorial Lectures. vol. 
2. (New York: Association of the Bar of the City of New York 1970) 603.

53  Ld. John R. sCHmiDHauser: The Supreme Court: Its Politics, Personalities and Procedures (New York: 1960) 
157. és Gary J. JaCobsoHn: Pragmatism, Statesmanship and the Supreme Court (Ithaca – London: 1977).

54  „We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is” Hughes sokat idézett 
mondása 1907. május 3-án hangzott el a  New York államban lévő Elmirában tartott beszédben. Ld. 
Charles E. HugHes: Addresses and Papers (New York: 1908) 139.

55  A Supreme Court politikailag is motivált döntéseiről ad jó áttekintést Koopmans. Ld. Tim kooPmans: „The 
Roots of Judicial Activism” in Franz matsCHer – Herbert PetzolD (szerk.): Protecting Human Rights: The European 
Dimension. Studies in Honour of Gérard J. Wiarda (Köln – Berlin – Bonn – München: 1988) 317–327. A Legfelső 
Bíróság judicial activismjéről adnak különböző aspektusból áttekintést Herman Belz, John E. Semonche és 
Howard Gillman. Ld. Herman belz: „The Realist Critique of Constitutionalism in the Era of Reform” American 
Journal of Legal History (AJLH) 15 1971. 288–306; John E. semonCHe: Charting the Future: The Supreme Court 
Responds to a Changing Society, 1890–1920 (Westport, Connecticut: 1978); és Howard gillman: The Constitution 
Besieged: The Rise and Demise of Lochner Era Police Powers Jurisprudence (Durham: 1993).

56  „A constitution is framed for ages to come and is designed to approach immortality as nearly 
as human institutions can approach it.” John Marshall a  sokat vitatott Cohens vs. Virginia döntésben 
fogalmazott így 1821-ben. (Cohen vs. Virginia 19 U.S. 264, 387). Vö. William J. brennan: „The Ninth 
Amendment and Fundamental Rights” in James o’reilly (szerk): Human Rights and Constitutional Law: 
Essays in Honour of Brian Walsh (Dublin: 1992) 109.
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12. Az USA alkotmánya, melynek megfogalmazása során az Alapító Atyák az 
antik és a modern Európa kiemelkedő állambölcselőinek műveire is támaszkod-
tak, a  társadalmi konszenzust tekinti a  politikai legitimáció alapjának. Ez a  már 
Jefferson és Hamilton által megfogalmazott elv az alapköve az USA alkotmányos 
rendjének, mely világtörténelmi viszonylatban is egyedülálló stabilitást biztosí-
tott és biztosít az államnak.

Louis Dembitz Brandeisnek, aki nem sokkal később a Supreme Court egyik libe-
rálisnak tekintett bírája lett, 1915-ben mondott szavai ma is érvényesek: „I see no 
need to amend our Constitution. It has not lost its capacity for expansion to meet 
new conditions unless interpreted by rigid minds which have no such capacity. 
Instead of amending the Constitution, I would amend men’s economic and social 
ideas. Law has always been a narrowing, conservatizing profession. What we must 
do in America is not to attack our judges, but to educate them.”57

13. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkot-
mányának elemzését legtöbbször a filozófiai oldalról történő megközelítés jellemzi. 
A kutatásokban gyakran háttérbe szorul a történeti és a jogi megközelítés. Sokszor 
hiányzik az alkotmány etika oldaláról történő vizsgálata is. Az alkotmány több síkon 
történő elemzése alapján tudunk objektív képet alkotni az USA alkotmányos rend-
szerének kialakulásáról, fejlődéséről és mai helyzetéről. Vonatkozik ez különösen az 
államhatalmi ágak elválasztásának kérdésére. 

Az USA alkotmányában az állam deklaráltan, a népszuverenitás eszméjére ala-
pozva a „ nép ügyével” (res publica) azonosul. A nép és az állam közötti kapcsolat 
az alkotmány szintjén szorossá, sőt egymástól elválaszthatatlanná válik, melyet az 
államnak törvényhozás útján minden eszközzel erősítenie kell. Erre kifejezetten 
utal az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának kidolgozásában részt vállaló 
John Adams. Az USA alkotmánya számos olyan elemet tartalmaz, amely Platón 
és Arisztotelész alapján már ismert volt. A leglényegesebb különbség Platón és 
Arisztotelész állambölcselete és az USA alkotmánya között az, hogy az USA alkot-
mánya valamennyi ember alapvető egyenlőségét feltételezi. Az USA alkotmányá-
ban, pontosabban az arra épülő, évtizedekkel később kialakult, ma már stabilnak 
tekinthető alkotmányos rendjében kifejezésre jutó egyenlőség-elmélet legfon-
tosabb eleme az, hogy valamennyi ember, etnikumától és társadalmi helyzetétől 
függetlenül ugyanazt a jogállást élvezi. Az USA alkotmánya szoros kapcsolatban 
áll a valósággal, azt nem az elvont fogalmakban való gondolkodás jellemzi. Az 
állam műkődéséhez valamennyi társadalmi réteg, csoport közötti harmóniára 

57  Ld. Edward S. Corwin: „Our Constitutional Revolution and How to Round it Out” 19 Pennsylvania 
Bar Association Quarterly April 1948. (Reprint: op. cit. 175). Edward S. Corwin (1878–1963), kinek műveire 
e  tanulmány elkészítése során oly gyakran hivatkozunk, nem volt jogász. De munkái nagy befolyással 
voltak az amerikai alkotmány értelmezésére. Harminckét éven át egyedül Corwin nem volt jogász a tíz 
szerző között, akiket a Legfelső Bíróság a leggyakrabban idézett. Ld. Richard loss (szerk.): Presidential Power 
and the Constitution: Essays by Edward S. Corwin (Ithaca – London: Cornell University Press 1976).



22

Parlamenti Szemle 2016/1.

van szükség. A közmegegyzés, a concordia követelnénye az idea és a társadalmi 
valóság integrálásának gondolatát tükrözi. Az állam ezáltal válik „ mindenki ügyé-
vé”, Cicerót követve res populivá. Fontos utalni arra, hogy a polgárok egyetértése, 
a consensus omnium biztosítja az alkotmány módosításának lehetőségét is. 

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerének kidolgozásában 
ugyancsak részt vállaló Thomas Jefferson és James Madison között a legnagyobb 
egyetértés éppen az alkotmány flexibilitásának kérdésében volt. Az USA alkotmá-
nyában az állam a társadalomhoz szorosan kapcsolódik. Az alkotmányban kiemelt 
szerepet kap a tulajdon védelme. Az alkotmányozók osztották John Locke nézetét, 
aki a tulajdon, a property védelmét az állam egyik legfontosabb feladatának tekinti. 
Az alkotmány lényeges eleme a közösségi érdek jogi úton való védelme. A XVIII. 
század végén az amerikai konstitucionalisták támaszkodtak az alkotmányozás több 
évszázados hagyományaira, attól függetlenül, hogy azokat kortársaik konzervatív-
nak vagy éppen progresszívnak tekintették. Kimutatható ez a  hagyományokhoz 
való ragaszkodásban vagy éppen a  zsarnokság elutasításában. Az USA alkotmá-
nyában és későbbi értelmezésében kifejezésre jut a köztársaságpártiság, a szabad-
ság hirdetése, a magántulajdon sérthetetlenségének eszméje, az arányos szociális 
és politikai egyenlőség tana, a természetes arisztokrácia kissé homályos ideája és 
a mérsékelt, felvilágosult vallási és episztemológiai szkepticizmus egyaránt. A gaz-
dasági, politikai és morális elemeket egyaránt tartalmazó alkotmány hidat épít 
a  társadalom és az állam között, elválasztva az államot a  kormányzástól, komoly 
figyelmet fordítva a kormányzati munka gazdaságpolitikai elemeire, így például az 
adózás kérdésére. 

Kulcsszavak: Alkotmányozó Gyűlés, föderális állami struktúra, Függetlenségi 
Nyilatkozat, Konföderációs Cikkelyek, természetjog

Hamza Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja • Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar • gabor.hamza@ajk.elte.hu
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ERDŐS CSABA 

Az országgyűlési képviselők immunitása

A tanulmány célja a mentelmi jog immunitási ágával kapcsolatos dogmatikai kér-
dések felvetése, problémák azonosítása, valamint ezek megoldására irányuló javas-
latok kidolgozása. A  felelősségmentesség alapjainak bemutatását követően annak 
tárgyi, személyi és időbeli hatályát elkülönítetten vizsgálja a szerző. A tanulmány hang-
súlyos részei közé sorolható az immunitás intézményének a megújult fegyelmi jog tük-
rében való értelmezése, a felelősségmentesség funkcionális értelmezése mellett történő 
érvelés, a képviselőjelöltek mentelmi jogának újraszabályozására, illetve a mentelmi jog 
kezdetének pontosabb meghatározására irányuló javaslat.

1. Az immunitás jelentéstartalma

A magyar alkotmányjogi szakirodalom az immunitás alatt az országgyűlési kép-
viselőket megillető mentelmi jog egyik ágát érti, amelyet feleletmentességnek, 
felelősségmentességnek vagy – meglehetősen kedvezőtlen párhuzamos jelentés-
tartalmat hordozó módon – felelőtlenségnek is szoktak nevezni. A mentelmi jog 
másik ága az inviolabilitás vagy másképpen sérthetetlenség. 

Figyelembe véve külföldi államok vonatkozó szabályozását, szinte magyar 
jogi sajátosságnak nevezhetjük azt, hogy az immunitás a  felelősségmentes-
séget, míg az inviolabilitás a  sérthetetlenséget jelöli, legalábbis a  következő 
példák alapján ez egyáltalán nem tűnik magától értetődőnek. Angol nyelvte-
rületen az immunity magát a mentelmi jogot jelenti, a  felelősségmentesség-
re pedig non-liability (felelősségmentesség), non-accountability (elszámolta-
tásmentesség), parliamentary privilege (parlamenti előjog), vagy a  freedom of 
speech  (véleménynyilvánítás szabadsága) kifejezéseket használják, míg a sért-
hetetlenségre ott is az inviolability-t részesítik előnyben, de az immunity in the 
strict sense (szűkebb értelemben vett mentelmi jog) és a freedom of arrest (letar-
tóztatás/őrizetbe vétel tilalma) alatt ugyancsak ezt értik. Franciaországban és 
Belgiumban a feleletmentességre az irresponsabilité, a sérthetetlenségre az in-
violabilité kifejezések használatosak. Az insindacabilitá a felelősségmentesség, 
míg az improcedibilitá a sérthetetlenség az olasz nyelvben. Németországban az 
Unverletzlichkeit és az Immunität a sérthetetlenség megfelelője – utóbbi tehát 
nem a  mentelmi jog egészéé –, míg a  felelősségmentességre az Indemnität 
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és a  Verantwortungsfreiheit mutat.1 Külön érdekesség, hogy a  szintén néme-
tajkú Ausztriában ettől eltérően a  feleletmentesség megfelelője a  berufliche 
Immunität, a sérthetetlenség pedig ausserberufliche Immunität.2 Svájcban né-
metül az absolute Immunität, franciául az immunité absolue jelenti a felelősség-
mentességet, a relative Immunität és immunité relative pedig a sérthetetlensé-
get.3 A  leginkább a  spanyol forrásokkal kell körültekintően eljárnia a magyar 
kutatónak, mivel ott az „inviolabilidad” a  felelősségmentességre utal, míg az 
„inmunidad” valójában a sérthetetlenséget takarja, éppen ellentétesen a ma-
gyar nyelvben használt idegen eredetű kifejezések jelentésével.4

Tekintettel az egységes magyar jogirodalmi álláspontra – a  félreértések el-
kerülése érdekében – a  fenti, nemzetközi összehasonlítás keretében tapasztalt 
fogalmi sokféleség ellenére az immunitás alatt a továbbiakban kizárólag a fele-
letmentességet értjük, és vizsgálódásunkat elsősorban erre fókuszáljuk. A men-
telmi jog két ága közti szoros kapcsolat miatt azonban kénytelenek vagyunk az 
inviolabilitást is érinteni, ennyiben, de csakis ennyiben ezen tanulmány címében 
szereplő immunitást az angol, osztrák és svájci értelmezésnek megfelelő egysé-
ges jelenségként közelítjük meg.

2. A mentelmi jog alapjai

Az országgyűlési képviselők mentelmi jogát alkotmányi szinten, az Alaptör-
vény 4. § (2) bekezdésében deklarálta a magyar jogalkotó, a részletesebb szabá-
lyokat az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ogytv.) VIII. 
fejezete tartalmazza. Az Ogytv. 73. § (1) bekezdése szerint a „képviselő bíróság 
vagy hatóság előtt – képviselői megbízatásának ideje alatt és azt követően – nem 

1  A  magyar jogi nyelvre gyakorolt német hatást jól mutatja, hogy az „Unverletzlichkeit” 
és a „Verantwortungsfreiheit”, a sérthetetlenség és felelősségmentesség tükörfordítása.

2  Az osztrák terminus technicusok meglehetősen kifejezőek: a felelősségmentesség (vö. „hivatali 
mentelmi jog”) a  képviselőt hivatalának – képviselői megbízatásának – gyakorlásából, így például 
felszólalásából, leadott szavazatából eredő felelősségének megállapításától óvja, míg a sérthetetlenség 
(vö. „hivatalon kívüli mentelmi jog”) elsősorban az olyan magatartásokból eredő felelősségre 
vonás akadályát képezi, amelyek nem vagy nem feltétlenül a  képviselői megbízatás gyakorlásához 
kapcsolódnak (például egy közlekedési baleset okozása).

3  Az osztrák szakkifejezésekhez hasonlóan a  svájci is sokat sejtet a mentelmi jog két ágának 
mibenlétéről: a  magyar szakirodalomban is találunk példát a  feleletmentességet feltétlen 
(abszolút), a sérthetetlenséget pedig feltételes (relatív) mentelmi jogként interpretáló tanulmányt. 
Lásd gyöngyi Gyula: „A mentelmi jog szabályainak érvényesülése” in: soltész István (szerk.): A képviselők 
jogállása. 2. rész (Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda 2004) 85–99. 

4  A különböző országokban használt szakkifejezések áttekintését lásd euroPean Commission For 
DemoCraCy tHrougH law (VeniCe Commission): Report on the Scope and Lifting of Parliamentary Immunities. 
Strasbourg 14 May 2014, CDL-AD(2014)011. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2014)011-e (továbbiakban: CDL-AD(2014)011) [14], [15]; szente Zoltán: „A parlamenti képviselők 
mentelmi joga az európai parlamenti jogokban” in: soltész István (szerk.): A képviselők jogállása. 2. rész 
(Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda 2004) 204–205. 
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vonható felelősségre leadott szavazata, továbbá a képviselői megbízatásának 
gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben általa közölt tény 
vagy vélemény miatt”. A képviselői sérthetetlenség alapjait az Ogytv. másik sza-
kaszban, a 74. § (1) bekezdésben deklarálja: „A képviselő ellen csak az Országy-
gyűlés előzetes hozzájárulásával lehet büntetőeljárást, valamint – a mentelmi 
jogról az adott ügyre vonatkozó önkéntes lemondás hiányában – szabálysér-
tési eljárást indítani vagy folytatni, továbbá büntetőeljárásjogi kényszerintéz-
kedést alkalmazni.”

A mentelmi jog célja, hogy a képviselők személyén keresztül védje a Parla-
ment függetlenségét5, ezen belül a  sérthetetlenség elsősorban a  zavartalan 
ülésezést – a képviselőknek az Országgyűlés ülésein való megjelenését – hiva-
tott biztosítani, a  felelősségmentesség – a szabad mandátum garanciájaként 
– pedig a képviselői véleménynyilvánítás és a szavazás szabadságát. Az, hogy 
a képviselő nem mondhat le mentelmi jogáról6, kiválóan mutatja, hogy az nem 
személyesen a képviselőt, hanem a Parlamentet hivatott megóvni a más ha-
talmi ágak felől érkező zaklatásoktól. A parlamentáris kormányformából eredő 
sajátosság, hogy a mentelmi jog elsősorban nem általában véve a képviselő-
ket védi – tipikusan – a végrehajtó hatalom zaklatásaitól, hanem elsősorban 
az ellenzéki képviselőknek nyújt oltalmat a parlamenti többséggel politikai ér-
telemben összefonódó végrehajtó hatalommal szemben. A kormány–ellenzék 
törésvonal jelentőségét hangsúlyozza Smuk Péter7 és a Velencei Bizottság8 is. 
A  mentelmi jog ellenzéki jogként való felfogása elsősorban az inviolabilitás 
leírására alkalmas. 

A mentelmi jog két ága közül az immunitás befolyásolja nagyobb mérték-
ben a parlamenti autonómiát, hiszen az inviolabilitással szemben nemcsak át-
meneti, hanem végleges eljárási mentességet biztosít a  képviselőnek. Ebből 
következően nem beszélhetünk az immunitás megszűnéséről vagy felfüggesz-
téséről sem, szemben a sérthetetlenségével, amelynek felfüggesztése országy-
gyűlési – és emiatt szükségképpen politikai – mérlegelés tárgyát képezi.9 Emi-
att abszolútnak tekinthető a  feleletmentesség nyújtotta védelem10, azonban 

5  szente Zoltán:”Az Országgyűlés tagjainak jogállása” in: Jakab András (szerk.): Az Alkotmány 
kommentárja (Budapest: Századvég 2009) 694.

6  Ogytv. 78. §

7  smuk Péter: Ellenzéki jogok a parlamenti jogban (Budapest: Gondolat 2008) 129. 

8  CDL-AD(2014)011 [24], [36]

9  A  Velencei Bizottság tévesen állítja meg, hogy a  felelősség-mentesség Magyarországon 
felfüggeszthető. Lásd CDL-AD(2014)011 [72] és euroPean Commission For DemoCraCy tHrougH law (VeniCe 
Commission): Revised Comparative Table on the Lifting of Parliamentary Immunities. Strasbourg 1 April 
2014, CDL(2014)006rev. http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(2014)006rev-bil.:  
(továbbiakban: CDL(2014)006rev) 21. 

10  Vö. a mentelmi jog svájci megjelöléseivel.
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közel sem feltétlen a szó szoros értelmében, hiszen számos korlátozás alá esik. 
Az immunitás nyújtotta védelem határainak feltérképezéséhez annak

– tárgyi,
– személyi és
– időbeli
hatályát vizsgáljuk meg.

3. Az immunitás tárgyi hatálya

A tárgyi hatállyal kapcsolatban két részkérdés tisztázandó:
a) milyen cselekményekre terjed ki a hatálya és 
b) hogyan állapítható meg az, hogy az adott cselekményt „a képviselői megbí-
zatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben” tanú-
sította-e a képviselő. 
ad a) Mivel a  feleletmentesség a  képviselői véleménynyilvánítás szabadságát 

védi, elsősorban a verbális cselekmények lehetséges következményeit kell számba 
vennünk. Ugyan az immunitás biztosította védelem kiterjed a szavazásra is, azon-
ban a szavazásért viselt büntetőjogi, szabálysértési és polgári jogi felelősség létét 
tulajdonképpen kizárhatjuk.11

Minthogy az Ogytv. általában tiltja a felelősségre vonást a képviselő által közölt 
véleményért vagy tény állításáért, ezért

– a polgári jogi,
– a szabálysértési és
– a büntetőjogi 
felelősségre külön-külön ki kell térnünk.
Ezek közül a legegyszerűbb a polgári jogi felelősség megítélése, mivel ezt expressis 

verbis kizárja az Ogytv. 73. § (2) bekezdése.12 
A szabálysértések között bőséggel találhatunk olyanokat, amelyek verbálisan elkövet-

hetők. Csak néhányat nevesítve ezek közül: veszélyes fenyegetés13, valótlan bejelentés14, 

11  Lásd szente (5. lj.) 696–697. Szente ugyanitt arra is rámutat, hogy a népbíráskodásról szóló 81/1945. 
(II. 5.) ME rendelet alapján a Szovjetunió elleni hadüzenet és más, a második világháborúban való magyar 
részvétellel kapcsolatos törvények megszavazása bűncselekménynek volt tekinthető. A  szavazatért 
viselt felelősség hiányát bizonyítási nehézségek is indokolják. Erre lehet példa az, hogy a bizottságokban 
nem kerül rögzítésre a szavazatok név szerinti megoszlása. 

12  Ogytv. 73. § (2) bekezdés: „Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség nem vonatkozik 
a képviselők polgári jogi felelősségére…”

13  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. tv. – továbbiakban: Szabstv. – 173. §.

14  Szabstv. 175. §.
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becsületsértés15, csendháborítás16.17 Külön törvényi rendelkezés hiányában a feleletmen-
tesség valamennyi szabálysértéssel szemben védelmet nyújt a képviselőnek.18 Figyelem-
re méltó, hogy ez anyagi jogi korlátot jelent, azaz a képviselő – élve az Ogytv. 74. § (4) 
bekezdésében foglalt jogával – hiába mond le mentelmi jogáról az adott szabálysértési 
ügyben, az immunitás garantálta védelmen a  felelősségre vonásra irányuló esetleges 
törekvés mindenképpen megtörik.

A bűncselekmények közül azokat kell vizsgálnunk, amelyek elkövetési magatar-
tása verbális cselekmény. Ezek körét azonban csökkentenünk kell azokkal, amelye-
ket az Ogytv. 73. § (2) bekezdése kivesz az immunitás hatálya alól. Az immunitás 
nem vonatkozik a következő bűncselekményekre:

„a) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. 
évi IV. törvény szerinti közösség elleni izgatás, nemzeti jelkép megsértése, a nem-
zetiszocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása, visszaélés 
szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, visszaélés bizalmas minősítésű adattal, 
visszaélés korlátozott terjesztésű minősített adattal,

b) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti közösség elleni 
uszítás, nemzeti jelkép megsértése, a nemzetiszocialista vagy kommunista rend-
szerek bűneinek nyilvános tagadása, minősített adattal visszaélés.”

Még a  fenti szűkítést követően is számos bűncselekményt találunk a Btk.-ban 
verbális elkövetési magatartással, például a becsületsértést, rágalmazást, kegyelet-
sértést, hamis vádat, hatóság félrevezetését, rémhírterjesztést, közveszéllyel fenye-
getést vagy éppen a fenyegetéssel megvalósított rendbontást.

A felsorolt bűncselekmények közül elsősorban a becsületsértésnek és a  rágal-
mazásnak kiemelkedő a  jelentősége, hiszen ezek elkövetése a  legvalószínűbb – 
gondoljunk például egy túlfűtött parlamenti vitára. Megjegyzendő, hogy az Ogytv. 
hatályba lépését megelőzően a becsületsértés és a rágalmazás az immunitás ha-
tálya alól kivett cselekmények közé tartozott, tehát ezekért a képviselőt – inviola-
bilitásának megszűnését követően – büntetőjogi felelősségre lehetett vonni. A fe-
lelősségre vonás lehetőségét a törvényalkotó a 34/2004. (IX. 28.) AB határozatnak 
megfelelően szűkebbre vonta, mivel alkotmányos követelményként állapította 
meg, hogy a mentelmi jognak az országgyűlési képviselőknek a más közhatalmat 
gyakorló személyt érintő – a közügyek megvitatásával kapcsolatos – értékítéletet 

15  Szabstv. 180. §.

16  Szabstv. 195. §.

17  A  csendháborítás annyiban kilóg a  többi közül, hogy ez nem a  közlés tartalma, hanem módja 
miatt szankcionált cselekmény. Az Ogytv. szerint a képviselőt az általa közölt tény vagy vélemény miatti 
felelősségre vonástól védi a mentelmi jog ezen ága, de nem tartalmaz semmilyen megszorítást arra 
nézve, hogy a közlés módjából fakadó jogellenességre ne terjedne ki e védelem.

18  Természetesen csak akkor nyújt védelmet, ha az immunitás egyéb feltételei is fennállnak, így 
„a képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben” tanúsított 
magatartás kell hogy legyen, ami egyúttal szabálysértést is megvalósít.
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kifejező véleménynyilvánítására és általa nem ismerten valótlan tényállítására is ki 
kell terjednie. Így a felelősségmentesség abban az esetben terjedt ki a közhatalmat 
gyakorló személy vagy közszereplő politikus sérelmére elkövetett becsületsértés-
re, valamint rágalmazásra is, amennyiben a képviselőnek nem volt tudomása arról, 
hogy a közlés a lényegét tekintve valótlan.19

Az, hogy az Ogytv. a becsületsértést és a rágalmazást az immunitás tárgyi ha-
tálya alá tartozó bűncselekményi tényállások közé felvette, nem idézte elő a par-
lamenti viták hangnemének eldurvulását – ezt a gyakorlat is alátámasztja. Ez rész-
ben annak köszönhető, hogy korábban – tehát amíg a felelősségmentesség nem 
védett a becsületsértő és rágalmazó nyilatkozatok miatti büntetőjogi felelősségre 
vonástól – is e cselekmények polgári jogi következményei súlyosabbak voltak, mint 
a büntetőjogiak, amelyek tipikusan vagy megrovás, vagy – a polgári jogi nemva-
gyoni kártérítésnél alacsonyabb összegű – pénzbüntetés voltak.20 A kulturált viták 
másik biztosítéka a fegyelmi jog Ogytv. általi újraszabályozása volt21, amely nyomán 
a 46/1994. (IX. 30.) OGY határozathoz képest a fegyelmi jogi szankciók súlyosabbá 
váltak – különösen a  tiszteletdíj csökkentésének bevezetését értékelhetjük ilyen 
hatású lépésnek. A fegyelmi jog tehát át-, illetve – a jogintézmény történetére te-
kintettel talán helyesebb kifejezéssel élve – visszavette a T. Házban folyó munka 
kulturált mederben tartásának funkcióját: a büntetőjogi szabályozás helyébe egy 
speciális közjogi reguláció lépett.22 

A fenti érvelés tulajdonképpeni lényege, hogy a polgári jogi, illetve fegyelmi jogi 
szankciók súlyosabbak a büntetőjogiaknál, elrettentő erejük nagyobb, ezért nincs 
is szükség a büntetőjogi hátrányok kilátásba helyezésére. Gyakorlati szempontból 

19  Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. tv. 4. §: „(1) A képviselő bíróság vagy 
más hatóság előtt – megbízatásának ideje alatt és azt követően – nem vonható felelősségre leadott 
szavazata, továbbá a  megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény miatt. 
Ez a  mentesség nem vonatkozik a  szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal való visszaélésre, 
a  rágalmazásra és a  becsületsértésre, valamint a  képviselők polgári jogi felelősségére. (2) Az (1) 
bekezdésben meghatározott mentesség kiterjed a  közhatalmat gyakorló személy vagy közszereplő 
politikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint – amennyiben a  képviselőnek nem volt 
tudomása arról, hogy a közlés a lényegét tekintve valótlan – rágalmazásra.”

20  Vitályos Fanni Ilona Gulyás Gergelynek az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 2012. 
március 26-ai ülésén elhangzott érvelését idézi. Vitályos Fanni Ilona: „A mentelmi jog és a parlamenti 
fegyelmi jog” in: soltész István (szerk.): Parlamenti ösztöndíjasok. Parlamentspraktikum. 2010/2011. 
(Budapest: Országgyűlési Módszertani Iroda 2012) 199. 

21  Az Ogytv. ugyan nem nevesíti sem a becsületsértő, sem a rágalmazó kifejezések használata 
miatti fegyelmi felelősséget, de e  cselekményeket felöleli az Ogytv. 48. §-ában foglalt előírás, 
amely fegyelmi jogi intézkedés alapjaként az Országgyűlés tekintélyét vagy valamely személyt, 
csoportot – így különösen valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséget – sértő vagy 
illetlen kifejezés használatát jelöli meg.

22  A  tiszteletdíj – sértő, vagy illetlen kifejezés használata miatti – csökkentésének maximuma 
a  tiszteletdíj egyharmada [Ogytv. 51/A. § (13) bek.], ami akár több százezer forintra rúgó elvonást 
jelent, amely ugyan messze van a Btk. szerinti pénzbüntetés maximumától, a bírói gyakorlat fényében 
a büntetőjogihoz mérhető súlyú szankciót jelent. 
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ennek helyessége megkérdőjelezhetetlen, azonban nem feledhetjük, hogy egy 
cselekménynek a  büntetőjog – mint a  jogrendszer szankciós zárköve23 – általi 
üldözése egyúttal értékítéletet is kifejez: csak a  társadalmi együttélés szabályait 
legsúlyosabban sértő cselekmények pönalizálása megengedhető alkotmányosan, 
míg ezen „össztársadalmi rosszallás” nem kapcsolódik egy polgári jogi ítélethez.24 
Az immunitás kiterjesztése így azt is jelenti, hogy a képviselők esetében ezen „üze-
net” deklarálásának lehetőségéről az állam e bűncselekmények vonatkozásában 
lemond, hiszen azt sem egy polgári jogi, sem egy speciális közjogi – azaz fegyelmi 
jogi – joghátrány nem hordozza. 

A rágalmazó és becsületsértő nyilatkozatokkal szembeni fellépésnek a bünte-
tőjog helyett a fegyelmi jog alá helyezése azzal a következménnyel is járt, hogy 
a becsületsértő, rágalmazó nyilatkozatok tekintetében a Parlament – illetve annak 
szerve, tisztségviselője – a bíróságoktól át-/visszavette a jogalkalmazó szerepét is. 
E jogalkalmazás azonban szükségszerűen „politikai jellegű”25: nem hivatásos jog-
alkalmazók – bírák –, hanem képviselők döntését feltételezi, akik természetszerű-
en politikailag motiváltak. Az ebből eredő, ellenzéki jogokkal kapcsolatos aggá-
lyokat26 csak fokozza az, hogy az Ogytv. szerint a fegyelmi határozatok egyszerű 
többséggel elfogadhatóak.27 

ad b) Az immunitás tárgyi hatályával kapcsolatos másik alapvető jelentőségű 
kérdés, hogyan állapítható meg az, hogy az adott cselekményt „a képviselői 
megbízatásának gyakorlása során a képviselői megbízatásával összefüggésben” 
tanúsította-e a képviselő. 

Nehézséget okozhatnak ezzel kapcsolatban a  képviselői mandátummal ren-
delkező miniszterelnök, miniszter, államtitkár parlamenti felszólalásai, mivel elkell 
dönteni, hogy azt a Kormány képviseletében vagy országgyűlési képviselőként ta-
núsították-e. A probléma forrása, hogy – hasonlóan sok más államhoz – a magyar 
közjog nem tekinti összeférhetetlennek az országgyűlési képviselői és miniszteri/
államtitkári pozíciót – de egyúttal nem is követeli meg a kormánytagsághoz a par-
lamenti tagságot.28 Ahogyan arra Szente Zoltán rámutat,29 a parlamenti képviselő 

23  Lásd Szabó Andrásnak a 23/1990. AB határozathoz fűzött párhuzamos véleményét.

24  Ezt támasztja alá a büntetett előélethez fűződő hátrányok léte is.

25  A  kifejezést Smuk Péter nyomán használom. Lásd smuk Péter: „Ostrom vagy felújítás alatt? 
A véleményszabadság új határai” Közjogi Szemle 2013/2. 32. 

26  A Velencei Bizottság is hangsúlyozza a politikai jogalkalmazás ellenzéki jogokra gyakorolt potenciális 
veszélyét. Lásd CDL-AD(2014)011 [100]

27  Lásd Ogytv. 48. § (4) bek., 49. § (5) bek.

28  Ogytv. 80. §. Az Ogytv. egyetlen korlátozása e  tekintetben, hogy a „miniszterelnök, miniszter, 
államtitkár, kormánymegbízott vagy járási hivatalvezető országgyűlési képviselőként nem lehet 
az Országgyűlés tisztségviselője és országgyűlési bizottság tagja.” [Ogytv. 80. § (3) bekezdés]. Az 
összeférhetetlenségi modellekhez lásd Pokol Béla: „A parlamentarizmus modelljei” in biHari Mihály – 
Pokol Béla: Politológia (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 2009) 499–502. 

29  szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Budapest: Atlantisz 2010) 280.
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miniszter/államtitkár felszólalásakor nem dönthető el előzetesen, így normatív mó-
don, hogy az Országgyűlés tagjaként vagy a Kormány képviseletében jár-e el. Emiatt 
tehát az évszázados dilemmát30 az eseti mérlegelésnél jobban aligha tudjuk felolda-
ni. A minősítés jelentősége abban áll, hogy például egy rágalmazó miniszter elleni 
büntetőeljárás megindításának jogi akadálya nincs, míg a képviselőnek, feltéve hogy 
képviselői minőségben járt el, az immunitás mentességet nyújtana.

Túllépve a kettős jogállás problémáján, a képviselői minőségben tett nyilatko-
zatok lehatárolása további kihívásokat rejt. Figyelembe véve az immunitás fen-
tebb már tárgyalt funkcióját, érthető, hogy a képviselő magánjellegű nyilatkoza-
taira a felelősségmentesség nem terjed ki – ez a jogegyenlőség elvét is sértené. 
Az említett kihívások abból származnak, hogy a képviselők egyúttal politikusok 
is. Azaz közszereplő politikusként nem feltétlenül jár el a  szűk értelemben vett 
képviselői megbízatása körében – ide sorolhatjuk a különböző médiaszereplése-
ket, (párt)rendezvényeken, választási gyűléseken való részvételt, ha ezekre mint 
képviselő kap meghívást vagy így szerepel. Csak néhány példát említve: sajtótájé-
koztatót tart, interjút ad, vitaműsorban vesz részt, cikket jelentet meg, középület 
átadóján szerepel, nemzeti ünnep alkalmával beszédet tart, pártjának majálisán 
színpadra lép – a sor hosszan lenne folytatható, s nyilvánvaló, hogy a képviselői 
munka jelentős részéről van szó, amely részben független attól, hogy valamely 
frakció tagja-e az adott képviselő.

E területen néhány bírói döntés is rendelkezésünkre áll. Így például „[a] Legfel-
sőbb Bíróság kifejtette, hogy a képviselőnek a televízió műsorában való szereplése 
akkor sem tekinthető a képviselői megbízatás gyakorlásának, ha a műsor készítői 
erre a  minőségére tekintettel kérik fel a  szereplésre. Ez közszereplésnek minősül 
ugyan, de a képviselői megbízatás ennél szűkebb körű.”31 Ugyancsak hasonló ér-
velést találunk egy olyan ügyben, amelyben egy képviselő újságcikkben valósí-
totta meg a közösség elleni izgatás bűncselekményét. A Fővárosi Bíróság szerint 
ez nem a  képviselői megbízatás körébe eső véleménynyilvánítás.32 Szintén nem 
része a képviselői munkának a sajtótájékoztatón való részvétel33, illetve az sem, ha 
egy képviselő egy bizottsági zárt ülésen elhangzott információt nyilvánosságra hoz 
anélkül, hogy ez kötelezettsége, illetve joga lett volna34.

A magyar jog tehát a territoriális elv alapján állapítja meg az immunitás fennál-
lását vagy annak hiányát: „A törvényhozás teendőit elsősorban magában a Házban, 
annak nyilvános vagy zárt ülésén, a tárgyalásokban való részvétel által a Ház által 

30  A  kérdés már a  századelőn is felmerült. Lásd buza László: A  képviselőház házszabályai. Államjogi 
tanulmány (Sárospatak:1916) 82–83.

31  Lásd az LB Bfv.III. 1060/1993. számú határozat összefoglalását Polt (31. lj.) 135. 

32  Lásd Polt (31. lj.)135. 

33  Lásd szente (5. lj.) 701, 78. lj.

34  BH 2002.178.
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nyert különleges megbízatás teljesítésében, továbbá a  házszabályok vagy a  tör-
vény értelmében megalakítandó bizottságokban vagy ezen bizottságok kikülde-
tése, vagy különös megbízatása alapján lehet gyakorolni” – mutat rá Jellinek Artúr35 
nyomán Polt Péter.36 A „kiküldött bizottságok” tevékenységében való részvételhez 
hasonlóan a territoriális elmélet kereteit feszegeti Szente Zoltán álláspontja a képvi-
selőnek az információszerzéséről37 és a választópolgárokkal történő intézményesí-
tett kapcsolattartásról38 – praktikusan a fogadóóráról – kialakított álláspontja, mert 
szerinte ezen esetekben „sem kérdőjelezhető meg a képviselői minőségben törté-
nő eljárás”.39 

A képviselői megbízatás gyakorlása és az azzal való összefüggés másik megkö-
zelítése az ún. funkcionális elmélet, amelynek hívei Balogh Artúr40 és Bölöny József41 
voltak. Ez a megközelítés nem a véleménynyilvánítás helye, hanem annak tartalma 
alapján igyekszik elkülöníteni a képviselői és magánszemélyi, illetve nem-képvise-
lői, de politikusi-közszereplői minőségeket. 

Polt Péter kiemeli, hogy a  funkcionális elmélet jogbizonytalansághoz vezetne, 
mivel jogszabályban csak bizonytalanul lehetne elválasztani egymástól a képviselői 
és magánszemélyi minőséget. Ez megengedhetetlen, hiszen büntetőjogi követ-
kezménnyel jár az immunitás által felölelt cselekmények körének meghatározása, 
lévén az büntethetőségi akadályt jelent. Egyértelmű megítélése miatt célszerűbb-
nek tartja a territoriális elv alkalmazását.42

Ezzel kapcsolatban arra fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a territoriális elmélet kö-
vetése azzal az értelemszerű következménnyel jár, hogy ugyanazért a cselekményért 
való büntetőjogi felelősség megállapítása attól függ, hogy hol tanúsítják az adott 

35  Jellinek Artúr: „Mentelmi jog” in: Tanulmányok a  magyar közjogból (Budapest: Budapesti 
Szemle 1890) 347. 

36  Polt (31. lj.)134–135.

37  Ogytv. 98. § (1) bek.: „Az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, 
és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.” Az Ogytv. 98. § (4) bekezdés szerint az 
információszerzés az Országházon és képviselői irodaházon kívüli helyszínen is történhet: „A képviselői 
igazolvány valamennyi közigazgatási szervhez, valamint a  közintézetekhez és közintézményekhez 
belépésre jogosít.”

38  Az Ogytv. expressis verbis nem tartalmazza a  képviselő választópolgárokkal történő 
kapcsolattartási kötelezettségét, de a  111. § (1) bekezdés szövegéből arra következtethetünk, 
hogy ez valamennyi képviselő feladata: „A képviselő választókerületének székhelyén, illetve 
a  választókerületben általa meghatározott településen, fővárosi egyéni választókerületben 
megválasztott képviselő esetében a képviselő által a választókerületben meghatározott helyen, az 
országos listán megválasztott képviselő esetében az általa megválasztott településen a képviselői 
tevékenység ellátására alkalmas az Országgyűlés Hivatala által biztosított, egy vagy több ingatlanban 
megvalósuló irodai elhelyezésre jogosult…”

39  szente Zoltán: (5. lj.) 700.

40  balogH Artúr: „A parlamenti tagok szólásszabadságának határai” Jogtudományi Közlöny 1899/34. 238–239. 

41  bölöny József: A magyar közjog időszerű kérdései. 1. kötet (Budapest 1941) 225–226. 

42  Polt (31. lj.) 136.
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cselekményt; ez azonban egészen különös eredményre vezethet bennünket. Vegyük 
például a rágalmazás vétségét.43 Tegyük fel, hogy egy képviselő – nem közszereplő44 
– szomszédjának becsületének csorbítására alkalmas, valótlan tényt állít. Amennyi-
ben ezt egy felszólalás keretén belül, az Országgyűlés üléstermében teszi, akkor az 
immunitás territoriális felfogásának köszönhetően akkor sem büntethető, ha invio-
labilitását felfüggesztették, vagy az egyéb okból megszűnt. A contrario: amennyiben 
ilyen tényközlésre a parlamenten kívül kerül sor, akkor a képviselő büntetőjogi felelős-
sége megállapítható. Ez a különbségtétel azonban aligha támasztható alá megfelelő 
indokkal: egy országgyűlési felszólalásban semmivel sem elfogadhatóbb egy tudot-
tan valótlan, becsületsértő tényállítás, mint azon kívül. 

Ez a példa jól mutatja azt, hogy a funkcionális elmélet valójában szűkítené, s csak 
szimbolikusan tágítaná az immunitás által védett cselekmények körét. A fiktív ese-
tünkben ugyanis azzal, hogy nem közszereplő szomszédjáról beszélt a  képviselő, 
nyilván nem „a képviselői megbízatásával összefüggésben” járt el –, tehát még az 
Ogytv. nyelvtani értelmezéséhez is inkább a funkcionális elmélet követése áll köze-
lebb, amiből az következne, hogy néhány, a parlament ülésezése alatt kinyilvánított 
véleménye is kívül esne a  felelősségmentesség biztosította védelmen. Az immu-
nitás által védett cselekmények körének tágítása elsősorban a fentebb már részle-
tesen elemzett, a magánjellegű közléseken kívüli, de a  jelenlegi szűk értelemben 
vett képviselői megbízatással nem összefüggő, politikus-közszereplői – médiasze-
replés, rendezvényen való részvétel keretében elhangzó – nyilatkozatok irányában 
lenne elképzelhető. Ez azonban csak üzenetértékű, szimbolikus lenne, azaz érdemi 

43  Btk. 226. §: „(1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy 
ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.”

44  E  megszorítást azért alkalmaztam, mert így egyértelmű a  felszólalás ezen részének jogsértő 
jellege. Vö. a 34/2004. (IX. 28.) AB határozat rendelkező részébe foglalt alkotmányos követelménnyel („A 
mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos eljárás során irányadó alkotmányos követelmény továbbá, 
hogy a  közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen 
tényre közvetlenül utaló kifejezés használata esetében a parlamenti képviselő mentelmi joga kizárólag 
akkor függeszthető fel, ha a képviselő tudta, hogy a közlés, lényegét tekintve, valótlan”) és a 36/1994. 
(VI. 24.) AB határozat rendelkező részébe foglalt alkotmányos követelménnyel („A hatóság vagy 
hivatalos személy, valamint a közszereplő politikus becsületének csorbítására alkalmas – e minőségére 
tekintettel tett –, értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás alkotmányosan nem büntethető; a becsület 
csorbítására alkalmas tényállítás, híresztelés, illetve ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezés használata 
pedig csak akkor büntethető, ha a becsület csorbítására alkalmas tényt állító, híresztelő, illetve ilyen 
tényre közvetlenül utaló személy tudta, hogy a  közlése lényegét tekintve valótlan vagy azért nem 
tudott annak valótlanságáról, mert a hivatása vagy foglalkozása alapján reá irányadó szabályok szerint 
– az adott állítás tárgyára, a  közlés eszközére és címzettjeire tekintettel – elvárható figyelmet vagy 
körültekintést elmulasztotta”).
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változást nem idézne elő a képviselő véleménynyilvánítási szabadságában. Marad-
va a becsületsértés és rágalmazás példájánál, a parlamenten kívül eljáró képviselőt 
a  funkcionális elmélet sem védené nem közszereplőket érintő, vagy közszereplő-
ket érintő, de nem e minőségükhöz kapcsolódó megnyilvánulásainak büntetőjogi 
következményeitől, a közszereplőket érintő, e minőségükkel összefüggő nyilatkoza-
tok miatt pedig – a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat rendelkező részébe foglalt alkot-
mányos követelménnyel összhangban – jelenleg sem kell büntetőjogi üldözéstől 
tartania.45 A funkcionális elmélet előnye lenne még a Jellineknél, illetve Szenténél 
megjelenő, kiküldött bizottságokban való képviselői részvétel, a parlamenten kívüli 
szervek területén végzett képviselői információszerzés, illetve a választókkal történő 
kapcsolattartás dogmatikai szempontból való egyértelmű besorolása is.

Érdemes röviden kitérnünk az Emberi Jogok Európai Bíróságának (továbbiakban: 
EJEB) vonatkozó joggyakorlatára is, hiszen ez determinálhatja a hazai jogalkalma-
zást is. Az egyik leghíresebb eset a Castells v. Spain–ügy46, amelynek tényállása sze-
rint Miguel Castells képviselő egy újságban olyan tartalmú cikket publikált, amellyel 
a spanyol büntető törvénykönyv szerinti „a kormány megsértése” elnevezésű bűn-
cselekmény tényállását valósította meg, s bűnvádi eljárás is indult ellene. Minthogy 
a  spanyol parlamenti jog is az immunitás territoriális megközelítésén nyugszik47, 
egy újságcikk publikálására a felelősségmentesség nem terjedt ki. Az EJEB a prob-
lémát nem a mentelmi jog irányából, hanem a véleménynyilvánítás szabadsága fe-
lől közelítette meg, s kimondta, hogy a képviselő véleménynyilvánítási szabadsága 
a mentelmi jogától függetlenül tág.48 Így ezen ítélet számunkra csak azzal a tanul-
sággal szolgál, hogy megerősíti a fentebb, a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat nyomán 
kialakított álláspontunkat.

Bő évtizeddel a Castells–ügyet követően, 2003-ban döntött az EJEB a Cordova 
v. Italy–ügyben49. Ebben a testület kimondta, hogy a parlament tagjának magán-
jellegű viszonyaira a felelősségmentesség nem terjed ki, az csak a parlamentek de-
mokratikus funkcióinak védelmére szolgál. Az ügyben érintett szenátor gúnyolódó 
leveleket és „ajándékokat” küldött egy ügyésznek, aki jó hírneve és becsülete meg-
sértése miatt eljárást kezdeményezett ellene közhivatalnok megsértésére hivatkoz-

45  A  véleménynyilvánítás szabadságának általánosan – tehát nemcsak a  parlamenti képviselőket 
megillető – széles körű jellege miatt többen hangsúlyozzák azt, hogy az immunitásnak valójában nincs 
is sok jelentősége. Lásd tilk Péter: „A képviselőjelöltek jogállása” in: soltész István (szerk.): A  képviselők 
jogállása. 2. rész (Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda 2004) 38, 42.

46  Castells v. Spain Judgement of April 23 1992 (Application No.11798/85)

47  euroPean Commission For DemoCraCy tHrougH law (VeniCe Commission): Report on the Regime of 
Parliamentary Immunitiy. Strasbourg 4 June 1996, CDL-INF(1996)007.
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(1996)007-e [42].

48  Az ügy magyar nyelvű összefoglalásához lásd VáCzi Péter: „Képviselői szólásszabadság és mentelmi 
jog” in: szente Zoltán (szerk.): Applicatio est vita regulae. Nemzetközi jogesetek a  parlamenti jog köréből 
(Győr: Universitas, 2013) 121–126. 

49  Cordova v. Italy (No. 1) Judgement of 30 January 2003 (Application No. 40877/98).
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va. A Szenátus azonban megerősítette tagjának mentelmi jogát. Az EJEB hangsú-
lyozta, hogy a gúnyolódó levelek és ajándékok küldése nem részei a parlamenti 
funkciók gyakorlásának, az ilyen magatartás magánjellegű vitához kapcsolódik. 
E körülmények között az sem indokolhatja a bírósághoz való hozzáférés megaka-
dályozását, hogy a vita politikai természetű, vagy legalábbis politikai tevékenység-
hez köthető.50 Bár az ügyben nehezen elválasztható egymástól a mentelmi jog két 
ága, azt azért kiolvashatjuk e rövid összefoglalásból is, hogy az EJEB az inviolabilitás 
visszaszorítása – és ezzel párhuzamosan a bírósághoz fordulás jogának kiterjesztése 
– mellett foglal állást, azonban az immunitást a parlamenti funkciók gyakorlása felől 
közelíti meg, s nem a territoriális érvelést alkalmazza.

Az inviolabilitásnak köszönhetően a  képviselői megbízatásának megszűnése, 
vagy a  mentelmi jogának felfüggesztése, esetlegesen tetten érése esetén lehet 
a  képviselő ellen büntetőeljárást indítani vagy folytatni. Ezért az Ogytv. 73. § (2) 
bekezdésben felsorolt bűncselekmények alapos gyanúját megalapozó magatartás 
aszerinti mérlegelésére, hogy azt képviselői megbízatással összefüggésben tanúsí-
tották-e, csak ezen feltételek valamelyikének bekövetkezése után, de mindenkép-
pen bíróság által kerülhet sor. Tehát a  territoriális-funkcionális megközelítés közti 
választás kizárólag a bíróságokon múlik.

4. Az immunitás személyi hatálya

A felelősségmentesség értelemszerűen valamennyi megválasztott képviselőt 
megillető jogosultság, e  személyi kör módosulása alapvetően azonban három 
irányban képzelhető el.

Egyrészt meg kell említeni a képviselői mandátummal rendelkező miniszterel-
nök, miniszter, államtitkár esetkörét, hiszen róluk nehéz lehet eldönteni, hogy me-
lyik minőségükben vettek részt az Országgyűlés ülésén. Ugyanakkor kétségtelen, 
hogy ők képviselői mandátummal is rendelkeznek, így a  mentelmi jog személyi 
hatálya kiterjed rájuk – az pedig, hogy a kérdéses felszólalásuk képviselői vagy kor-
mánytagi, államtitkári pozíciójukhoz kötődik-e, az immunitás tárgyi hatályával kap-
csolatban vizsgálandó – ahogyan ezt fentebb meg is tettük.

A második problémás csoportot a képviselőjelöltek képezik, ugyanis az Ogytv. 
79. § (2) bekezdés szerint a  „képviselők választásán jelöltként igazolt személyt 
a képviselőkkel azonos mentelmi jog illeti meg azzal az eltéréssel, hogy mentel-
mi jog felfüggesztéséről a Nemzeti Választási Bizottság határoz, és a mentelmi jog 
felfüggesztésére irányuló indítványt a Nemzeti Választási Bizottság elnökéhez kell 
benyújtani.” Az Ogytv. megfogalmazásából az tűnik ki, hogy a képviselőjelölteket 
megillető mentelmi jog – minthogy a képviselőkével azonos – felöleli az immu-
nitást is, amelynek képviselőjelöltekre történő értelmezése közel sem egyszerű 

50  Cordova v. Italy (No. 1) Judgement of 30 January 2003 (Application No. 40877/98) paragraph 62.
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feladat. Ennek köszönhető, hogy a  szakirodalmi források szinte kivétel nélkül 
amellett foglalnak állást, hogy a képviselőjelölteket a felelősségmentesség meg 
sem illeti.51 A probléma forrása egyrészt az, hogy a mentelmi jog célja – az Or-
szággyűlés szabad ülésezése és az üléseken a képviselők szabad véleménynyil-
vánítása – legfeljebb közvetett kapcsolatban áll a képviselőjelöltek helyzetével, 
hiszen esetükben értelemszerűen még nem beszélhetünk a parlamenti üléseken 
való részvételről. A  törvényhozó hatalom illetéktelen külső behatásoktól men-
tes működésének biztosítása ugyan kétségtelenül a választásoknál kezdődik: az 
Országgyűlésbe jutó képviselők szelekciója is ilyen szellemben kell hogy történ-
jen. Például egy ellenzéki képviselőjelölttel szemben folytatott büntetőeljárás 
kényszerűen elvonja energiáit a  kampánytól, továbbá a  vele szemben folyta-
tott büntetőeljárás tényét a kampányban kiválóan hasznosíthatják ellenfelei. Ez 
azonban inkább a  mentelmi jog sérthetetlenségi ágát idéző célrendszer. Ezzel 
el is jutottunk az immunitás értelmezésének valódi nehézségéig: az a  leadott 
szavazatért és a képviselői megbízatásának gyakorlása során a képviselői meg-
bízatásával összefüggésben általa közölt tényért vagy véleményért viselt fele-
lősség alól menti fel a  képviselőt. A képviselőjelöltek esetében szavazásról biz-
tosan nem beszélhetünk, de képviselői megbízatásról és így gyakorlásáról sem. 
Különösen, ha figyelembe vesszük az immunitás fentebb részletezett territoriális 
értelmezését – tehát azt, hogy a „képviselői minőséget” a  magyar joggyakorlat 
az Országházhoz köti –, amely kizárja az immunitás képviselőjelöltekre történő 
alkalmazását. Ahhoz, hogy az immunitás legalább minimális értelmet nyerjen, azt 
roppant tágan kellene megközelíteni, amihez a funkcionális értelmezést kellene 
követni – igaz ez jogalkalmazói, s nem feltétlenül jogalkotó döntés. Értelemszerű-
en a felelősségmentesség szavazatokra vonatkozó klauzulája a képviselőjelöltek 
esetében így is holt betű maradna, de a  norma többi része valódi jelentéstar-
talommal gazdagodna: a képviselőjelölti minőségben és ezzel összefüggésben 
közölt tény vagy vélemény miatti felelősségre vonás tilalmával. Tilk Péter találó-
an jegyzi meg – az álláspontja szerint a képviselőkéhez viszonyítva szűkebb, de 
alapvetően létező52 – képviselőjelölti felelőtlenséggel kapcsolatban, hogy „ez 
a védelem abban az esetben is fennállna, ha a mentelmi jog e vonatkozásban 
nem volna számára biztosítva, ugyanis az Alkotmányban is megjelenő véle-
ménynyilvánítási szabadság védelmének kiterjedése olyan széles körű, hogy 
erre külön megjelenő speciális védelemre – s ez a képviselők felelőtlenségével 

51  tilk (45. lj.) 38, 41. 

52  Tilk Péter idézett tanulmánya 2004-ben jelent meg, amikor még nem az Ogytv., hanem az 
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. tv. szabályozta. Ugyan több eltérés is 
megfigyelhető a  két törvény között – elsősorban az immunitás hatálya alól kivett bűncselekmények 
körében –, de a szabályozás magja változatlan maradt, így a Szerző gondolatai az új törvény előírásaira 
is értelmezhetőek.
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összefüggésben is elmondható – gyakorlatilag nem is lenne szükség.”53 Bár állás-
pontom szerint a territoriális elmélet dominanciája miatt nem tekinthetjük valóban 
létezőnek a képviselőjelölti immunitást, a funkcionális felfogás térnyerésével sem 
változna érdemben a  képviselőjelöltek jogállása, ami a  véleménynyilvánítás sza-
badságának általános érvényesülésének köszönhető.

A Nemzeti Választási Bizottság (továbbiakban: NVB), és elődje, az Országos Vá-
lasztási Bizottság (továbbiakban: OVB) 1998 óta összesen huszonhárom, országy-
gyűlési képviselőjelölteket érintő mentelmi ügyben járt el.54 Sem a  képviselője-
löltek mentelmi jogát felfüggesztő tizenhárom határozatban55, sem pedig az azt 
fenntartó döntésekben56 nem található részletes jogi indokolás – sőt van indoko-
lásnélküli mentelmi jogi határozat is57 –, e  tekintetben csak „a törvényi előírások 
figyelembe vételére” utalnak.58 A  mentelmi jog felfüggesztését tartalmazó hatá-
rozatokat az OVB és az NVB a  leggyakrabban azzal indokolta, hogy a  mentelmi 
ügy alapját képező cselekményre az országgyűlési képviselők adott évi általános 
választásának kiírását megelőzően került sor, és a büntető eljárás tárgyát képező 
cselekmény(ek) nem áll(nak) összefüggésben a  választási eljárással.59 Álláspon-
tom szerint e fordulatból a mentelmi jog két ágának összemosódása olvasható ki: 
minthogy a mentelmi jog felfüggesztése a felelősségmentességgel kapcsolatban 
dogmatikailag értelmezhetetlen, ennyiben akár biztosak is lehetnénk abban, hogy 
kizárólag a sérthetetlenséggel hozható összefüggésbe egy képviselőjelölti men-
telmi jogot felfüggesztő határozat. Ugyanakkor az immunitás előírásait idézi az, 
hogy az OVB és az NVB döntésekor nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a mentelmi 
ügy tárgyát képező cselekményt mikor, a képviselőjelöltté válást megelőzően vagy 
azt követően követték-e el – vö. az immunitás időbeli hatályával –, illetve hogy 
áll-e bármilyen kapcsolatban az adott cselekmény a választási eljárással. A sérthe-
tetlenség esetében mindkét körülmény mellékes, pusztán az lenne vizsgálandó, 
hogy a képviselő(jelölt) illetéktelen akadályozására irányul-e a végrehajtó, illetve 
igazságszolgáltató hatalom tevékenysége. Ez utóbbi pedig elképzelhető egy kép-
viselőjelölti minőséghez – választási eljáráshoz – nem is kapcsolódó olyan cselek-
mény vonatkozásában is, amelyet már képviselőjelöltté válását követően tanúsí-
tott valaki: például őrizetbe veszik egy közlekedési bűncselekmény elkövetésének 

53  tilk (45. lj.) 38, 42. 

54  Lásd az NVB honlapjának határozatkeresője: http://valasztas.hu/hu/nvb/18/18_0.html.

55  168/2010., 219/2010., 263/2010., 286/2010., 287/2010., 288/2010., 289/2010., 291/2010., 303/2010., 
368/2010. OVB határozatok és 873/2014., 874/204., 905/2014. NVB határozatok.

56  68/2002., 101/2006., 147/2006., 148/2006., 298/2006., 285/2010., 290/2010., 292/2010., 302/2010.
OVB határozatok és 954/2014. NVB határozat.

57  Lásd például 101/2006., 147/2006. OVB határozatok.

58  Lásd például 68/2002. OVB határozat.

59  Lásd 168/2010., 219/2010., 263/2010., 286/2010., 287/2010., 288/2010., 289/2010., 291/2010., 
303/2010., 368/2010. OVB határozatok és 873/2014., 874/2014., 905/2014. NVB határozatok.
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alapos gyanúja miatt, majd néhány órás őrizetet követően szabadon bocsátják; 
az őrizetbevétel alkalmas a jelölt megfélemlítésére, puszta ténye kampánytémává 
válik, s az adott idő alatt fizikailag is akadályozza a képviselőjelölti feladatok ellátá-
sában. Ha valóban a határozatokban foglalt követelményeket vizsgálta és vizsgálja 
az OVB és az NVB, egy, a fenti fiktív példában szereplő esetben fel kellene függesz-
tenie a képviselőjelölt mentelmi jogát. A sérthetetlenség és a felelősségmentes-
ség elhatárolásának tehát nemcsak a  tudomány elefántcsonttornyában, hanem 
a gyakorlatban is komoly jelentősége lehet.

Látható, hogy – a normavilágosság és a helyes alkalmazhatóság határait feszege-
tően – pontatlan az Ogytv. deklarációja, amely szerint a képviselőjelölteket a képvi-
selőkével azonos mentelmi jog illeti meg. Ezért de lege ferenda átgondolandó lenne 
a szabályozás pontosítása – akár a képviselők mentelmi jogának sérthetetlenségre 
történő szűkítése is, akár a  tágabb, az immunitás funkcionális megközelítését al-
kalmazó szöveg kodifikálása: „A képviselőjelölt bíróság vagy hatóság előtt – képvi-
selőjelölti jogviszonyának ideje alatt és azt követően – nem vonható felelősségre 
a képviselőjelöltségből fakadó feladatainak gyakorlása során a képviselőjelölti stá-
tusával összefüggésben általa közölt tény vagy vélemény miatt.” Mindenképpen 
javasolható, hogy képviselői immunitásra vonatkozó kivételek a képviselőjelöltekre 
is megfelelően irányadók maradjanak. A  büntetőjogi és szabálysértési – különös 
tekintettel a rágalmazásért és becsületsértésért viselendő – felelősség alóli men-
tesség a választási eljárási szabályoknak és alapelveknek köszönhetően nem ered-
ményezné a kampány eldurvulását sem.

Mivel e  tanulmány kizárólag a  parlamenti képviselők felelősségmentességét 
vizsgálja, az immunitás személyi hatályával kapcsolatban csak utalunk azokra a köz-
tisztségekre, amelyek betöltőit „az országgyűlési képviselőkkel azonos mentelmi 
jog” illeti meg – például az alkotmánybírókra, ombudsmanra, bírókra és ügyészek-
re. Esetükben az immunitás jelentéstartalmának megállapítása hasonló kihívásokat 
rejteget, mint amikkel a  képviselőjelölt jogállásánál találkozhattunk: valamennyi 
pozíció esetén külön-külön vizsgálandó ezért a felelősségmentesség tartalma. 

5. Az immunitás időbeli hatálya

Az immunitás időbeli kiterjedése veti fel a legkevesebb dogmatikai és gyakorlati 
problémát, noha ez sem teljesen mentes ilyenektől. 

Az Ogytv. az immunitás biztosította védelem alapjául szolgáló – vagy másképp 
fogalmazva: a védett – időszak kezdetét a képviselő megválasztásának napjához, 
míg végét a  képviselői megbízatás megszűnéséhez köti. Előbbi expressis verbis 
megjelenik az Ogytv.-ben60, míg utóbbira csak következtethetünk abból, hogy 
az immunitás a képviselőt a „megbízatásának gyakorlása során” közölt tény vagy 

60  Ogytv. 79. § (1) bek.: „A mentelmi jog a képviselőt a megválasztása napjától illeti meg.”
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vélemény miatti felelősségre vonástól védi61, márpedig a képviselői megbízatás 
gyakorlásának temporális végpontja a mandátum megszűnése, amelynek eseteit 
az Alaptörvény tartalmazza.

Az Ogytv. 79. § (1) bekezdése világosan kimondja, hogy a „mentelmi jog a kép-
viselőt a megválasztása napjától illeti meg.” E mondat jelentése azonban közel sem 
világos, értelmezése során három problémával szembesülünk.

Az első az, hogy mikor tekinthető a képviselő megválasztottnak. A kérdés azért 
jelentős, mert a megválasztás ténye jelenti a cezúrát a képviselőjelölti és a képvi-
selői jogállás között, hiszen e két státus értelemszerűen kizárja egymást. A megvá-
lasztás időpontjának meghatározására több időpont is számításba jöhet, úgy mint 

– a szűk értelemben vett választás, azaz a szavazás lezárása;
– a választási eredmény megállapítása;
– a választási eredmény jogerős megállapítása;
– a képviselői megbízólevél átadása;
– az országgyűlési mandátumigazolás és 
– a képviselői eskü letétele. 
A szakirodalmi források az első lehetőség mellett teszik le a  voksukat, 

amelynek indoka, hogy a választók akaratukat – amely a képviselői mandátum 
legitimációs alapja – a szavazás lezárásakor kifejezésre juttatták, az a választási 
eljárás további részeiben nem változik. Elvileg az urnazárás időpontjában eldől 
a választás eredménye.62 

Eldől ugyan az eredmény, de nem válik ismertté, ehhez azt meg kell állapítani. 
S ha meg is állapította az eljáró választási bizottság az eredményt, az még nem 
végleges, az csak a választási eljárási jogorvoslatokat – vagy kezdeményezésükre 
nyitva álló határidő eredménytelen leteltét – követően, válik jogerőssé. A képviselő 
megválasztásának tényét igazolni a megbízólevelével tudja, amellyel a T. Ház is elle-
nőrizni-igazolni tudja mandátumát. Ezen aktusok azonban csupán „a már meglévő 
tisztség létének igazolását jelentik.”63 

Az eskü jelentősége az Ogytv. 28. § (3a) bekezdéséből fakad, amely szerint 
„[a] képviselő az eskü letételéig és az esküokmány aláírásáig – az alakuló ülés 
megtartásával szükségszerűen együtt járó feladatok elvégzésének kivételével 
– nem vehet részt az Országgyűlés munkájában.” Soltész István kifejező ma-
gyarázata szerint az esküvel „válik teljessé” a képviselői mandátum64, de kétség-
telenül nem ez keletkezteti. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a mandátumot 
teljessé tevő közjogi feltételek – deklaratív aktusok – „elmulasztásának is lehet 

61  Ogytv. 73. § (1) bekezdés

62  Más megfogalmazásban: „[a] képviselőjelölti jogállás […] a  megválasztás tényével fejeződik 
be. Ennek oka, hogy a  képviselői tisztség a  választói akarat megnyilvánulásának befejeződésével, 
a szavazás befejeződésének időpontjában keletkezik.” tilk (45. lj.) 28. 

63  Tilk (45. lj.) 28. 

64  soltész István: Az Országgyűlés (Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda 2009) 87. 
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jogvesztő következménye, ha például a képviselő a megbízólevelét nem veszi 
át vagy nem nyújtja be, az esküt nem teszi le, őt úgy kell tekinteni, mint aki 
lemondott megbízatásáról.”65 

A második probléma az Ogytv. 79. § (1) bekezdésében szereplő „napjától” szó ér-
telmezéséből fakad: a képviselő megválasztásának napja – mint minden nap – nulla 
óra nulla perckor veszi kezdetét –, míg az előző pont szerinti megválasztás tipiku-
san nem, de legalábbis nem feltétlenül a nap első percére esik. Ebből az következik, 
hogy – elvileg – a mentelmi jog képviselőként már akkor megilleti az adott személyt, 
amikor de iure még nem képviselő, „csak” képviselőjelölt. Tehát hiába válik el egy-
mástól a jelölti és a megválasztott képviselői státus, a mentelmi jog tekintetében 
van egy néhány órás „szürke zóna”: a megválasztás napjának kezdetétől a megvá-
lasztás tényleges időpontjáig a képviselőjelöltet már a képviselői mentelmi jog illeti 
meg. Figyelembe véve a szavazás lezárása és a választási eredmény megállapítása 
közötti – akár napokban mérhető – időtartamot, valójában nincs nagy gyakorlati 
jelentősége, hogy egy egyébként is korábbi időponttól (azaz a szavazás lezárásától) 
vagy még egy annál is korábbi időponttól (a szavazás lezárásának napjának nulla 
óra nulla percétől) illeti-e meg a mandátumot elnyerő személyt a képviselői men-
telmi jog. Ettől függetlenül azonban felesleges – sőt kifejezetten az értelmezést 
megnehezítő – fordulatot használ az Ogytv. a mentelmi jog kezdetének megha-
tározására. Sokkal egyszerűbb és nem utolsósorban dogmatikai szempontból tisz-
tább helyzetet teremtene az, ha hatályos szabály helyére a következő szövegrész 
kerülne: „A mentelmi jog a képviselőt megválasztásától illeti meg.” 

Az első két kérdés a mentelmi jog mindkét ága vonatkozásában fontos, har-
madik kérdésünk azonban csak az immunitásra koncentrál, visszatérve az Ogytv. 
28. § (3a) bekezdésére, amely szerint „[a] képviselő az eskü letételéig és az es-
küokmány aláírásáig – az alakuló ülés megtartásával szükségszerűen együtt járó 
feladatok elvégzésének kivételével – nem vehet részt az Országgyűlés munká-
jában.” E  normát a  felelősségmentesség törvényi definíciójára alkalmazva arra 
a következtetésre juthatunk, hogy tulajdonképpen a megválasztás és az alakuló 
ülés között elképzelhetetlen olyan cselekmény, amelyre a képviselő immunitása 
értelmezhető lenne: szavazatot nincs hol leadnia, továbbá a képviselői megbíza-
tásának gyakorlása során a  képviselői megbízatásával összefüggésben sem tud 
tényt vagy véleményt közölni, azaz nem tud részt venni az Országgyűlés munkájá-
ban. (Ez következik egyébként abból is, hogy az Országgyűlése működése alakuló 
üléstől alakuló ülésig tart. Márpedig ha nem működik az az Országgyűlés, amely-
nek az éppen megválasztott képviselő is tagja, annak munkájában sem vehet 
részt.)66 A megválasztott, de még „Parlament nélküli” képviselő tehát rendelkezik 

65  Dezső Márta – kukorelli István: „Az Országgyűlés” in: kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. 
(Budapest: Osiris 2007) 377. 

66  A képviselő és az Országgyűlés megbízatásának kezdete közti eltérésekhez lásd tilk (45. lj.) 28. 
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a  mentelmi jog mindkét ágával, de az immunitás nyújtotta védelmet csak az új 
Országgyűlés alakuló ülésének kezdetétől élvezheti a gyakorlatban is.

Az immunitás nyújtotta védelem időtartamával kapcsolatban egyértelműen fo-
galmaz az Ogytv., hogy az soha meg nem szűnő védelmet jelent a képviselőnek. 
Amennyiben ezt egy későbbi jogszabály felülírná, az mindenképpen a visszaható 
hatály tilalmába ütközne, hiszen nyilvánvalóan a mentelmi jog korlátozásával járna, 
amely a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 2. § (2) bekezdésével ellentétes és 
a jogbiztonság sérelmére tekintettel alaptörvény-ellenes is lenne.

6. Összegzés

Annak ellenére, hogy a közhatalom gyakorlásában részt vevő személyek közül – 
az államfőt leszámítva – a parlamenti képviselők immunitása tekinthet vissza a leg-
hosszabb múltra, nem jelenthetjük ki, hogy ennek szabályrendszere úgy a dogma-
tika, mint a gyakorlat szempontjából teljesen egyértelmű és ellentmondásmentes 
lenne. Ez csak részben tudható be annak, hogy új törvény foglalkozik a képviselői 
jogállással – és ennek keretében a felelősségmentességgel is –, hiszen az immu-
nitásra vonatkozó előírások csak kis részben módosultak az Ogytv. hatályba lépé-
sével. Az új törvény legnagyobb hatású változtatása egyfelől az immunitás tárgyi 
hatályának a  rágalmazásra és becsületsértésre történő kiterjesztése, másfelől pe-
dig – mintegy ezt ellensúlyozandó a fegyelmi jogi előírások szigorítása volt. Utóbbi 
vonatkozásában igyekeztünk rámutatni arra, hogy speciális közjogi felelősség ki-
terjesztése nem veszi, nem veheti át teljesen a büntetőjogi üldözés szerepét. A jog-
alkotótól elsősorban a mentelmi jog kezdetének dogmatikai szempontból történő 
helyes megfogalmazása, a képviselőjelöltek mentelmi jogának tisztázása lett volna 
elvárható, ezekkel az Országgyűlés azonban adós maradt.

A jogalkotón kívül a jogalkalmazók tevékenysége is kritikára késztet: az immu-
nitás territoriális felfogása mellett kevesebb érv hozható fel, mint a  funkcionális 
elmélet mellett, így a  bíróságok értelmezési gyakorlata újragondolandó lenne. 
Az NVB előtt álló legnagyobb kihívás a képviselőjelölteket megillető mentelmi jog 
két ágának pontosabb elhatárolása, fogalmi kereteik kialakítása lehet. A mentelmi 
határozatok részletesebb indokolásában rejlő jogfejlesztési lehetőség kihasználása 
a jogbiztonság szempontjából is üdvözlendő lenne, mivel kiszámíthatóbbá tenné 
a jövőbeli mentelmi ügyekben születendő döntéseket. 

Kulcsszavak: immunitás, mentelmi jog, képviselői jogállás, képviselőjelölti jogállás
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HERBERT KÜPPER – SZABÓ ZSOLT

A jogalkotás alkotmányos keretei Közép- és Kelet-Európában1

A szocialista jogrendszert a hatalom egysége, a delegált, nem demokratikus és nem 
nyilvános jogalkotás, valamint a jog instrumentális felfogása jellemezte. Ennek eredmé-
nyeként a voluntarista jogalkotás keretében gyakran változó és alacsony szinten meg-
hozott jogszabályok születtek. Az 1990-es évek demokratikus változásai során a térség 
államai jelentős lépéseket tettek a  jogállam kiépítése felé, ám bizonyos hiányosságok 
továbbra is megvannak: a  jogalkotás Közép-Kelet Európában gyakran a  túlburján-
zás és instabilitás tüneteit mutatja. A tanulmány ennek okait kutatja, eközben elemzi 
a jogszabályalkotás alkotmányos és intézményi kereteit a volt szocialista országokban. 
A kutatás fókuszában a jogszabályi hierarchia (az alkotmány és a törvények elfogadása 
és szerepe), a parlamentek jogalkotási tevékenysége (törvényjavaslatok és parlamenti 
eljárások), és a jogalkotás további lépései (politikai vétó, kihirdetés) állnak. A vizsgálat 
kitér a  végrehajtó hatalom jogalkotó szerepére (ideértve a  delegált jogalkotást) és az 
alkotmánybíróságok szerepére is. A hasonló jelentések ellenére az országcsoport nem 
homogén. Az egyes országok jogalkotása között hasonlóságok és jelentős különbségek 
egyaránt vannak a  jogalkotás terén: néhányan nemzetközi jogi rendszer tagjai (EU), 
mások saját belső strukturális problémáikat sem tudják kezelni.

I. Bevezetés

Az alábbi tanulmány a  volt szocialista országok jogforrási- és jogalkotási 
rendszerét vizsgálja alkotmányi szintű szabályaik alapján. A  vizsgált országok 
köre átfogja az Európai Unióhoz 2004 óta csatlakozott tagállamokat Ciprus 
és Málta kivételével (Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyel-
ország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia), a  Nyugat-Balkánt 
(Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Szerbia), 
valamint a  posztszovjet térség néhány államát (Fehéroroszország, Ukrajna és 
Oroszország). A  vizsgált országok államszerkezetüket tekintve egységes álla-
mok, csupán kettő (Bosznia-Hercegovina és Oroszország) többszintű állam, bár 
egyik sem rendelkezik a szövetségi államok valódi sajátosságaival. Tartalmilag 
az orosz föderalizmus egyes vélekedések szerint csak látszatföderalizmus, bár 

1  E tanulmány az alábbi írás részben rövidített, részben kiegészített változata: Herbert küPPer: 
Normsetzung in Osteuropa Jahrbuch für Ostrecht 2015/2. 305–374.
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formálisan Oroszország szövetségi állam.2 Bosznia-Hercegovinában az álla-
mi szuverenitás ténylegesen is megoszlik az állami szint, és az ország két ún. 
„entitása“3 között, szövetségi államról mégsem beszélhetünk a  szövetségből 
való kilépés joga nélkül, márpedig ezt az országot létrehozó 1995-ös daytoni 
békeszerződés nem engedi – ezért sem szerepel az ország megnevezésében 
a szövetségre utaló fordulat. 

A közép-kelet-európai térség minden állama alkotmányában jogállamként ha-
tározza meg saját magát.4 Néhány alkotmány emellett a  jogállamiság egyes ösz-
szetevőiről is kifejezetten rendelkezik: a horvát alkotmány nevesíti a hátrányos visz-
szaható hatályú jogalkotás tilalmát, míg például Lengyelországban ezt a  tilalmat 
a jogállamiság elve foglalja magában. A jogállamiság alapja a kontinentális felfogás 
szerint a parlament által alkotott törvények uralma, így a megfelelő törvényalkotás 
garanciális jelentőségű. 

A jogállamiság elvének elismerése ellenére a vizsgált országokra – bár eltérő 
mértékben – a  túlburjánzó, instabil és gyenge minőségű jogalkotás jellemző. 
A szocialista jog időszakának néhány öröksége – az egyes államokban eltérő mér-
tékben – ma is érzékelhető. Az egyik ilyen rekvizitum a  részletszabályok túlbur-
jánzásában és az elvi szabályok hézagosságában érhető tetten.5 Ez a mindenható 
államba vetett, valamint azon a hiten alapult, hogy a szabályozás maga már ön-
magában megoldást nyújt egy problémára. A  jogi szabályozás gyakran az első 
számú probléma-megoldási eszköz a térség számos államában, ami folyamatosan 
módosítandó jogszabályokat és instabilitást eredményez.6 Módosítások következ-
nek a  rosszul megszövegezett vagy a  gyakorlatban nem működőképes, túlzot-
tan kauzisztikus jellegű törvényekből is. A jogrendszerben további változtatásokat 
eredményezett az Európai Uniós csatlakozás vagy a  jelenleg is folyó integráció. 
A gyakori változások miatt jogalkalmazók és jogkeresők néha nem képesek a hatá-
lyos jogot megismerni és betartani.

2  Részletesen erről lásd Herbert küPPer: The Concept of Multilayered Statehood in the System of the 
Russian Federalism Review of Central and East European Law 2013/38. 239–266.

3  A két entitás a ‚Bosznia-Hercegovinai Föderáció’ (Federacija Bosne i Hercegovine) és a ’Szerbek 
Köztársasága’ (Republika Srpska).

4  Két kivétellel az alkotmányok kifejezetten jogállamnak deklarálják az adott államot: a lett alkotmány 
a  jogállamiságra a  preambulumban hivatkozik, Észtország alkotmánya pedig, bár meghatározza és 
alkalmazza is a jogállamiság fogalmát, kifejezetten nem deklarálja az országot jogállamnak, ez azonban 
pusztán formai különbségnek tekinthető.

5  A szocialista jogalkotás ellentmondásosságáról lásd Peteri Zoltán: „Problems of the Legislative 
Process in the Socialist Countries of Europe” in: Alessandro Pizzorusso (szerk.): Law in the Making. 
A  Comparative Study (Berlin: Springer1988) 306–331, Norbert reiCH – Hans-Christian reiCHel: 
Einführung in das sozialistische Recht (München: Beck 1975).

6  Példaként említhető az orosz szabálysértési törvény (2001. 12. 30-i 195-FZ számú törvény), amelyet 
hatályba lépése óta majdnem havonta módosítottak; valamint a cseh csődtörvény (2006. 6. 30-i 182/2006 
számú törvény), amelyet 2008.1.1-jei hatályba lépése előtt már négy alkalommal módosítottak, majd 
hat év alatt további tizenkilenc módosítása történt.
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A közös szocialista múlt és a részben közös európai integrációs törekvések 
mellett a  vizsgált országok jelentős eltéréseket is mutatnak. A „szélsőértéke-
ket” egyik oldalon az EU-hoz csatlakozott, a jogállamiságot biztosító országok 
alkotják, a másikon Oroszország és különösen Fehéroroszország, ahol a jogál-
lamiság és alkotmányosság feltételei nem teljes körűen biztosítottak. A tanul-
mány azt vizsgálja, hogy mennyiben játszanak közre a  jogalkotás nyilvános, 
parlamenti szakaszának intézményi keretei a  fenti jelenségek kialakulásában. 
A vizsgálat fókuszában a parlamenti jogalkotás (alkotmány- és törvényalkotás) 
áll. Csak valódi, azaz általánosan kötelező jogi normákról lesz szó, a belső köz-
igazgatási normákat7 figyelmen kívül hagyjuk, csakúgy, mint a  különleges 
jogrendben történő jogalkotást. A  normaalkotásra és -kontrollra vonatkozó 
normatív (elsősorban alkotmányos) előírásokat tekintjük át, a gyakorlatra csak 
néhány példa erejéig kitérve.

II. A jogforrási rendszer

A minőségi jogalkotás egyik alapvető követelménye egy rendezett jog-
forrási rendszer léte. Ebből a  szempontból – jogtörténeti okokból – eltérő 
a  szovjet utódállamok és a  többi közép-kelet-európai állam helyzete. Míg az 
utóbbi térségben már a  szocialista jogrendszert megelőző időben kialakult, 
alkotmányosan szabályozott jogforrási hierarchia él, amelyhez a  jogalkotók 
tartják is magukat, keletebbre a cári, majd bolsevik jogalkotási gyakorlat nem 
volt tekintettel a formálisan egyébként itt is meglévő hierarchikus jogalkotási 
hatáskörökre. Ennek szélsőséges példája a szovjet alkotmány többszöri módosí-
tása a végrehajtó hatalom törvény alatti szintű jogalkotási aktusaival.8 E szovjet 
gyakorlat maradványa a mai orosz alkotmányban is megtalálható: az alaptörvény 
megengedi a szövetséget alkotó területi egységek (szubjektumok) alkotmányban 
szereplő felsorolásának a  formális alkotmánymódosításnál jóval egyszerűbb mó-
dosítását: új területi egység csatlakozása vagy új szubjektum létrehozása egyszerű 
szövetségi alkotmányerejű törvénnyel, egy szubjektum puszta átnevezése esetén 
pedig elnöki ukázzal9 lehetséges.

7  A kelet-közép-európai államok közigazgatási joga a szakirodalomban elhanyagolt területnek 
számít. A  közigazgatási jogra vonatkozó alkotmányi szintű szabályokat csak Albániában (albán 
alkotmány 119. cikk) és Lengyelországban (lengyel alkotmány 93. cikk) találunk.

8  Herbert küPPer: Einführung in die Rechtsgeschichte Osteuropas.Studien des Instituts für Ostrecht 
München Bd. 54 (Frankfurt/M.: Lang 2005) Az egyes országokban a „szocialista igazságosság“ időszaka 
alatt továbbélő jogállami hagyományokhoz részletesebben lásd Gerd benDer – Ulrich Falk (szerk.): 
Sozialistische Gesetzlichkeit. Analysen zur Normdurchsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften 
(1944/45 – 1989) Bd. 3 (Frankfurt/M.: Klostermann 1999).

9  Orosz alkotmány 137. és 65. cikkei, az Oroszországi Föderációba való felvételről és abban új szubjektum 
létrehozásáról szóló, 2001. december 17-i, 6-FZK számú szövetségi alkotmányerejű törvény.
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A magyar Alaptörvény T cikkéhez hasonlóan az alkotmányok általában tar-
talmazzák a  jogforrási rendszerre vonatkozó szabályozást.10 Ismét kivétel az 
orosz alkotmány: 76. cikke csak a törvényhozó hatalom által alkotott jogot sza-
bályozza, a végrehajtó hatalmat nem érinti, ugyanakkor rendezi a szövetségi 
és szubjektumok által alkotott jog viszonyát. Jogalkotási törvénye a térségben 
számos országnak van.11

1. Alkotmányok

Mindegyik államban a  kartális alkotmány12 áll a  hierarchia csúcsán, amelyet 
a közép-kelet-európai térségben többnyire az 1990-es években fogadtak el. Kivételt – 
a magyar Alaptörvény mellett – egyes a délszláv államok jelentenek, amelyek alkotmá-
nya később, a térség rendezését követően, 2006–2008 között született. Az alkotmányok 
elfogadásának/kihirdetésének időpontja a következő:

Albán Köztársaság Alkotmánya13 1998. 10. 21.
Belorusz Köztársaság Alkotmánya14 1994. 03. 15.
Bolgár Köztársaság Alkotmánya15 1991. 07. 12.
Bosznia-Hercegovina Alkotmánya16 1995. 11. 21. / 12. 14.
Cseh Köztársaság Alkotmánya17 1992. 12. 16.
Észt Köztársaság Alkotmánya18 1992. 06. 28.
Horvát Köztársaság Alkotmánya19 1990. 12. 21.

10  Például: albán alkotmány 116. cikk, lengyel alkotmány 87. cikk, szerb alkotmány 194–195. cikk, 
szlovén alkotmány 153. cikk.

11  Például Fehéroroszországnak, Bulgáriának, Koszovónak.

12  Az alkotmányozásról általában a térségben részletesebben lásd Georg brunner: „Verfassunggebung 
in Osteuropa” OER 1995. 258–279. 

13 8417. számú törvény, Fletorja Zyrtare 1998 Nr. 20 S. 1073.

14 Vedamasci Vjarchoŭnaga Saveta Rėspubliki Belarus’ 1994 Nr. 9 Pos. 144.

15 Dăržaven Vestnik 1991 Nr. 56.

16 Bosznia-Hercegovina alkotmánya az 1995-ös daytoni békeszerződés (General Framework Agreement for 
Peace in Bosnia and Herzegovina) IV. mellékletét képezi. Érdekessége, hogy angol nyelven íródott, és nem az 
ország saját nyelvén, valamint az ország hivatalos közlönyében (Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine) nem 
hirdették ki. Ilyen értelemben „oktrojált“ alkotmánynak tekinthető.

17 A cseh alkotmányt két dokumentum tartalmazza – alkotmány: 1/1993 számú alkotmányerejű törvény, 
Sbírka zákonů České republiky 1993 Nr. 1 Pos. 1; az alkotmányt később kiegészítette az alapvető jogokról és 
szabadságokról szóló alapjogi charta: 21/1991 számú alkotmányerejű törvény, Sbírka zákonů České a Slovenské 
Federativní Republiky 1991 Nr. 6 Pos. 23. Az alkotmányt Csehszlovákia felbomlása előtt, míg az alapjogi chartát 
utána fogadták el, hatályba léptetve a korábbi csehszlovák alapjogi charta szövegét.

18 Riigi Teataja I 1992 Nr. 26 Pos. 350; az észt alkotmány elnevezése a  magyaréhoz hasonlóan 
„alaptörvény“ (põhiseadus).

19 Narodne novine 1990 Nr. 56 Pos. 1092, újra kihirdetve 2010.7.6.-án: Narodne novine 2010 Nr. 85 Pos. 2422.
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Koszovó Köztársaság Alkotmánya20 2008. 06. 15.
Lengyel Köztársaság Alkotmánya21 1997. 04. 02.
Lett Köztársaság Alkotmánya22 1922. 02. 15.
Litván Köztársaság Alkotmánya23 1992. 10. 25.
Macedón Köztársaság Alkotmánya24 1991. 09. 17.
Moldovai Köztársaság Alkotmánya25 1994. 07. 29.
Montenegró Alkotmánya26 2007. 10. 19.
Oroszországi Föderáció Alkotmánya27 1993. 12. 12.
Románia Alkotmánya28 1991. 11. 21.
Szerb Köztársaság Alkotmánya29 2006. 11. 10.
Szlovák Köztársaság Alkotmánya30 1992. 09. 16.
Szlovén Köztársaság Alkotmánya31 1991. 11. 23.
Ukrajna Alkotmányat32 1996. 06. 28.

Az alkotmány szövege általában egységes szabályozást tartalmaz, amely nem 
oszlik további szintekre, azaz az alkotmányon belüli hierarchiával nem találko-
zunk. Ezzel némileg ellentétben az orosz alkotmány 16. cikk (2) bekezdése, amely 

20 Az alkotmányt nem hirdették ki a hivatalos közlönyben (Gazeta Zyrtare), de a módosításait igen: I-XXII 
alkotmánymódosítások (2012. 9. 7., Gazeta Zyrtare 2012 Nr. 25), XXIII alkotmánymódosítás (2013. 3. 14., 
Gazeta Zyrtare 2013 Nr. 7), XXIV alkotmánymódosítás (2015. 8. 3., Gazeta Zyrtare 2015 Nr. 20).

21 Dziennik Ustaw 1997 Nr. 78 Pos. 483.

22 Első kihirdetés: Valdības Vēstnesis 1922 Nr. 141; az 1–3 és 6 cikkeket átmenetileg újra hatályba léptette 
a Lett SZSZK Legfelsőbb Szovjetje 1990. 5. 4-én. Egészében újra hatályba léptették és újra kihirdették 
1993. 7. 6-án (Ziņotājs 1993 Nr. 30). Az újra hatályba léptetéshez lásd Siegfried Lammich – Anita Ušacka: 
„Grundzüge der Entwicklung des Rechtssystems Lettlands seit der Unabhängigkeitserklärung” ROW 
1995. 65–71; Anders Fogelklou  – Fredrik Sterzel (szerk..): Consolidating Legal Reform in Central and 
Eastern Europe (Uppsala: Lustu 2003) 145–158.

23 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausbės Žinios 1992 Nr. 33 Pos. 1014.

24 Službeni Vesnik 1991 Nr. 52 Pos. 998.

25 Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1994 Nr. 1 Pos. 1.

26 Službeni list Crne Gore 2007 Nr. 1 Pos. 1.

27 Rossijskaja gazeta v. 25.12.1993.

28 Első kihirdetés: Monitorul Oficial I rész, 1991 Nr. 233; újra kihirdetve: Monitorul Oficial I rész 2003 Nr. 767.

29 Službeni glasnik 2006 Nr. 98 Pos. 2583.

30 460/1992 számú törvény, kihirdetve: Sbírka zákonů České a Slovenské Federativní Republiky 1992 
Nr. 92 Pos. 460.

31 Uradni list 1991 Nr. 33 Pos. 1409.

32 Vidomosti Verchovnoï Rady Ukraïny 1996 Nr. 30 Pos. 141. A 2004. 12. 8-i, 2222-IV. számú alkotmányerejű 
törvény az alkotmány számos rendelkezését módosította, azonban ezt a törvényt az alkotmánybíróság 2010. 
9. 30-i, 20-rp/2010 számú döntésével formális okból alkotmányellenesnek nyilvánította. A  parlament ezt 
követően 2014. 2. 22-i, 750-VII számú döntésével újra elfogadta (Vidomosti Verchovnoï Rady Ukraïny 2014 Nr. 11 
Pos. 151). Erről részletesebben lásd Angelika Nußberger: „Neujustierung der Rolle zentraler Verfassungsorgane 
im politischen Prozess” in: Herbert Küpper (szerk.): Von Kontinuitäten und Brüchen: Ostrecht im Wandel der 
Zeiten. FS für Friedrich-Christian Schroeder (Frankfurt/M.: Müller 2011) 321–337.
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szerint az első fejezet rendelkezései („Az alkotmányos rendszer alapjai”) minden 
más alkotmányos rendelkezés fölött áll. Ennek alapján elvileg elképzelhető 
az „alkotmányellenes alkotmány” jelensége.33 Ez állhatott elő a Krím és Szevasz-
topol mint új szubjektumok Oroszországi Föderációba történő felvétele kapcsán, 
amikor azokat az orosz alkotmány 65. cikk (1) bekezdésébe felvették. A nemzet-
közi jogi értelemben annexiónak tekinthető, így a  nemzetközi jog szabályaiba 
ütköző34 lépés egyben az alkotmánynak a  nemzetközi szokás- és szerződéses 
jogot az orosz jogrend részének tekintő 9. cikk (4) bekezdésébe ütközik, amely 
az alkotmány első fejezetének része, így a  65. cikkben foglalt, alkotmányerejű 
törvénnyel35 kiegészített felsorolásnál magasabb rendű norma. 

Indirekt belső hierarchia következik a  német alaptörvény egyes rendelkezéseit 
módosíthatatlannak kimondó rendelkezéshez hasonló román (152. cikk) és cseh (9. 
cikk) alkotmány „örökkévalósági klauzulájából” is, az ezekbe ütköző alkotmánymódo-
sítás tilos. Ez ugyanakkor érvényességi vagy értelmezési hierarchiát nem jelent. Nem 
világos ugyanakkor, hogy a szerb alkotmány 20. cikk (2) bekezdése, amely az alapjo-
gok esetén tiltja a már elért jogvédelmi szint csökkentését, értelmezhető-e a többinél 
magasabb rendű alkotmányos normaként.

2. Alkotmányerejű törvények36

Néhány államban léteznek az alkotmány mellett alkotmányos vagy alkotmánye-
rejű törvények is, amelyeket az alkotmánymódosításhoz szükséges többséggel lehet 
megalkotni, módosítani vagy hatályon kívül helyezni. A cseh alkotmány37 értelmé-
ben az alkotmányerejű törvények az alkotmánnyal és az alapjogi chartával együtt 
alkotják „a Cseh Köztársaság alkotmányos rendjét” (ústavní pořádek České republiky), 
ezek mindegyikét mindkét kamara összes képviselőjének háromötödével lehet 
megalkotni.38 Ez az alkotmányos rend (és nem csupán az alkotmány maga) képezi 
a normakontroll alapját is. Az alkotmányerejű törvény fogalmát a szlovák alkotmány 

33 Az alkotmánybíróság ugyanakkor töretlen gyakorlatában elutasítja az alkotmánymódosítás 
alkotmányosságának vizsgálatát. Tamara morsCHtsCHakowa: „Die Rolle des Verfassungsgerichts der 
Russischen Föderation im demokratischen Transformationsverfahren” in: Joachim Jens Hesse – Gunnar 
Folke sCHuPPert – Katharina Harms (szerk.): Verfassungsrecht und Verfassungspolitik in Umbruchsituationen 
(Baden-Baden: Beck 1999) 243–253.

34  A Krím beolvasztásának nemzetközi jogi vonatkozásairól lásd Christian Marxsen: „The Crimea Crisis 
– an International Law Perspective” ZaöRV 2014. 367–391; Robert uerPmann–wittzaCk: „Souveränität und 
Selbstbestimmung in der Ukraine-Krise: Ist Völkerrecht wichtig?” JOR 56 2015. 11–20. 

35  2014.3.21-i, 6-FZK számú szövetségi alkotmányerejű törvény, Sobranie zakonodatel’stva 2014 
Nr. 12 Pos. 1201. 

36  Romániában, Moldovában és Szlovéniában ’alkotmány-törvényként’ jelölik az alkotmány-
módosításokat, ezekre ebben a pontban tehát nem térünk ki. 

37  Cseh alkotmány 112. cikk.

38  Lásd Karel sCHelle: The Constitutional System of the Czech Republic (Kaunas: Masaryk University 2011) 8–14.
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is ismeri, de nem foglalja azokat az alkotmánnyal együtt „alkotmányos rendbe”. 
Horvátországban a kisebbségek jogállásáról, valamint az alkotmánybíróságról szóló 
törvények minősülnek alkotmányerejű törvénynek.39 

Az orosz jogban ismert szövetségi alkotmányerejű törvény (federal’nyj konsti-
tucionnyj zakon) határesetet képez a  szövetségi törvény és az alkotmány között: 
elfogadásához az alkotmánymódosításhoz előírt többség kell, ugyanakkor a szub-
jektumok törvényhozó testületei kétharmadának alkotmánymódosításhoz előírt 
egyetértése nem szükséges.40 

3. Törvények

A törvényeket minden közép-kelet-európai államban a  parlament alkotja, és 
mára általánossá vált, hogy az alkotmánybíróság is – alkotmányellenesség esetén 
– hatályon kívül helyezheti. A szocialista jogrendszer idején, ha létezett is,41 az alkot-
mánybíráskodás még nem volt érdemi, mert nem volt összeegyeztethető a hata-
lom egységének doktrínájával, mára azonban minden vizsgált országban működik 
az alkotmányos normakontroll valamilyen rendszere. Általános az is, hogy a törvé-
nyek bármit szabályozhatnak, a francia közjogból ismert, a végrehajtó hatalom szá-
mára „foglalt” jogalkotási hatáskörök nincsenek.42 

A költségvetést minden országban törvényben fogadják el, valamilyen, a törvé-
nyektől eltérő eljárás során; a parlament nem delegálhatja ezt más szervre. A költ-
ségvetést kötelező megalkotni, amennyiben a  parlament erre nem képes, nem 
fejezheti be ülésszakát,43 vagy – a  magyar megoldáshoz hasonlóan – megnyílik 
a parlament feloszlatásának lehetősége.44 

Míg a  szocialista jogrendszerben általános volt, hogy az évente csupán 
néhány napig ülésező parlament ülései között a  kollektív parlamenti elnök-
ség vagy államfői testület gyakorolta a  parlament jogalkotói hatáskörét, ma 
a „pótlólagos” vagy helyettesítő törvényalkotás csak kivételesen kap teret. Álta-
lában a végrehajtó hatalom kap felhatalmazást arra, hogy a parlament helyett 
szükség esetén eljárjon.45 Egyedül Csehországban46 jelenti a megoldást a má-
sodik kamara: a  szenátus addig, amíg a  képviselőház feloszlatás miatt dön-

39  Horvát alkotmány 15. cikk (2) bekezdése, 83. cikk (1) bekezdése, 132. cikk.

40  Orosz alkotmány 108. és 136. cikk.

41  A közép-kelet-európai térségben, a szocialista időszakban először Jugoszláviában, 1963-ban hoztak 
létre alkotmánybíróságokat, minden tagköztársaságban és szövetségi szinten is.

42  A  törvényalkotási hatáskörök európai összehasonlítását lásd DrinóCzi Tímea – CHronowski Nóra: 
Európai kormányformák rendszertana (Budapest: HVG-Orac 2007).

43  Albánia.

44  Észtország, Lengyelország, Horvátország.

45  Albánia, Fehéroroszország, Észtország, Horvátország, Moldova, Románia.

46  Cseh alkotmány 33. cikk.
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tésképtelen, sürgős esetben „törvényerejű intézkedéseket” (zákonné opatření) 
foganatosíthat, amelyek felülírhatnak törvényeket. Kezdeményezési joga csak 
a  kormánynak van, és néhány fontosabb jogalkotási tárgy ki van zárva e  le-
hetőségből (választójog, költségvetés). A képviselőháznak, döntési képessége 
visszanyerése után haladéktalanul meg kell erősíteni ezeket az aktusokat, kü-
lönben hatályukat vesztik. 

Észtországban az államfő – a  költségvetés és a  minősített többséget igény-
lő törvények kivételével – törvényerejű rendeletet (seaduse jõuga seadlus) adhat 
ki, ha a  parlament külső okból nem képes összeülni.47 Hasonló az albán alkot-
mány48 rendelkezése a  kormány törvényerejű rendelet (akte normative që kanë 
fuqinë e  ligjit) kiadási jogáról: az csak veszélyhelyzetre vonatkozik. Ezt az albán 
alkotmánybíróság szűken értelmezi, erre alapozva számos ilyen rendelkezést 
semmisített meg. 49 Lettországban 2007-ig hasonló volt a helyzet: az alkotmány 
azóta hatálytalan 81. szakasza alapján a kormány a parlament ülései között sürgős 
esetben törvényerejű rendeletet (noteikums, kuriem ir likuma spēks) adhatott ki. 
A jogállamiság szempontjából megkérdőjelezhető a belorusz elnök azon hatáskö-
re, amely mind a parlament felhatalmazására, mind saját hatáskörében lehetőséget 
ad törvényerejű rendelet (dėkrėty, što majuc‘ silu zakonaŭ; dekrety, imejuščie silu 
zakonov) kiadására.50

Más a helyzet Horvátországban, Romániában és Moldovában, ahol – francia 
mintára – a kormány a parlamenttől törvényben kapott, egyedi, meghatározott 
időre kapott felhatalmazás alapján alkothat törvényerejű rendeletet.51 Romániában 
gyakran a parlament ülésezési szünete előtt kap felhatalmazást a kormány, hogy 
a következő ülésszakig terjedő időben rendeleteket fogadjon el.52 Ez alól kivett 
szabályozási tárgyak Horvátországban az alkotmányban vagy organikus törvény-
ben szabályozandó kérdések, Romániában pedig általában a  magasabb szava-
zati aránnyal (abszolút többség) elfogadandó szabályozás, például az alapjogok 
és a választójog53 korlátozása. Mivel magasabb szavazati arányt igénylő törvény 

47  Észt alkotmány 78. cikk (7) bekezdés, 109–110 cikk.

48  Albán alkotmány 101. cikk.

49  Lásd a 2014.2.5-i, V-5/14 számú döntést, amely a 2013. 9. 30-i, 5. számú, a közhivatalnokok 
jogállásáról szóló 2013. évi 152. törvényt módosító kormányrendeletet semmisítette meg. 
Hasonló sorsra jutnak azok a  parlament által meghozott törvények, amelyek ilyen, a  kormány 
által megalapozatlanul hozott törvényerejű rendeleteket erősítenek meg, pl. 2013 .2. 18-i, V-2/13 
számú alkotmánybírósági döntés.

50  Belorusz alkotmány 85. cikk (2) bekezdés, 101. cikk (3) bekezdés.

51  Horvát alkotmány 88. cikk, moldovai alkotmány 106. cikk, (2) bekezdés.

52  Veress Emőd: „A kormány közjogi pozíciója Romániában, különös tekintettel a  kormánynak 
a jogalkotásban betöltött szerepére” Magyar Közigazgatás 2004/6. 369–376.

53  Emiatt minősítette a  román alkotmánybíróság 2014. 12. 17-i, 761. számú döntésével 
alkotmányellenesnek egy sürgősségi rendeletet megerősítő törvényt, de nem a rendelet rendelkezéseit, 
mivel a beadványt készítő alapjogi biztos kérelme csak arra terjedt ki.
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alkotására nem adható felhatalmazás, a  felhatalmazó törvény maga egyszerű 
többséget igényel. Romániában és Moldovában emellett a parlament eldöntheti, 
hogy a  felhatalmazásra megalkotott rendeletet később a  parlamentnek meg 
kell-e erősíteni vagy sem. 

Romániában54 a felhatalmazásra alkotott rendelet mellett a kormány törvényi fel-
hatalmazás nélkül is ún. sürgősségi rendeletet (ordonanţa de urgenţă) alkothat egy, 
egyébként a  törvényhozásra tartozó tárgykörben, ha a  sürgősséget megindokolja 
– a sürgősségnek ugyanakkor nincs alkotmányos meghatározása. Az ilyen rendelet 
csak akkor lép hatályba, ha a kormány egyidejűleg benyújtotta a parlamentek, amely 
később megerősítheti, vagy hatályon kívül helyezheti azt. Utóbbi esetben a  jog 
instabillá válik, hiszen a rendeletet egy ideig alkalmazták, majd a parlament hatályon 
kívül helyezi. Az is problematikus, hogy a román jogrendszer számos – részben a jog-
államiság szempontjából is releváns55 – elemét ilyen rendeletek, és nem törvények 
alkotják,56 valamint, hogy az alkotmány nem rendelkezik arról, hogy minősített több-
séget igénylő törvényhozási tárgyat lehet-e szabályozni így. A gyakorlatban a román 
kormányok túlzó mértékben élnek ezzel a lehetőséggel.57

Más országokban,58 a negatív történelmi tapasztalatokból kiindulva, a magyar 
Alaptörvényhez hasonlóan az alkotmány nem teszi lehetővé, hogy a  kormány 
törvényi erővel rendelkező jogi normát fogadjon el.59

4. Alacsonyabb szintű normák

A törvény alatti jogforrási szinten mindegyik országban a végrehajtó hatalom 
által alkotott normák, a  kormány- és miniszteri rendeletek állnak. Az elnöki és 
félelnöki rendszerekben – például Oroszországban és Fehéroroszországban – az 
államfőnek is fontos jogalkotási hatásköre van (rendelete az ukáz), amely a kor-
mányénál magasabb rendű. Romániában a kormány saját hatáskörében megho-
zott normatív aktusaihoz kifejezett felhatalmazás nem szükséges (az a törvényerejű 

54  Román alkotmány 115. cikk.

55  Lásd például a 2013. 3. 27-i, 19/2013 számú sürgősségi rendeletet a 137/2000 számú sürgősségi 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről a  hátrányos megkülönböztetés minden formájáról, amely 
a vonatkozó antidiszkriminációs EU-irányelvet ültette át a román jogba.

56  Az Európai Unió a csatlakozás előtt előrehaladási jelentéseiben e tárgyban többször felszólította Romániát 
a hatalommegosztás elvének tiszteletben tartására és a parlamenti törvényhozáshoz való visszatérésre.

57  Rendkívüli helyzetre hivatkoztak a  befektetői kockázat csökkentése, a  kormány „hitelességének 
növelése”, a  turisztikai társaságok privatizációjának felgyorsítása, az oktatási intézmények anyagi 
helyzetének javítása vagy a nyugdíjak megadóztatása esetén is, ezt a gyakorlatot az alkotmánybíróság 
is megerősítette. Nem számít ugyanakkor sürgős esetnek az európai integráció érdekében történő 
jogharmonizáció. Gyakran népszerűtlen témákat szabályoz így a kormány, hogy elkerülje a hosszadalmas 
és nyilvános parlamenti eljárást. Részletesebben lásd Veress (52. lj.) 373.

58  Például Bulgáriában és Csehországban.

59  DrinóCzi Tímea: „Az összehasonlító jogalkotástanról” Közjogi Szemle 2015/1. 19–31. 
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kormányrendeletek szükséges feltétele), ilyet a kormány bármely törvény vagy akár 
közvetlenül az alaptörvény végrehajtására kiadhat.60 

Az önálló közigazgatási szervek jogalkotási hatásköre (a magyar önálló szabá-
lyozó szervek rendeletalkotásához hasonlóan) több országban ismert.61 Ezen felül 
Lengyelországban rendeletalkotási joga van a médiatanácsnak,62 Szlovákiában63 és 
Magyarországon64 a jegybanknak. Ezekkel, valamint a jogforrási hierarchia alján álló 
önkormányzati normákkal a továbbiakban nem foglalkozunk.

III. Törvényalkotás

A törvényalkotás legfontosabb kérdéseit (például jogalkotási hatáskörök, tör-
vényalkotás alapvető szabályai, minősített többséget igénylő döntések) minden-
hol az alkotmányok szabályozzák. Egyedüli kivételt képez Bosznia-Hercegovina 
alkotmánya, amely a törvényalkotás körében az etnikai vétót állítja a középpontba, 
és sem a jogforrási hierarchiáról, sem a törvényalkotási eljárásról nem rendelkezik, 
ezáltal a parlament két házának a jogalkotási eljárásban széleskörű szabályozási ha-
tásköre marad.

1. Törvénykezdeményezés

Formálisan számos alkotmányos szereplőnek van törvénykezdeményezési joga 
a vizsgált térségben. A parlamenti képviselők majdnem mindenütt rendelkeznek 
ilyennel egyénileg is, csupán Koszovóban és Lettországban szerepel a benyújtás 
– hasonlóan a német Bundestaghoz – kollektív jogként (hat, illetve öt képviselő 
nyújthat be törvényjavaslatot). Törvényjavaslatot nyújthat be ezen felül minden 
frakció,65 bármely parlamenti bizottság,66 Szerbiában a jegybank és az ombudsman 
a  hatáskörébe tartozó tárgykört érintően, Oroszországban az alkotmánybíróság 
és a  legfelsőbb bíróság is. A  kétkamarás parlamenttel rendelkező államokban67 
a  második kamara is benyújthat törvényjavaslatot. A  kormány mindenütt 
kezdeményezhet törvényt, az államfő azonban csak a  vizsgált országok mintegy 

60  Veress (52. lj.) 375.

61  Albánia, Szlovákia, Csehország, Ukrajna.

62  Lengyel alkotmány 213. cikk (2) bekezdés.

63  Szlovák alkotmány 56. cikk (1) bekezdés.

64  Alaptörvény 41. § (5) bekezdés.

65  Észtország, Horvátország, Csehország.

66  Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Észtország, Lettország, Szlovákia.

67  Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Lengyelország, Oroszország, Szlovénia, Csehország, Románia.
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felében.68 Lettországban az államfő csak olyan kezdeményezést tehet, amely nem 
tartalmazza a  jogszabály kidolgozott tervezetét, ebben az esetben a  parlament 
dönt arról, hogy felkéri-e a  megfelelő minisztériumot vagy valamely bizottságát 
a normaszöveg kidolgozására.69 

A vizsgált államok mintegy felében a nép szintén törvénykezdeményező lehet. 
Az alábbi adatok a szükséges számú választópolgárt mutatják országonként:

Albánia 20.000
Fehéroroszország 50.000
Koszovó 10.000
Lettország választópolgárok 10%-a
Litvánia 50.000
Macedónia 10.000
Lengyelország 100.000
Románia 100.000
Szerbia 30.000
Szlovénia 5.000

Montenegróban legalább 6.000 választópolgár egy képviselőn keresztül nyújt-
hatja be kezdeményezését. Macedóniában és a bosznia-hercegovinai entitásokban 
a  törvényjavaslat nép általi benyújtásán felül törvénykezdeményezési célból egy 
speciális petíciós jog is él: bármely választópolgár vagy szervezet eljuttathatja kez-
deményezését bármely törvénykezdeményezési joggal felruházott alkotmányos 
szereplőnek, amely azonban a kezdeményezésről szabadon dönt.70

A szövetségi rendszerű Oroszországban a szubjektumoknak, Szerbiában az au-
tonóm tartománynak (Vajdaság), Moldovában Gagauzia parlamentjének van tör-
vénykezdeményezési joga a központi parlamentben, Csehországban a regionális 
önkormányzatok (kraj) is benyújthatnak törvényjavaslatot.

 Az alkotmánymódosítást benyújtani jogosultak köre általában szűkebb a törvény-
kezdeményezésre jogosultakénál, így – a  magyar szabályozáshoz hasonlóan – a  két 
csoport csupán néhány országban71 esik egybe. A  legtöbb országban az ilyen indít-
ványhoz a parlamentben a törvényjavaslatokénál szélesebb támogatás kell: a képviselők 

68  Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Lettország, Litvánia, Moldova, Lengyelország, 
Oroszország, Ukrajna.

69  DrinóCzi (59. lj.) 26.

70  szabó Zsolt: „The Parliamentary Legislative Process in the Accession Countries of the Western 
Balkans” Jahrbuch für Ostrecht 2015/2. 375–419, 383.

71  Bosznia-Hercegovina, Lettország, Szlovákia, Csehország.
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egyötöde,72 egynegyede73 vagy egyharmada,74 illetve meghatározott számú képviselő75 
indítványozhat alkotmánymódosítást. Az autonóm területi egységek (Vajdaság, Gaga-
uzia) azonban ilyen javaslatot nem nyújthatnak be. A második kamarák kezdeményezési 
joga is szűkebb: Lengyelországban és Csehországban a szenátus tehet ilyen javaslatot, 
Romániában a szenátorok egynegyede, Oroszországban a felsőház és minden szubjek-
tum parlamentjének egyötöde, míg a korporatív szlovén felsőház egyáltalán nem tehet 
ilyen indítványt. Figyelemre méltó, hogy Fehéroroszországban76 a parlamentből nem 
indulhat ki alkotmánymódosító javaslat, csupán az államfő vagy a nép kezdeményezhet 
ilyet. Számos országban77 a kormány nem rendelkezik ilyen joggal, az államfők ugyanak-
kor szélesebb körben élhetnek ilyen indítvánnyal.78 A nép által kezdeményezett alkot-
mánymódosításhoz is szélesebb támogatás szükséges, mint törvény kezdeménye-
zéséhez: Szlovéniában 30.000, Fehéroroszországban, Macedóniában és Szerbiában 
150.000, Moldovában 200.000, Litvániában 300.000, Romániában pedig 500.000 alá-
írás. Az országok többségében azonban, Magyarországhoz hasonlóan, a nép nem 
módosíthatja az alkotmányt, és nem is kezdeményezheti ezt.

A gyakorlatban a lehetséges indítványozó széles köre jelentősen leszűkül. Alig van 
példa arra, hogy a nép által benyújtható törvényjavaslat vagy alkotmánymódosító 
javaslat eredményre vezetett volna, és a kezdeményezések is ritkák. A  legaktívabb 
benyújtó – Nyugat-Európához hasonlóan – mindenütt a kormány, azonban helyette 
néhol egyéni képviselői indítványként nyújtják be az előterjesztést, többnyire politikai 
okból. Ez a helyzet például Bosznia-Hercegovinában, ahol újra és újra előfordul, hogy 
a kormány az összetételére vonatkozó etnikai szabály miatt döntésképtelen.79 Az észt 
alkotmány lehetővé teszi, hogy a parlament abszolút többséggel elfogadott hatá-
rozatával egy meghatározott tartalmú törvényjavaslat kidolgozására és benyújtására 
szólítsa fel a kormányt. Az elnöki rendszerekben a végrehajtó hatalom dominanciája 
nem a kormány, hanem az államfő indítványaiban ölt testet: az elnök Fehéroroszor-
szágban és Oroszországban is – a minisztériumok mellett – saját apparátusra támasz-
kodhat a törvényjavaslatok kidolgozása során.80

72  Albánia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Oroszország.

73  Bulgária, Koszovó, Litvánia, Románia.

74  Moldova, Szerbia, Ukrajna.

75  Macedóniában harminc képviselő (a százhuszonháromból), Montenegróban huszonöt képviselő (a 
nyolcvanegyből), Szlovéniában húsz képviselő (a kilencvenből).

76  Belorusz alkotmány 97, 138. cikk.

77  Albánia, Fehéroroszország, Bulgária, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Románia, Ukrajna.

78  Fehéroroszország, Bulgária, Észtország, Koszovó, Horvátország, Macedónia, Montenegró, 
Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia, Ukrajna, Lettország, Bosznia-Hercegovina.

79  szabó (70. lj.) 394.

80  Fehéroroszországból megemlíthető itt a  Jogalkotás és Jogi Kutatás Nemzeti Központja 
http://www.center.gov.by, Oroszországban pedig az Elnöki Adminisztráción (Administracija Prezidenta) 
http://kremlin.ru/structure/administration.
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A kormány több országban befolyással van a  törvényhozási eljárásra akkor 
is, ha nem ő az előterjesztő. Fehéroroszországban és Moldovában az állami be-
vételeket csökkentő vagy a  kiadásokat növelő törvényjavaslatok elfogadásá-
hoz szükséges a  végrehajtó hatalom (államfő/kormány) hozzájárulása, e  nélkül 
a parlamenti tárgyalás nem folyhat.81 Oroszországban és Albániában gyengébb 
a végrehajtó hatalom jogköre: csak véleményezési joga van e körben, álláspontját 
a parlamentnek – elvileg – nem kötelező figyelembe venni.82

A gyakorlatot vizsgálva rövid említést érdemel a  nemzetközi közösség hatása 
néhány állam jogalkotására. Bosznia-Hercegovinában a daytoni békeszerződés őre, 
az ENSZ Főképviselője (High Representative) formálisan még mindig igen széles ha-
táskörrel rendelkezik, melynek keretében – az ország törvényalkotásával párhuza-
mosan, attól teljesen függetlenül – megsemmisíthet vagy megalkothat törvénye-
ket, meneszthet tisztségviselőket, bár e  hatásköreit 2006 óta nem gyakorolja, és 
azelőtt is inkább az entitások jogát érintette a tevékenysége. Működését az ország 
alkotmánybírósága nem ellenőrzi. Koszovóban a  törvényjavaslatok kidolgozása 
még mindig az EU és USA tanácsadóinak befolyása alatt van, minden minisztéri-
umban megtalálhatóak rövid vagy hosszú távú tanácsadók, akik aktívan nyomon 
követik és segítik a törvényalkotási folyamatokat. A külföldi szakértők jelenléte szá-
mos kelet-közép-európai államban jellemző volt a rendszerváltozás után, a jogál-
lam kialakulásának időszakában.

A nemzetközi befolyás másik formája figyelhető meg a  Független Államok 
Közösségében (FÁK). A  FÁK interparlamentáris közgyűlése számos szabályozási 
területen kidolgozott modelltörvényeket, amelyeket a  tagországok alapul ve-
hetnek saját szabályozásuk kialakítása során (pl. modell polgári törvénykönyv). 
E tevékenység tetőpontja a  ’90-es években volt, 2000 után alábbhagyott, és az 
utóbbi években megszűnt. Az egykori Szovjetunió területén a jogegység meg-
őrzésére tett e  kísérlet nem volt sikeres, mivel igen széttartó szabályozások 
születtek a modelltörvények nyomán.83

2. A parlamenti eljárás

A törvényalkotási eljárás az egyes parlamentekben változatosan alakul, de az 
általános, Nyugat-Európában is alkalmazott eljárás szerint mindenhol több (két 
vagy három) olvasatból áll, amelyek során a bizottsági és plenáris szakaszok válta-
koznak. Ezeket az eljárásokat a parlamenti házszabályok szabályozzák, kivételesen 

81  Belorusz alkotmány 99. cikk (2) bekezdés, moldovai alkotmány 131. cikk (4) bekezdés.

82  Albán alkotmány 82. cikk (2)–(3) bekezdés, orosz alkotmány 104. cikk (3) bekezdés.

83  Példaként említhető az orosz és üzbég közigazgatási bíráskodás különbözőségéről szóló esettanulmány: 
Jurabek nematoV: „Shadows of the Soviet Era in Modern Russian and Uzbek Administrative Law: Continuity and 
Transformation in the Judicial Review of Administrative Acts” JOR 2014/. 219–249. 
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az alkotmányok is tartalmaznak ide köthető rendelkezéseket. Minden parlament-
ben megtalálható egy bizottság, amely központi szerepet játszik, és feladata a jog-
rendszer egységének és a szabályozás ellentmondásmentességének biztosítása.84 
Általában – a törvényjavaslatért tárgy szerint felelős bizottság mellett – ez a leg-
fontosabb bizottság85 a törvényjavaslat tárgyalása során.

Az egykori jugoszláv szövetségi törvényhozás jellemző vonása volt a törvényho-
zási eljárás több olyan, egymást követő szakaszra tagolása, amelyek a plénum jóvá-
hagyását követően kezdődhettek csak el, és amelyek végén az előterjesztő vissza-
kapta előterjesztését, hogy kidolgozza a következő fázisra benyújtandó indítványt.86 
A bosznia-hercegovinai entitásokban ez a kétszakaszúság, „félidőben” az előterjesz-
tő második benyújtásával, a mai napig megvan. Ez jelentősen lelassítja a törvényal-
kotás folyamatát, mivel az átdolgozásra hosszú, gyakran több hónapos idő áll az 
előterjesztő rendelkezésére.87 Macedóniában a költségvetési törvényjavaslatot kell 
két szakaszban tárgyalni, a kettő között az előterjesztő a plenáris vita alapján átdol-
gozza javaslatát, és újra benyújtja azt a parlamentnek.

A kormány nemcsak indítványozóként szerepelhet az eljárásban. A nyugat-balkáni 
államokban és Csehországban a  – a  német megoldáshoz hasonlóan – kormány 
állást foglal a  nem tőle származó törvényjavaslatokról, Macedónia és Szerbia 
kivételével enélkül a  parlamenti tárgyalás el sem kezdődhet. Moldovában88 
a parlamentnek azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket a kormány terjesztett 
elő, vagy amelyekkel a kormány egyetért, a kormány prioritásai szerint kell tár-
gyalnia. Egyedülálló a térségben az a belorusz megoldás,89 amely lehetővé teszi 
az elnöknek, hogy megtiltsa a törvényjavaslat parlamentben történő módosí-
tását, azaz a  törvényhozás ilyenkor csak az előterjesztés eredeti változatának 
jóváhagyásáról, a  kormány vagy az elnök által előterjesztett módosításokkal 
történő elfogadásáról vagy elutasításáról dönthet. Ez az elnöki indítványok pe-
csételő helyévé degradálja a törvényhozást. 

Számos alkotmány enged gyorsítási lehetőséget a törvények elfogadása során, 
másutt ezt a házszabályok teszik meg. Általában a parlament dönt a sürgősségről, 

84  Albániában a  Jogalkotási Tanács tölt be ilyen funkciót, amely bár képviselőkből áll, nem 
állandó bizottság: csupán tanácsadó jogköre van, csak az állandó bizottságok felkérésére vizsgálja 
a törvényjavaslatok megfelelését a jogalkotás szabályainak, és a kormány és ellenzék paritások módon 
vesz rész benne. Oroszországban az Állami Duma Tanácsa lát el hasonló feladatot.

85  Bosznia-Hercegovina parlamentjében például az alkotmányügyi és jogi bizottság jelentése 
alapján dönt a plénum a törvényjavaslat egyes tárgyalási szakaszainak végén az eljárás folytatásról vagy 
a törvényjavaslat elutasításáról. 

86  Savin Jogan: „Some Specific Elements Concerning the Legislative Process of the S. F. R. of Yugoslavia” 
in: Alessandro Pizzorusso (szerk.): Law in the Making. A Comparative Study (Berlin: 1988) 332–341. 

87  szabó (70. lj.) 393.

88  Moldovai alkotmány 74. cikk (3) bekezdés.

89  Belorusz alkotmány 99. cikk (4) bekezdés.
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minősített többséggel,90 kivételesen alacsonyabb aránnyal,91 de az előterjesztő 
kormány92 vagy államfő93 is dönthet a  sürgősségről. Albániában a  minősített 
többséget igénylő törvényeket nem lehet sürgős eljárásban tárgyalni. A sürgős-
ség lerövidíti a parlamenti eljárást (pl. Észtországban kettő helyett egy olvasat), 
vagy az államfő számára a kihirdetésre rendelkezésre álló időt (Lettországban94 
ki is zárja az államfői vétót). 

Néhány alkotmány szerint a parlament már nem alkothat törvényt a választá-
sokat közvetlenül megelőző időszakban, Albániában95 például ez a  ciklus utol-
só hatvan napján csak kivételes és sürgős esetben megengedett. Moldovában96 
a parlament mandátumának lejárta és az új parlament alakuló ülése közötti idő-
szakban az alkotmány módosítása és organikus törvények elfogadása nem le-
hetséges. Szerbiában97 ugyanebben az időszakban csak a folyamatban lévő vagy 
halaszthatatlan ügyekkel foglalkozhat a parlament, e  fogalmak meghatározását 
azonban sem az alkotmányban, sem máshol nem találjuk. 

Az alkotmány módosításához az egyes államok alaptörvényei a törvények elfo-
gadásához képest eltérő, változatos eljárási szabályokat írnak elő. Több országban 
meghatározzák az eljárás minimális időtartamát, amely nem rövidíthető le: Fehéro-
roszországban és Litvániában két tárgyalási szakaszban kell tárgyalni az alkotmány-
módosítást, amelyek között legalább három hónapos időszaknak kell eltelnie, Mol-
dovában a szavazást a benyújtást követő hat hónap elteltével lehet leghamarabb 
megtartani. A délszláv államokban az alkotmány módosítása többlépcsős folyamat. 
Macedóniában és Szerbiában kétharmados többséggel először az alkotmánymó-
dosítási eljárás elindításáról kell dönteni, majd magát a módosítást az összes képvi-
selő kétharmadával kell elfogadni. Szlovéniában az alkotmánymódosítási szándék-
ról először a  jelen lévő, majd a módosítást tartalmazó szövegjavaslatról az összes 
képviselő kétharmada szavaz. Montenegróban nem két, hanem három szakaszos az 
eljárás: először a módosítási szándékról kell dönteni, majd a módosítás tervezetéről, 
ez utóbbi lesz a  parlamenti vita tárgya, amit a  szavazás követ.98 Lettországban 
háromolvasatos vitát kell tartani az alkotmánymódosításról, a képviselők kéthar-
madának jelenlétében (a távolmaradás tehát tárgyalási akadály). 

90  Pl. Észtországban (alkotmánymódosítás esetén) négyötödös, Lettországban kétharmados 
többség szükséges ehhez.

91  Pl. Albánia: a képviselők egyötöde (látszólag kisebbségi jog – valójában inkább a kormánytöbbség 
érdeke a gyorsítás), Románia: a parlament egésze egyszerű többséggel.

92  Albánia, Lengyelország, Románia.

93  Fehéroroszország, Ukrajna.

94  Lett alkotmány 75. cikk.

95  Albán alkotmány 65. cikk (4) bekezdés.

96  Moldáv alkotmány 63. cikk (3) bekezdés.

97  Szerb alkotmány 109. cikk (7) bekezdés.

98  szabó (70. lj.) 402.
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Néhány közép-kelet-európai ország parlamentje két kamarából áll.99 Ezekben az 
államokban a két kamara viszonyát és részvételét a törvényhozási eljárásban az al-
kotmány rendezi. Bosznia-Hercegovinában és Romániában szimmetrikus bikame-
ralizmus működik, azaz a két kamara hatáskörei teljesen azonosak, a törvényjavaslat 
tárgyalása bármelyikben elkezdődhet (ez sokszor vezet patthelyzethez a politikai 
életben100), a  többi parlamentben van egy „domináns” kamara, amely konfliktus 
esetén eldönti a vitás kérdést. 

Míg Lengyelországban, Csehországban és Szlovéniában a  felsőház gyenge, 
Fehéroroszországban és Oroszországban erős hatáskörökkel rendelkezik. Len-
gyelországban és Csehországban az alsóház tárgyalja először a törvényjavaslatot, 
a  felsőház elutasító döntését vagy módosítását az alsóház abszolút többséggel 
felülbírálhatja. Csehországban bizonyos alkotmányban rögzített hatáskörökben (pl. 
választójog, nemzetközi szerződések) a felsőház egyetértése is szükséges – ugyan-
akkor a költségvetést az alsóház a második kamara nélkül alkotja meg. Szlovéniában 
a  felsőház (Državni svet) korporatív összetételű (önkormányzati és szakszervezeti, 
szakmai képviseleti tagjai vannak), szerepe inkább tanácsadó jellegű. A törvényal-
kotási eljárásban a második kamara nem vesz részt, csupán a más államokban az 
államfő hatáskörébe tartozó szuszpenzív vétójog illeti meg. Oroszországban és Fe-
héroroszországban szintén az alsóház tárgyal először, ám a két kamara egyet nem 
értése esetén az alsóházban minősített többségre van szükség a törvény felsőház 
akarata ellenére történő elfogadásához.

A törvényalkotási eljárás részletes szabályait mindenhol a  házszabályok tartal-
mazzák, az alkotmányok nem szabályozzák ezt a területet, hanem általában a parla-
menti autonómia elve alapján magára a törvényhozó szervre bízzák. Kivételt a lett 
alkotmány egy rendelkezése képez, amely kifejezetten megengedi, hogy bármely 
törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során ahhoz a miniszter vagy által megbízott 
tisztviselő módosító indítványt nyújtson be.101

3. A parlament döntése

A törvényalkotás során döntő kérdés, hogy a parlament milyen többséggel fo-
gadja el a normatív aktusokat. Az egyszerű törvényeket a térségben abszolút vagy 
egyszerű többséggel fogadják el (utóbbi jelentheti a jelen lévő vagy a szavazó kép-
viselők többségét). Az összes képviselő többségének döntése csak a  keleti szláv 
államokban102 előírás, máshol elegendő a relatív többség.

99  Ide tartozik Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina (és két entitása közül a Bosznia-Hercegovinai 
Föderáció), Lengyelország, Románia, Oroszország, Csehország és Szlovénia.

100  Romániában a parlament két házának szembenállása által okozott megbénulás okozza a kormány 
fentebb kifejtett és sokat kritizált „pótlólagos” rendeletalkotási aktivitását. 

101  Lett alkotmány 63. cikk.

102  Fehéroroszország, Oroszország, Ukrajna.
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Több országban létezik – a magyar sarkalatos törvényekhez hasonlóan – a törvé-
nyeknek olyan kategóriája, amelynek elfogadásához szélesebb többség kell. Az ilyen 
törvények máshol is az alkotmány alatt helyezkednek el, és általában az egyszerű 
törvényekkel vannak egy szinten. A legfeltűnőbb a belorusz „programadó törvények” 
(pragramymi zakony) kategóriája.103 Ezek a „törvények”, amelyek – tényleges normatív 
tartalom nélkül, – a bel-, kül- és védelmi politika fő irányait határozzák meg, elfogadá-
sukhoz mindkét kamarában a képviselők kétharmadának szavazata kell.

Számos országban ismert az „organikus törvény” kifejezés, ahogyan Nyugat- 
Európában is létezik ilyen jogforrás.104 Horvátországban,105 Romániában106 és Moldo-
vában107 ezek elfogadásához az egyszerű relatív többség helyett a képviselők abszolút 
többségének szavazata kell. Az „alkotmányos törvény” kategóriáját is több ország hasz-
nálja, ezek elfogadásához ugyanaz a többség elvárt, amelyet az alkotmány módosítá-
sához előírnak. Oroszországban az ilyen törvényeket (federal’nyj konstitucionnyj zakon) 
a második kamara képviselők háromnegyedének szavazatával és az Állami Duma 
tagjainak kétharmadával kell elfogadni. Az ilyen törvényeket az alkotmánymódosító 
törvényektől az különbözteti meg, hogy azokat a szubjektumok kétharmada parla-
mentjének is el kell fogadnia.

Néhány ország meghatározott törvényhozási tárgyakban – a magyar sarkalatos 
törvényekhez hasonlóan – magasabb arányú többséget ír elő anélkül, hogy ezzel 
a jogforrási hierarchiában új törvényi kategória jelenne meg. Ahol a törvényeket re-
latív többséggel fogadják el, az abszolút többség előírása magasabb arányt jelent. 
Ez vonatkozhat a költségvetési törvényre,108 az alapjogokra, önkormányzatokra és 
kisebbségi jogokra vonatkozó törvényekre,109 valamint nemzetközi szerződések-
re110 és szupranacionális vagy katonai integrációra.111 Magasabb arányt jelent ennél 
a  képviselők háromötöde112 vagy kétharmada.113 Ilyen szavazási arányt általában 
a szuverenitástranszferrel járó nemzetközi szerződések megkötésére114 vagy más, 

103  Fehérorosz alkotmány 104. cikk (4) bekezdés.

104  Például Spanyolországban, Portugáliában.

105  Horvát alkotmány 83. cikk.

106  Román alkotmány 73–74. cikk.

107  Moldovai alkotmány 74. cikk (1) bekezdés.

108  Horvátország, Szerbia.

109  Észtország, Montenegró, Szerbia.

110  Szerbia.

111  Szlovákia, Csehország (abszolút többség mindkét kamarában).

112  Albánia, Szlovákia.

113 Bulgária, Észtország, Koszovó, Horvátország, Lettország, Macedónia, Montenegró, Lengyelország, 
Szlovénia, Csehország.

114  Bulgária, Koszovó, Horvátország, Lettország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország.
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az adott állam számára érzékeny kérdések eldöntésére,115 az alapjogok,116 a kisebb-
ségi jogok,117 az állampolgárság,118 az államszervezet,119 állami jelképek120 szabályo-
zására írnak elő, de ide tartoznak a nagy törvénykönyvek,121 a társadalombiztosítás 
kérdései122 valamint a költségvetési gazdálkodás.123 Litvániában nem az alkotmány, 
hanem egy a képviselők háromötödének szavazatával elfogadandó alkotmányos 
törvény határozza meg, hogy melyik törvény minősül alkotmánytörvénynek; ennek 
szabályozási körébe tartoznak például az állami jelképek és az államnyelv.

A legmagasabb többséget általában az alkotmány elfogadására vagy módosítására 
írják elő. Oroszországban, a szövetségi berendezkedésnek köszönhetően az alkotmány 
módosításához nem elegendőek a szövetségi szervek (Állami Duma képviselőinek két-
harmada, Szövetségi Tanács képviselőinek háromnegyede), hanem a szubjektumok par-
lamentjeinek kétharmadának egyetértése is szükséges.124 Emellett egy ennél „szigorúbb” 
és „könnyebb” alkotmánymódosítási lehetőség is van: a szigorúbb módosítás szabályai125 
az államra vonatkozó alapelvek, az alapjogok és az alkotmány módosítására alkalmazan-
dóak, ezek előírják egy speciális alkotmányozó gyűlés összehívását. Az egyszerűsített 
eljárás,126 mint fentebb láttuk, lehetővé teszi egy szövetségi alkotmányos törvény elfoga-
dásával az alkotmányban felsorolt szubjektumok (a föderációt alkotó területi egységek) 
felsorolásának módosítását. 

A többi országban az alkotmánymódosítás a parlament kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, a legalacsonyabb elfogadási arány a képviselők háromötöde.127 A leggya-
koribb a kétharmados arány előírása, értve ez alatt a jelen lévő,128 de gyakrabban az 
összes képviselő129 kétharmadát. Ennél magasabb szavazási arány (háromnegyed) 

115  Bulgáriában ilyen például a külföldiek földtulajdonhoz jutása, Észtországban és Szlovákiában az államhatár 
módosítása, Koszovóban az államterület, a katonaság, az alapjogok, a nemzetközi szervezetekhez csatlakozás, 
Macedóniában az államhatár módosítása és nemzetközi szervezetekbe belépés.

116  Horvátország, Moldova, Montenegró, Románia.

117  Horvátország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia.

118  Albánia, Horvátország, Moldova, Montenegró, Románia, Szlovénia.

119 Albánia, Horvátország, Macedónia, Moldova, Románia.

120  Litvánia, Macedónia, Moldova, Oroszország, Ukrajna.

121  Albánia, Románia.

122  Moldova.

123  Szlovénia.

124  Orosz alkotmány 136. cikk.

125  Orosz alkotmány 135. cikk.

126  Orosz alkotmány 137. cikk.

127  Szlovákia, Csehország (mindkét kamara külön).

128  Bosznia-Hercegovina, Lettország, Lengyelország (ezen felül a Szenátus szavazatainak abszolút 
többsége is szükséges).

129  Albánia, Fehéroroszország (mindkét kamarában), Koszovó (ezen felül a  kisebbségi képviselők 
többségének hozzájárulása is szükséges), Horvátország, Litvánia, Macedónia, Moldova, Montenegró, 
Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna.
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csak Bulgáriában és Romániában fordul elő.130 Észtországban az alkotmány módo-
sításáról két egymást követő parlament dönthet, egy közbeeső választással, ame-
lyen a nép közvetve véleményt mondhat a  folyamatban lévő alkotmánymódosí-
tásról is. Az „első” parlamentben elegendő az abszolút többség, a „másodikban” már 
háromötödös többség szükséges, alternatívaként a képviselők négyötöde sürgős 
eljárást kezdeményezhet, amelyben egy abszolút kétharmados többség elegendő, 
és nincs szükség a következő parlament egyetértésére.131 

Néhány országban az alkotmánymódosítást a népnek kell megerősítenie. Fehér-
oroszországban132 ez pótolja (azaz kiváltja) a parlament döntését, máshol a referen-
dumra csak a  parlament döntését követően kerül sor. Romániában az alkotmány 
bármely módosítása csak referendum útján lehetséges, Észtországban és Ukrajnában 
pedig az alkotmány határozza meg, hogy mely részeinek módosításához szükséges 
a  nép beleegyezése is. Említést érdemel, hogy az ukrán alkotmány133 a  térségben 
egyedülálló korlátozást tartalmaz az alaptörvény módosítására nézve: egy szöveghe-
lyet egy törvényhozási ciklusban csak egyszer lehet módosítani. 

Az alkotmány bizonyos fontosabb részeinek módosítása és új alkotmány el-
fogadása Bulgáriában és Oroszországban egy speciális alkotmányozó szerv 
hatáskörébe tartozik, így a  törvényhozó és alkotmányozó hatalom elkülönül 
egymástól.134 A  bolgár nagy nemzetgyűlés (Veliko Narodno săbranie), amelynek 
a  parlamentben szokásos kétszáznegyven helyett négyszáz tagja van, tagjai 
kétharmadával hozza meg döntéseit, és halaszthatatlan esetben a  parlament 
funkcióit is gyakorolhatja. Feladatának elvégzése után azonban feloszlik, és egy 
új parlament választására kerül sor. Oroszországban az alkotmány többi részé-
nél magasabb rendű első fejezetet csak az alkotmányozó gyűlés (Konstitucion-
noe Sobranie) módosíthatja. Itt azonban az eljárás a  parlamentben indul: csak 
akkor hívják össze az alkotmányozó testületet, ha a parlamentben mindkét ház 
összes képviselője háromötödének szavazatával támogatja a módosítást, ehhez 
a döntéshez az alkotmányozó gyűlés (amely tagjai kétharmadával dönt, és akár 
népszavazás kiírásáról is határozhat) nincs kötve. A bolgár megoldással szemben 
a parlament az alkotmányozó gyűlés fennállása alatt is ellátja feladatait. A gyűlés 
eljárásáról szóló törvényt azonban mindmáig nem fogadták el, így erre az alkot-
mányban szabályozott eljárásra eddig nem is kerülhetett sor.

130  Bulgáriában vagy abszolút háromnegyedes, vagy két egymást követő szavazás mindegyikén 
abszolút kétharmados többség szükséges. Bizonyos alkotmányos rendelkezések módosításához egy külön 
alkotmányozó gyűlés összehívása szükséges. Romániában egy eredménytelen egyeztetési eljárást követően 
a két kamara együttes ülésének háromnegyede dönthet, valamint referendum is szükséges.

131  Észt alkotmány 163–166. cikk.

132  Belorusz alkotmány 140. cikk.

133  Ukrán alkotmány 158. cikk.

134  Bolgár alkotmány 153. cikk, orosz alkotmány 135. cikk.
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Bizonyos délszláv, többnyire többnemzetiségű135 államokban a törvények elfo-
gadásához a parlamentben képviselettel rendelkező kisebbségek, etnikai csopor-
tok többségének beleegyezése is szükséges, legalább a  kisebbségek szempont-
jából fontos törvények elfogadásához, azaz a  kisebbségek képviselői vétójoggal 
rendelkeznek a törvényalkotás során. 

Koszovóban a  százhúsz képviselőből húsz hely a  kisebbségek (köztük tíz hely 
a szerbek) képviselőit illeti meg.136 Ez a mandátumszám a választás eredményétől 
függetlenül garantált. A  kisebbségek számára ún. alapvető érdeket érintő törvé-
nyek (ligj me interes vital, zakon od vitalnog interesa, law of vital interest, yaşamsal 
öneme sahip yasa, ide tartozik a kisebbségi és kulturális jog mellett az önkormány-
zati jog egy része) elfogadásához a parlamenti abszolút többség, valamint a húsz 
kisebbségi képviselő abszolút többsége137 is szükséges.138 Macedóniában is ismert 
a kettős többség előírása a kisebbségek számára releváns témakörökben, de ott 
a döntéshez a  jelen lévő kisebbségi képviselők többsége szükséges,139 az egyéb-
ként az összes képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó, kisebbségi 
tárgykört érintő alkotmánymódosítás és önkormányzati törvény pedig csak a  ki-
sebbségi képviselők abszolút többségének egyetértése esetén születhet meg.140 
Különbséget jelent ugyanakkor, hogy míg Koszovóban a kisebbségi képviselőknek 
állandó, rögzített számú „foglalt” helyük van, addig a macedón alkotmány nem defi-
niálja, hogy melyik képviselő minősül kisebbséginek, és nincs minimális létszám 
sem meghatározva. Ebből következően a  képviselők maguk dönthetnek arról, 
hogy kisebbséginek tekintik-e magukat (a gyakorlatban az etnikai pártok képvise-
lőit tekintik ilyennek).141 

Szlovéniában az alkotmány egy-egy parlamenti helyet garantál a  magyar és 
olasz kisebbség képviselőinek,142 a  kisebbségi vagy önkormányzati tárgyú törvé-
nyeket csak az ő beleegyezésükkel lehet elfogadni.

A Bosznia-Hercegovinai alkotmány, valamint az entitások alkotmányai is ismerik 
az alapvető érdek kategóriáját, ám azt nem határozzák meg, így szinte bármilyen 

135  Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia, Szlovénia.

136  Koszovói alkotmány 42. cikk.

137  Korábban mind a parlament, mind a kisebbségi képviselők döntése esetén relatív többség volt 
előírva, ezt az alkotmány második módosítása emelte fel. Az ok valószínűleg az volt, hogy a tíz szerb 
képviselő ne szavazhassa le a többi tíz kisebbségi képviselőt.

138  Koszovói alkotmány 81. cikk.

139  Macedón alkotmány, 69. cikk.

140  Macedón alkotmány 115. és 131. cikk.

141  A „kisebbségi” képviselő kifejezést ugyanakkor mind a  koszovói, mind a  macedón alkotmány 
kerüli, előbbi általánosan „nemzeti közösségekről” rendelkezik, utóbbi pedig a „többséghez nem tartozó 
közösség” kategóriával él.

142  Szlovén alkotmány 64., 80. cikk.
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kérdés ilyennek tekinthető. Koszovóval ellentétben itt143 az alapvető érdekre való 
hivatkozáshoz nem kettős többségi szavazás társul, hanem egy igen bonyolult ér-
dekkiegyenlítési eljárás, amelyet a második kamarában képviselettel rendelkező há-
rom „államalkotó nemzet” (bosnyák, horvát, szerb)144 közül egy vagy több kezdemé-
nyezhet, és kompromisszum híján az alkotmánybíróság folytat le. Ez a gyakorlatban 
alkalmas a törvényhozás lassítására és ellehetetlenítésére is.145

Végül kitérünk a közvetlen demokráciának a térség törvényalkotásában betöl-
tött szerepére. A parlament sehol sem kizárólagos törvényalkotó: a közvetlen de-
mokrácia eszközei szinte minden országban megtalálhatóak a törvényalkotás körül. 
A cseh alkotmány a legtartózkodóbb e téren, az EU-csatlakozáson kívül más köz-
vetlen demokráciára vonatkozó szabály nem szerepel benne. Egyedül Bosznia-Her-
cegovinában nem ismert a közvetlen demokrácia egyetlen formája sem: ott de-
mokrácia helyett etnokrácia a vezérelv. 

A „nép általi törvényalkotásnak” két fajtája létezik: a  nép döntése helyettesí-
ti a  törvény parlamenti elfogadását, és közvetlenül (a kihirdetés után) létrehozza 
a  törvényt, vagy a  népszavazás valamilyen szakkérdésben dönt, és csak az első 
lépést jelenti, mivel törvényhozási kötelezettséget idéz elő, amit parlamenti tör-
vényalkotással kell teljesíteni. Az első lehetőséget, amelyet már a szovjet alkotmá-
nyok is ismertek, ám a gyakorlatban sohasem került sor az alkalmazásunkra, a tér-
ség számos országa lehetővé teszi.146 Az országok egy másik csoportja ugyanakkor 
a parlament törvényhozási monopóliumának alapján áll.147 Szlovákiában a népsza-
vazás döntését végrehajtó törvényt három évig nem lehet módosítani vagy hatá-
lyon kívül helyezni,148 és utána is csak alkotmányerejű törvénnyel. Előfordul, hogy 
egy parlament által elfogadott törvény csak referendummal megerősítve léphet 
hatályba. Ez történik az észt, a montenegrói, a lengyel, a litván, a lett, a moldovai, 
a szerb és az ukrán alkotmány bizonyos részeinek módosításakor, illetve a román 
alkotmány bármilyen módosításakor.149 

143  Bosznia-Hercegovina alkotmánya IV. cikk (3) bekezdés.

144  A három államalkotó nemzethez nem tartozó személyek a második kamarában képviselettel nem 
rendelkeznek, emiatt az alkotmány egyes részeit az Emberi Jogok Európai Bírósága az Egyezménybe 
ütközőnek nyilvánította, lásd Sejdić und Finci – Bosznia-Hercegovina, 27996/06 és 34836/06 esetek 
(2009. 12. 22).

145  Vedran DžiHić: Ethnopolitik in Bosnien–Herzegowina: Staat und Gesellschaft in der Krise (Baden-
Baden: Nomos 2010); Sören keil: „Mythos und Realität eines ethnischen Föderalismus in Bosnien und 
Herzegowina” Südosteuropa-Mitteilungen 2010/1. 76–86; Zlatan meškić – Nezir PiVić: „Federalism in Bosnia 
and Herzegovina” ICL Journal (Vienna Journal on International Constitutional Law) 2011. 597–617.

146  Albánia, Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldova, Lengyelország (a nemzetközi 
szervezetekre hatáskört átruházása körében).

147  Koszovó, Horvátország, Macedónia, Lengyelország (a szuverenitás-transzfer kivételével), Románia, 
Szerbia, Szlovákia, Ukrajna.

148  Szlovák alkotmány 99. cikk (1) bekezdés.

149  Román alkotmány 151. cikk (3) bekezdés.
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A népszavazásból kivett kérdések listája országról országra változik, ám 
a költségvetés mindenhol szerepel rajta, emellett általános, hogy nemzetközi 
szerződésből eredő kötelezettség nem lehet népszavazás tárgya. Azok a törvé-
nyek, amelyeknél az etnikai csoportoknak vétójoguk van, általában szintén nem 
lehetnek népszavazás tárgyai. 

Egyedülálló alkotmányos megoldás, hogy Észtországban150 a  parlament egy 
speciális eljárás keretében voltaképpen felteheti a bizalmi kérdést a népnek azáltal, 
hogy többségi döntéssel egy törvényjavaslatról olyan referendumot ír ki, amelyen 
az indítvány elutasításának az az eredménye, hogy az államfőnek új választások ki-
írásával egyidejűleg fel kell oszlatnia a parlamentet. A gyakorlatban azonban erre 
még sohasem került sor, a kevés ilyen indítvány egyike sem nyerte el a parlamenti 
többség támogatását.151

4. Politikai vétó, előzetes normakontroll

Egy törvény érvényes létrejöttéhez önmagában a  parlament döntése kevés. 
Minden közép-kelet-európai államban szükség van aláírásra és kihirdetésre, amely 
általában az államfő feladata, aki eltérő mértékben alkalmazhat vétót a törvény lét-
rejöttének késleltetése vagy megakadályozása céljából.

Bosznia-Hercegovina és Horvátország kivételévvel az államfő (Szlovéniában152 
a  második kamara) minden államban visszaküldheti a  törvényt a  parlamentnek 
újbóli megfontolásra. A vétójog terjedelme eltérő, a legszélesebb a hatalommeg-
osztás elvét alig alkalmazó Fehéroroszországban, ahol az elnöki vétónak nincs 
korlátja.153 Számos országban az államfőnek indokolási kötelezettsége van. Az al-
kotmánymódosítások a  magyar szabályozáshoz hasonlóan csak néhány ország-
ban vannak elvonva az államfői vétótól.154 A  politikai vétó néhány országban az 
alkotmányerejű vagy minősített többséget igénylő törvények esetén kizárt,155 és 
általában a referendum útján elfogadott törvények esetén sem alkalmazható.156 Ha 
az államfő a politikai vétó mellett alkotmányossági felülvizsgálatot is kérhet, a két-
féle vétó viszonyának szabályozása eltérő. Lengyelország157 a  magyar megoldást 

150  Észt alkotmány 105. cikk.

151  Ero liiVik: „Legitimacy through Direct Democracy in the EU Member State: Direct Democratic 
Initiatives in the Estonian Parliament” Proceedings of the Institute for European Studies 2010/8. 82–99; Evren 
somer: Direct Democracy in the Baltic States. Studien des Instituts für Ostrecht München Bd. 76 (Frankfurt/M.: 
2015) 37–57.

152  Szlovén alkotmány 91. cikk (2) bekezdés, 97. cikk (1) bekezdés.

153  Fehérorosz alkotmány 84., 100. cikk.

154  Albánia, Bulgária, Ukrajna.

155  Albánia, Oroszország, Csehország, Macedónia. 

156  Például Litvániában és Ukrajnában.

157  Lengyel alkotmány 122. cikk (5) bekezdés.
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alkalmazza, azaz az utóbbi kontrollmechanizmus elsőbbséget élvez. Észtországban 
azonban éppen fordított a szabályozás: Az államfő csak akkor fordulhat az alkot-
mánybírósághoz, ha már élt a  politikai vétó jogával, ám a  parlament változatlan 
formában fogadta el a törvényt.158

A politikai vétójog terjedelme szintén eltérő, de általánosnak mondható, hogy 
a parlament mindenütt érvényesíteni tudja akaratát az államfő ellenében. Ehhez az 
országok kisebbik részében – Magyarországhoz hasonlóan – elegendő az eredeti-
leg előírt parlamenti többség,159 másutt emelkedik az újbóli elfogadásához szüksé-
ges többség: vagy abszolút többségre,160 vagy minősített többségre (a képviselők 
kétharmada,161 esetleg a jelen lévők háromötöde162) van szükség. Lettországban az 
államfő a néphez is „fellebbezhet”, azaz elvonhatja a parlament végső döntési lehe-
tőségét egy törvényről általa kezdeményezett népszavazással.163.

A politikai vétó mellett – néhány kivétellel164 – sok ország ismeri a térségben 
az előzetes normakontrollt, amellyel az államfő (Szerbiában a parlamenti ellen-
zék), mielőtt aláírná, jogi felülvizsgálat alá vonhatja a már elfogadott, de még 
ki nem hirdetett törvényt. Az ilyen eljárásban Észtország165 kivételével minden 
országban az önálló alkotmánybíróságok járnak el. Romániában és Szerbiában 
a  parlamenti ellenzék is ki tudja kényszeríteni egy törvény előzetes norma-
kontrollját.166 Az Alaptörvénnyel bevezetett magyar megoldás, amely szerint 
a parlament többségi döntéssel kezdeményezheti az előzetes normakontrollt, 
egyedülálló a térségben. Némileg azonban közel áll ehhez a román megoldás: 
ott a két kamara elnöke és a kormány (valamint mellettük az igazságszolgálta-
tás vezetője és az ombudsman) is kérhet előzetes normakontrollt.167 A román 
alkotmánybíróság döntése kötelező a parlamentre nézve, ám ez csak a 2003-as 

158  Észt alkotmány 107. cikk (2) bekezdés.

159  Észtország, Koszovó, Lettország, Moldova, Montenegró, Románia.

160  Albánia, Bulgária, Litvánia, Macedónia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Csehország.

161  Fehéroroszország, Oroszország, Ukrajna.

162  Lengyel alkotmány 122. cikk (5) bekezdés.

163  Lett alkotmány 72., 74. cikk.

164  Az előzetes normakontroll ismeretlen Csehországban, Lettországban, Litvániában, Macedóniában, 
Moldáviában, Montenegróban, Szlovákiában és Szlovéniában.

165  Észtországban az alkotmánybíráskodás a  legfelsőbb bírói fórum (Riigikohus) alkotmányossági 
felülvizsgálati tanácsának (Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium) feladata. Az eljárást az államfő mellett 
a parlament által választott ún. jogi kancellár (Õiguskantsler) kezdeményezheti, akinek ilyenkor először 
a parlamentnek kell visszaküldenie a törvényt, és csak akkor fordulhat a legfelsőbb bírói fórumhoz, ha az 
nem módosítja azt. A tisztséget skandináv mintára hozták létre, bár a Svédországban és Finnországban 
ez a tisztség a kormány alá tartozik.

166  Romániában legalább ötven képviselő vagy huszonöt szenátor, Szerbiában a  képviselők 
egyharmada (más nem is kezdeményezhet előzetes normakontrollt – és ezután utólagosat sem –, 
hiszen ha az előzetes normakontrollt igénybe vették, utólagos normakontrollra már nem kerülhet sor).

167  Román alkotmány 46. cikk.
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alkotmánymódosítás óta van így, azelőtt a parlament kétharmados többség-
gel felülbírálhatta az alkotmánybírósági döntést.168 

Néhány esetben az előzetes normakontroll kötelező, ide tartozik a nemzetközi 
szerződések mellett az alkotmánymódosítások169 és a  népszavazások170 előzetes 
normakontrollja. A román alkotmánybíróság minden alkotmánymódosítás esetén 
állást foglal,171 amely azonban nem köti a parlamentet. A nemzetközi szerződések 
előzetes normakontrolljának lehetősége csaknem mindenütt biztosított. Észtor-
szágban bármely önkormányzat előzetes normakontrollt kérhet az önkormányzati 
jogok feltételezett sérelme esetén. Bosznia-Hercegovinában és entitásaiban az 
előzetes normakontroll keretében folyik az államalkotó nemzetek érdekeinek 
védelmére hivatott eljárás. 

Az államfő szerepének elemzése kapcsán említhető meg az a figyelemreméltó 
és máshol nem ismert moldovai172 megoldás, amely szerint az államfő feloszlat-
hatja a parlamentet, ha a törvényalkotási eljárás több mint három hónapra leáll, 
ez azonban csak lehetősége és nem kötelessége. 

5. Kihirdetés, hatályba lépés

A szocialista jogrendszerben általános, nem nyilvános jogi aktusokkal történő 
szabályozás gyakorlatára a rendszerváltozáskor minden ország a jogszabályok nyil-
vánosságát előíró szabályokkal reagált. A kihirdetés a legtöbb országban érvényes-
ségi feltétel, néhány országban pedig az alapvető jogok ismeretét alapjogként173 
vagy a jogszabályok megismertetését állami kötelezettségként174 (kvázi objektív ál-
lami intézményvédelem) szabályozzák. A kihirdetés mindenhol az államfő feladata, 
az aláírás után ő gondoskodik erről, ha ezt elmulasztja, a rendelkezésre álló határidő 
leteltével a kihirdetés joga többnyire átszáll a parlament elnökére. 

A szocialista korszakban gyakran előforduló visszamenőleges hatályú jogalko-
tást a későbbi jogállami alkotmányok mindegyike általában is, vagy legalább a bün-
tetőjogi normákra vonatkozóan, tiltja, és legfeljebb az érintettek számára előnyös 
szabályozásnál engedi meg. A cseh és a magyar alaptörvény kivételével majdnem 

168  Varga Attila: „A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása” Románia Magyar 
Jogtudományi Közlöny 2007/2. 5–15.

169  Koszovó, Moldova, Ukrajna – a kontrollra nem az elfogadás után, hanem még azelőtt, a parlamenthez 
történő benyújtás után kerül sor, ilyenkor nem az államfő jár el.

170  Albániában és Koszovóban a nép által kezdeményezett törvények és alkotmánymódosítások 
előzetes normakontrollja kötelező.

171  Román alkotmány 146. cikk (a) pontja.

172  Moldovai alkotmány 85. cikk.

173  Lettország, Ukrajna. Az ukrán alkotmány emellett azonban azt is kifejezetten tartalmazza, hogy 
a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.

174  Moldovai alkotmány 23. cikk (2) bekezdés.
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minden alkotmány meghatároz egy minimális időt, amelynek el kell telnie a  ki-
hirdetéstől a hatályba lépésig (felkészülési idő). A  vacatio legisnek ez a minimális 
ideje lehet három,175 nyolc,176 tíz,177 esetleg tizenöt178 nap. Néhány országban ezzel 
ellentétben, főszabályként nincs vacatio legis, azaz a kihirdetéssel hatályba lépnek 
a törvények179 vagy alkotmánymódosítások.180 A legtöbb határidőt előíró ország is 
lehetővé teszi azonban, hogy a határidőt indokolt esetben lerövidítsék. 

A rendszerváltozást követően a térségben a jogállamiság kiépülésével megnőtt 
a  törvények száma, hiszen a  korábban alacsonyabb szintű jogszabályok helyett 
a törvény lett a jogok és kötelezettségek szabályozásának elsődleges szintje. A jog-
anyag az állam növekvő és változó szerepvállalásával továbbra is gyakran módosul, 
ám korábban ez alacsonyabb szintű jogi aktusokban, ma törvénymódosításokban 
ölt testet. Emiatt a térségben általános probléma a hatályos joghoz való hozzáférés, 
azaz egy hatályban lévő törvény aktuális, módosításokat tartalmazó változatának 
megismerése. A korábban általános, pótlapos törvénygyűjteményeket mára felvál-
tották az elektronikus adatbankok vagy más hasonló megoldások. 

Két formai jelenség érdemel még rövid említést. A jugoszláv utódállamok sa-
játossága, hogy az alkotmánymódosításokat nem építik be a szövegbe, hanem 
az egyes cikkek módosítását – az USA alkotmány-kiegészítései mintájára – az 
alkotmány szövege után, függelékben közlik.181 Romániában pedig ma is előfor-
dul, hogy a módosuló jogszabály szakaszait újraszámozzák, és egységes szerke-
zetben adják közre. Így történt az Európai Unióhoz csatlakozás miatti 2003-as 
alkotmánymódosítás után az alkotmánnyal is. Ez a  megoldás a  jogállamiság 
szempontjából igen aggályos, mivel – különösen gyakran módosuló jogszabá-
lyoknál - követhetetlenné teszi a korábbi hivatkozásokat, ezáltal megnehezíti 
a korábban, a régi számozás alapján keletkezett jogszabályok, szakirodalom és 
jogalkalmazói döntések használatát.

6. Utólagos normakontroll

A vizsgált országokban – Észtország kivételével, lásd fent – az utólagos normakont-
roll alkotmánybírósági hatáskörbe tartozik, az indítványozók körében azonban jelentős 

175  Bulgária, Románia.

176  Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia.

177  Fehéroroszország. Oroszország, Észtország, Ukrajna.

178  Albánia, Koszovó, Lettország, Szlovénia.

179  Litvánia, Moldova, Szlovákia.

180  Koszovó (említést érdemel, hogy az alkotmánymódosításokat nem elnöki határozattal kell 
kihirdetni), Szlovénia.

181  Macedóniában harminckettő, Koszovóban huszonnégy, Montenegróban tizenhat ilyen 
alkotmánymódosítást „függesztettek” az alkotmányhoz, a  szerb alkotmány módosítására 2006-os 
elfogadása óta még nem került sor.
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eltérések mutatkoznak. Az utólagos absztrakt normakontrollra Románia kivételével 
minden országban lehetőség van (Romániában kizárólag előzetes normakont-
rollra van mód, igaz ugyan, hogy ezt az indítványozók széles köre kérheti). Utóla-
gos absztrakt normakontrollt kérhet az államfő,182 a kormány vagy a kormányfő,183 
a parlamenti kisebbség184 vagy akár a parlamenti többség185 is. Ritkábban az igaz-
ságszolgáltatás vezetői is,186 valamint az ombudsman,187 a  számvevőszék188 vagy 
az önkormányzatok189 is indítványozók lehetnek egy ilyen eljárásban. Szerbiában, 
Montenegróban és Macedóniában az alkotmánybíróság hivatalból is eljárhat, emel-
lett az első két említett országban „minden állami szerv” absztrakt normakontroll 
céljából az alkotmánybírósághoz fordulhat. Többszintű államokban az államalkotó 
területi egységek, autonóm régiók is élhetnek ezzel az eszközzel.190 Actio popularis, 
azaz bárki által kezdeményezhető utólagos absztrakt normakontroll ugyanakkor (a 
2011-es magyar eltörlése óta) már csak Macedóniában191 létezik, ám az alkotmány-
bíróságnak ott is mérlegelési joga van az eljárás elindításáról.

A konkrét normakontroll is széles körben elterjedt a vizsgált térségben. Bí-
rói kezdeményezés keretében minden országban – Ukrajna kivételével, ahol 
a konkrét normakontroll egyik formája sem ismert – bármelyik bíróság az al-
kotmánybírósághoz fordulhat, ez csupán Moldovában és Bulgáriában korláto-
zódik a felsőbíróságra. Szlovéniában igen széles körű az indítványozói kör: a bí-
róságok mellett a számvevőszék, a jegybank és a főügyész is kérheti a konkrét 
esetben alkalmazandó törvény alkotmányosságának vizsgálatát. Romániában 

182  Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina (a három tagú, kollektív államfői testület egyetlen 
tagja elegendő), Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lettország, Moldova, Montenegró, 
Lengyelország, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna.

183  Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Koszovó, Lettország, 
Litvánia, Moldova, Montenegró, Oroszország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

184  Albániában, Bulgáriában, Horvátországban, Litvániában, Oroszországban (bármelyik kamarában), 
Szlovákiában a képviselők egyötöde, Bosznia-Hercegovinában (bármelyik kamarában) Magyarországhoz 
hasonlóan a  képviselők egynegyede, Szlovéniában a  képviselők egyharmada kezdeményezhet 
utólagos absztrakt normakontrollt, ugyanez Koszovóban tíz képviselő, Lettországban húsz képviselő, 
Moldovában bármely frakció, Montenegróban öt képviselő, Lengyelországban ötven képviselő vagy 
harminc szenátor, Szerbiában huszonöt képviselő, Csehországban negyvenegy képviselő vagy tizenhét 
szenátor, Ukrajnában negyvenöt képviselő jogában áll.

185  Fehéroroszország (bármely kamara abszolút többsége), Koszovó, Lettország, Lengyelország, 
Oroszország, Szlovénia.

186  Fehéroroszország, Bulgária, Lettország, Moldova, Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna.

187  Koszovó, Moldova, Lengyelország, Ukrajna; csak az alapjogok körében Albánia, Bulgária, 
Horvátország, Szlovénia.

188  Albánia, Lettország, Lengyelország.

189  Montenegró, Szerbia, Észtország (csak az önkormányzati jogok körében), Lettország, 
Lengyelország, Szlovénia.

190  Bosznia-Hercegovina (bármely entitás parlamentjének egynegyede), Moldova, Oroszország (egy 
szubjektum parlamentje vagy kormánya).

191  Macedón alkotmány 110. cikk.
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az ombudsman is élhet ezzel a joggal, emellett a bírósági eljárás folyamán a peres 
felek maguk is „alkotmányellenességi kifogást” (excepţia de neconstituţionalitate) 
nyújthatnak be.192 

Végül szintén elterjedt lehetőség a  térségben az alkotmányjogi panasz, 
amelynek keretében egy, az adott jogszabályi rendelkezéssel érintett személy 
kérheti az ügyében alkalmazandó jogszabály alkotmányossági felülvizsgála-
tát. Ez Moldova, Litvánia és Bulgária kivételével minden országban lehetsé-
ges. A  román alkotmányellenességi kifogás már folyamatban lévő bírósági 
eljárásban is igénybe vehető, másutt általában a jogerős bírósági határozatot 
lehet megtámadni. Néhány országban az alkalmazandó jogszabályt nem, csak 
a  konkrét döntést lehet megtámadni az alkotmánybíróságon.193 Ukrajnában 
a  konkrét ügy érintettje csak hivatalos alkotmány- vagy törvényértelmezést 
kérhet, de a törvény hatályon kívül helyezését nem.

A normakontroll tárgyai a törvények és a végrehajtó hatalom törvény alatti szintű 
aktusai lehetnek. Míg Oroszországban a szövetségi szintű alkotmánybíráskodás a szö-
vetségi törvényekre és jogi aktusokra terjed ki (a szubjektumok jogszabályait saját 
alkotmánybíróságaik vetik össze saját alkotmányukkal), Bosznia-Hercegovinában az 
állami alkotmánybíróság hatásköre az entitások jogának alkotmányossági felülvizsgá-
latára is kiterjed, bár azok is rendelkeznek saját alkotmánybíróságokkal.

IV. Jogértelmezés

A szocialista gyakorlatban a jogalkotónak jogában állt az általa alkotott jog kö-
telező, végső értelmezését megadni – ez ma a hatalommegosztás elvébe ütközik, 
és visszaszorult a térségben.194 Maradványa Fehéroroszországban figyelhető meg, 
ahol a parlament törvényt fogadhat el az alkotmány értelmezéséről.195 Az auten-
tikus jogértelmezés keretében Jugoszláviában a  parlament hivatalos törvényér-
telmezést fogadhatott el, ennek maradványa több utódállamban fellelhető, így 
Szlovéniában, Szerbiában és Macedóniában (a gyakorlatban alig használják); 
Montenegróban azonban a parlamenti házszabály 2010-es módosítása óta már 
nincs lehetőség ilyen eljárást kezdeményezni.196

A szovjet jogfelfogás hatására, amely szerint mindenképpen lennie kell az 
államban egy végső törvényértelmező fórumnak, Lengyelországban 1989-ben 

192  Román alkotmány 146. cikk d) pont.

193  Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szlovákia.

194  Lásd a 41/1993. (VI. 30.) AB határozatot, amely megállapította, hogy az Országgyűlés értelmező 
határozatai csak rá vonatkoznak és nem a  jogalkalmazókra. A  jogértelmezésről nemzetközi 
összehasonlításban lásd zőDi Zsolt: „Precedenskövetés és jogszabály-értelmezés” Állam- és Jogtudomány 
2014/3. 60–85. 

195  Belorusz alkotmány 97–98. cikk.

196  szabó (70. lj.) 413. 
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az alkotmánybíróságra ruházták az általánosan kötelező törvényértelmezés 
(powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw) hatáskörét, amelyet 1997-ig, az 
alkotmánybíráskodás újjászervezéséig gyakorolt és ennek keretében mintegy 
száz törvényértelmezést fogadott el. Ennek nyomán az alkotmány197 Ukrajná-
ban is felruházza az alkotmánybíróságot a törvények hivatalos értelmezésének 
(oficijne tlumačennja) hatáskörével. 

A törvényértelmezéssel szemben az alkotmány alkotmánybíróság általi, nálunk is 
ismert autentikus értelmezése nem rendszeridegen, és gyakoribb is a térségben.198 
Észtországban csak az Unió joga vonatkozásában lehet alkotmányértelmezést kérni. 
Szlovákiában ugyanakkor az alkotmánybíróság az alkotmányerejű törvényeket is ér-
telmezheti. A magyar Kúriához hasonló, az egységes jogértelmezést és -alkalmazást 
célzó, jogegységi hatáskörrel a térség több országa rendelkezik.199

V. Összegzés

A közép-kelet-európai államok jogalkotásának összevetéséből kitűnik, hogy 
az intézményi feltételek mindenütt adottak a  jogállami mércének megfelelő 
jogalkotáshoz. A részletszabályok azonban sokszor hiányosak vagy problema-
tikusak. Egyedül Bosznia-Hercegovina jelenlegi intézményrendszere – a jogal-
kotást gyakorta megbénító etnikai vétó, és az állami működés abból követke-
ző gyakori megbénulása miatt – tűnik alkalmatlannak a jogalkotás megfelelő 
szintű ellátására. 200 

A jogalkotással összefüggő kérdések egy része túlmutat a  jogi szabályo-
záson: a  politikai kultúra fejletlensége, a  jogállami keretek bizonytalansága, 
kormány és ellenzék kölcsönös bizalmatlansága és kompromisszum-képtelen-
sége megfelelő szabályozási keretek esetén is hátráltatja a jogállami, demok-
ratikus jogalkotást. 

A szocializmus öröksége sokszor visszaköszön a  térség jogalkotásában. Ilyen 
a  jog instrumentális felfogása vagy a hatalommegosztás rendszerének kiforrat-
lanságai. Ahogyan azonban a jogfejlődés a szocialista időszak kezdetén is eltérő 
fejlettségi szinten találta az országcsoportot, úgy a  szocialista időszakban vala-
mennyire homogenizált térség a rendszerváltozás után is eltérő módon fejlődött 
tovább. Különbségek főként a kormány jogalkotási hatáskörének terjedelmében, 

197  Ukrán alkotmány 150. cikk (1) bekezdés.

198  Albánia, Bulgária, Koszovó, Moldova, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna. 

199  Albánia, Bulgária, Horvátország, Macedónia, Lengyelország, Montenegró, Románia, Oroszország.

200  Az ország belső etnikai eredetű strukturális nehézségeiről lásd Florian bieber: „Power Sharing and 
International Intervention: Overcoming the Post-Conflict Legacy in Bosnia and Herzegovina” in Marc 
weller – Barbara metzger (szerk.): Settling Self-Determination Disputes (Den Haag: Brill 2008) 193–241; 
Saša gaVrić – Damir banoVić: „Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina – Procedures, Challenges, 
Recommendations” Südosteuropa-Mitteilungen 2010/1. 60–75.
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a parlament felépítésében (egy vagy két kamara), a parlamenti döntéshez szük-
séges többségekben, a nép törvényalkotásban való részvételében mutatkoznak. 
Az Európai Unióhoz csatlakozott államok esetén a jogállamiság európai kritériu-
mai erőteljesebben kiépültek, a csatlakozása váró országokban (Nyugat-Balkán) 
a jogalkotási rendszer konszolidációja folyamatban van, míg még keletebbre ha-
ladva Európáéval együtt elérjük a jogállamiság határait is.

Kulcsszavak: jogalkotás, összehasonlító jogalkotástan, Kelet-Európa, jogalkotási 
eljárás, normakontroll
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KELEMEN ROLAND 

A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi 
LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja 

A XIX. századi változások (geopolitikai, gazdasági, társadalmi és alapjogi, va-
lamint harcászati, védelmi) kihívásai során alkotmányos keretek között kellett az 
államot hatékonyabbá tenni, ennek eszköze a  kivételes hatalmi felhatalmazás. 
A dualizmus államában már korábban is fellelhetőek voltak ilyen jellegű felhatal-
mazások, azonban mindegyik csak az állam egy-egy terrénumát érintette, és ezek 
egyikében sem bástyázta körül megfelelően az alapjogokat (végrehajtó hatalom 
korlátai). Ennek hatására a helyzet odáig fajult, hogy előbb a darabont kormány az 
alkotmányossággal szemben kényszerítette a törvényhatóságokat, majd 1909-ben 
felhatalmazás nélkül, hadiérdekre hivatkozással korlátozták a  sajtószabadságot. 
A különleges intézkedésekről szóló törvény kodifikációját a közös hadügyminiszté-
rium kezdeményezte, és hosszú viták során 1912-ben került a képviselőház elé, ahol 
azonban valós vita nem alakulhatott ki a kérdésben, hiszen az ellenzéket a  folya-
matos obstrukció miatt kizárták a  képviselőház munkájából. Így rövid vitával és 
kisebb módosításokkal gyorsított eljárásban fogadták el a törvényjavaslatot. A saj-
tó – többségében éles kritikájában – az alkotmányosság végét, az abszolutizmus új 
korszakát látta a törvényben.

A XIX. század második felére az államról alkotott korábbi kép gyökeres válto-
zásokon ment keresztül. Egyfelől, egyre szélesebb körben deklarálták az egyének 
és közösségeik alapvető jogait,1 amelyeket az állam köteles tiszteletben tartani, 
sőt egyes jogok esetében már intézményi kereteket is köteles biztosítani. Másfe-
lől, az ipari forradalom jelentős gazdasági, társadalmi, geopolitikai változásokat 
eredményezett. Ennek következménye a tömegtermelés kialakulása, amelynek 
köszönhetően óriási nyersanyagigény jelentkezett, mely a nagyhatalmak figyel-
mét ismételten a  meglévő és lehetséges gyarmatok, illetve a  gyarmati rend-
szer újraosztása irányába fordította. Ennek okán egyik nagyhatalom sem kívánt 
kimaradni az új területek megszerzéséből, a meggyengült nagyhatalmak gyar-
mati területeinek újraosztásából. Emellett a tömegtermelést nagy mennyiségű 

1  A Nagy Francia Forradalom idején az Ember és Polgár Jogainak Deklarációja, az Amerikai Egyesült 
Államok első tíz alkotmánykiegészítése az amerikai Bill of Rights, de Magyarország esetében az 
1848-as áprilisi törvények jogkiterjesztő törvényei, valamint a  dualizmus idején kibocsátott 
számos jogszabály ide sorolandó.
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árufelesleg követte, melynek új piacokat kellett találni, és ez szintén a harmadik 
világban kifejtett erőszakban nyilvánult meg.2 

Ezen tényezők a század végére ténylegesen globálissá tették a gazdasági kapcsola-
tokat, a nagyhatalmak politikai játszmáinak sakktáblája pedig immár kiterjedt a teljes 
glóbuszra, mely a vesztfáliai – multipoláris – világrend ethoszának, vagyis a nagyha-
talmi egyensúly elvének köszönhetően állandóan forrongott. Ezen imperialista törek-
vések hatására megjelent az elnyomott népek önrendelkezési törekvése és ezáltal 
egy újfajta harcmodor – a Carl Schmitt által partizánnak nevezett hadviselési mód –,3 
majd a terrorizmus. Harmadsorban a gyárak kitermelték saját társadalmi osztályukat, 
a munkásosztályt is, amely életviszonyainak szabályozása révén az állami szabályo-
zás olyan területekre is beszivárgott ahova korábban soha sem, nem beszélve a tö-
megmozgalmak megjelenéséről. Ezen szabályozási körök a parlamenti demokráciák 
mindegyikében politikai kérdéssé váltak, s ezen folyamat végére az államban minden 
politikai kérdéssé vált, tehát létrejött a totális állam.4

Ezek együttese jelentősen átalakította a  hadviselést, valamint az állam vé-
delmével kapcsolatos kihívásokat is. A hadviselés területén megjelenő modern 
eszközök révén az egyes hadseregek akciórádiusza jelentősen megnövekedett, 
a mozgósítási idő töredékére csökkent, az utasítási lánc lerövidült, a tájékoztatás 
felgyorsult, valamint az új típusú harcmodorok révén az államot és polgárait bár-
hol és bármikor potenciális veszélyforrások fenyegették. Az abszolút uralkodók 
hatalmának jelentős korlátozásával, továbbá az alapjogok biztosításával jelen-
tősen csökkent az állam mozgástere, amely korlátok vészidőszakokban már-már 
az állam létét fenyegették, mivel annak a megváltozott viszonyokra való reagálási 
képessége jelentősen csökkent. A megoldást a kiforrott vagy kialakulóban lévő 
jogállamok tekintetében kizárólag alkotmányos keretek között lehetett megta-
lálni, kialakítani. Ennek módja lett a  végrehajtó hatalom számára biztosított ki-
vételes hatalmi felhatalmazás, amely alkotmányos keretek között lehetővé tette 
a végrehajtó hatalom számára többek között az alapjogok – akár törvény ellené-
ben is – korlátozását, továbbá a közigazgatás hatékonyságának növelését, milita-
rizálását, az egyes döntések meghozatalának gyorsítását.

2  Gondoljunk itt a japán és kínai kikötök erőszakos megnyitására az 1840-es és 1850-es években.

3  Lásd bővebben: Carl sCHmitt: „A partizán elmélete” in Cs. kiss Lajos (szerk.): A politikai fogalma – 
Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok (Budapest: Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor 2002) 
103–174, valamint Farkas Ádám: „A totális államtól a totális háborún át a totális védelemig” MTA 
Law Working Papers 2015/34. 1–20.

4  A totális állam toposzát lásd bővebben: Hannah arenDt: A totalitarizmus gyökerei (Budapest: 
Európa 1992), Farkas Ádám: „A totális védelemről – Gondolatok a  modern állam fegyveres 
védelmének történeti konstellációjáról, Carl Schmitt totális állam és totális háború toposzai 
kapcsán” in keCskés Gábor (szerk.): Doktori műhelytanulmányok 2013. (Győr: Széchenyi István 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2013) 153–168, Cs. kiss Lajos: „A totális állam 
elmélete és mítosza” Világosság 2010/ősz 19–40, Cs. kiss Lajos: „Totalitarizmus – tapasztalat külső és 
belső nézőpontból” Jog Állam Politika 2013/4. 3–25. 
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1. Sporadikusan megjelenő kivételes hatalmi szabályozás 
a dualizmus államában az 1912-es jogalkotás előtt

A kiegyezést követően még a  vajúdás óráit pihenve, de már megjelent az 
igény az állam hatékonyságának növelésére vészidőszakok idejére. A véderőtör-
vény vitája során Deák úgy fogalmazott, hogy „[a]z állam első és legfontosabb 
feladata megvédeni az országot kül- és belellenség ellen. A végrehajtó hatalom 
köteles őrködni a haza biztonsága fölött, az alkotmányos törvényhozás pedig tar-
tozik gondoskodni arról, hogy a kormány minden időben s minden eshetőségek 
ellen elegendő s a célnak teljesen megfelelő védelmi eszközök felett rendelkez-
hessék a haza védelmére.”5 Ezt szemlőtt tartva a véderőről szóló 1868. évi XL. tör-
vény úgy fogalmazott, hogy „[a] hadsereg és hadi tengerészet hivatása Ő Felsége 
összes birodalma mindkét állama területének külellenségek elleni megvédése 
és a belrend és biztosság fentartása.”6 Ezzel „[a] jogalkotó egyértelműen amellett 
foglalt állást, hogy speciális szabályozás mellett, de meg kell tartani annak a le-
hetőségét, hogy a  fenyegető veszélyek elhárítására az állami erőszak szerveket 
a legszélesebb körben, a hatékonyság maximalizálásával használhassák fel […].”7 
Míg a honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk felhatalmazást biztosított a hon-
védelmi miniszternek arra – ha nem is túl széles körben, de kellően ködösen fo-
galmazva –, hogy jogosult „[m]indazon intézkedésekre, melyek a honvéderőnek 
gyors kiállítására és harczképességnek állandó fenntartására megkívántatnak”8 
továbbá „[h]a a fővezérség az országnak csatatérré leendő előkészítését követel-
né, ez iránti közreműködésre.”9 Ezen szabályozás magába kódolta a végrehajtói 
önkény lehetőségét, ezt azonban némiképp korlátozta a kiegyezés alkotmányos 
rendszere.10 A benne rejlő veszélyek ellenére ezen rendelkezéseken az1889-es 
véderőtörvény sem változtatott.

A katonai bűnvádi perrendtartás és az azt kiegészítő határozványok mozgósítás 
idejére szintén tartalmaztak kivételes felhatalmazást, amikor is lehetőség volt a ka-
tonai igazságszolgáltatást kiterjeszteni polgári személyekre is „[a]z állam hadi ereje 
ellen elkövetett büntettek miatt […].”11 Ezen túlmenően a bírói felsőbbségi joggal 
rendelkező parancsnokot ruházták fel több bíróságot megillető hatáskörrel. A szó-
ban forgó rendelkezések legsúlyosabb hiányossága, hogy a kötelezően alkalmazni 

5  Deák Ferenc képviselőházi beszéde a véderőről szóló törvényjavaslat vitájában. In Deák Ágnes 
(szerk.): Deák Ferenc – Válogatott politikai írások és beszédek II. kötet (Budapest: Osiris 2001) 523.

6  A véderőről szóló 1968. évi XL. törvény 7. §.

7  Farkas Ádám: „Szemléletváltás védelmi aspektusban!” Pázmány Law Papers 2015/18. 10–11.

8  A honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk 25. § 3. bekezdés i) pont.

9  Lásd (8. lj.) k) pont.

10  Lásd bővebben: Farkas Ádám: „A haderő feletti parlamentáris hatalommegosztás eredeti modellje 
(1867–1914)” Jogtörténeti Szemle 2014/1. 44–50.

11  Határozványok a  katonai igazságszolgáltatásról mozgósítás esetére (Budapest: Magyar Királyi 
Állami Nyomda 1903) 4. §.
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rendelt12 katonai bűnvádi perrendtartást a magyar országgyűlés soha nem fogadta 
el, az az osztrák perrendtartás magyar nyelvű fordítása volt, amely nyilvánvaló szer-
vezeti eltéréseit rendeleti úton kívánták orvosolni.13

A kérdés bújtatva és az eredeti céltól jelentősen eltérve megjelent a törvényha-
tóságokról szóló 1886. évi XXI. törvénycikkben, amely 64–65. §-ai lehetőséget bizto-
sítottak a végrehajtó hatalom számára, hogy a központi akaratot nem vagy nem 
pontosan teljesítő alispán vagy polgármester által vezetett hivatal apparátusával 
a főispán szükséges mértékig rendelkezhetett, és azokat a tisztségviselőket, akik 
utasításainak nem tettek eleget, azokat felfüggeszthette és elmozdíthatta, vég-
ső soron pedig ezzel nyugdíjigényüktől megfoszthatta. Ezen kivételes hatalmat 
a  főispán a  kabinet akaratának teljesüléséig gyakorolhatta.14 Eme felhatalmazás 
rendkívüli mértékben sértette az önkormányzatisággal rendelkező törvényható-
ságok alkotmányos jogait, ugyanis nem tett különbséget alkotmányos és alkot-
mányellenes végrehajtó akarat között, csupán egy huszárvágással eltávolította 
a vármegyék alkotmányos hatáskörét – amit Ereky István az egyik fő feladataként 
deklarált15 –, vagyis az alkotmányvédő szerepét. 

E szabályozás alkotmányos neurózisát az 1905–1906-os alkotmányos válság 
tette láthatóvá, ugyanis a  darabont kormány ténykedése rávilágított a  szabá-
lyozásban rejlő valós veszélyekre. Tisza István kormánya az ellenzék folyamatos 
obstrukciói okán még a legszükségesebb törvényjavaslatokat sem tudta megtár-
gyalni. 1905-ben választásokat írtak ki, ahol a kormánypárt vereséget szenvedett, 
azonban az uralkodó – akinek a  többséget szerzett koalíciót kellett volna meg-
bíznia kormányalakítással – a  legnagyobb meglepetésre Fejérváry Gézát – volt 
honvédelmi minisztert, a  darabont testőrség volt tagját – nevezte ki miniszter-
elnöknek, így olyan kormány alakult, amelynek nem volt parlamenti többsége. 
Az ún. darabont kormány parlamenti többség híján a vármegyékkel olyan adót 
kívánt beszedetni, illetve olyan katonákat kívánt kiállítatni, amelyeket a képviselő-
ház nem szavazott meg, a  vármegyék ezeket alkotmányos jogaikra hivatkozva 
megtagadták. A kormány azonban a vármegyék alkotmányos achilleséhez nyúlt, 
vagyis a  fentebb ismertetett törvény felhatalmazásával élve Kristóffy Károly bel-
ügyminiszter megszüntette az ellenálló vármegyei tisztségviselők illetményeinek 

12  A honvédelmi miniszter 665/eln. számú körrendelete A katonai büntető perrendtartás czímű könyv 
megjelentetése és elosztása tárgyában. In Farkas Ádám (szerk.): Válogatás a  modern magyar honvéd-
katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I. (Budapest – Győr: Magyar Katonai Jogi és Hadijogi 
Társaság; Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium 2014) 201.

13  Lásd bővebben a  szabályozást: Farkas Ádám – kelemen Roland: „A dualista időszak katonai 
igazságszolgáltatása az 1912-es nemzeti jogalkotás előtt” in Farkas Ádám – kelemen Roland (szerk.): A polgári 
Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata 1867-1944: Tanulmányok 
a katonai joghistória köréből (Győr: Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium 2015) 35–56.

14  A törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvénycikk 64–66. §.

15  ereky István: „Előadás az 1914-es Magyar Jogászegyleti vitán” in meszlény Artúr (szerk.): Magyar 
Jogászegyleti Értekezések – A közigazgatás reformja (Budapest: Franklin-Társulat Bizománya 1914) 51.
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folyósítását, a vármegyék élére új főispánt vagy kormánybiztosokat állított, letörve 
ezzel az ellenállást.16 A korabeli sajtó éles kritikával illette a kormány tevékenysé-
gét, a Budapesti Hírlap hasábjain „[b]arbár és egy modern állam jogrendjébe nem 
illő […]”17 büntetésről írt Vadnay Tibor, máshol kiemelték, hogy „[a] kormány úgy 
rendezkedik be s úgy intézi az ország ügyeit, hogy a békés kibontakozás sikerében 
hinni alig lehet.”18 A darabont kormány tevékenységére válaszként az azt követő 
koalíciós kormány ruházta fel 1907-ben a Közigazgatási Bíróságot a garanciális pa-
nasz elbírálásának hatáskörével.19

Szintén ezen törvény tartalmazott kivételes hatalmi rendelkezéseket mozgósítás 
idejére, ugyanis kizárta a garanciális panasz lehetőségét „[m]ozgósitás elrendelése 
esetén ennek, valamint a mozgósitottsági viszonynak egész tartama alatt a moz-
gósitással és a  mozgósitottsági viszonynyal összefüggésben álló rendeletekkel 
szemben […].”20 Ifj. Andrássy Gyula belügyminiszter ezt akként indokolta, hogy 
„[a] mozgósítás a legfontosabb és legkényesebb katonai müvelet. Itt az állam biz-
tonságáról lehet szó, melynek megvédése mindenekfeletti érdek. A bíróság nem 
alkalmas szerv arra, hogy ilyen ügyekben ítélkezzék. A bíróság kizárólag a  törvé-
nyességet vizsgálhatja s ez nem lehet kizárólagos szempont ott, hol az állam legé-
letbevágóbb érdekei, esetleg léte forognak kérdésben.”21 A  törvényhozás, tehát 
az állam létét legfontosabb érdekként kezelte, így a mozgósítás esetét kivonta 
a Közigazgatási Bíróság alkotmányvédő hatásköréből.

A szabályozás megalkotásának égető voltát legjobban Bosznia-Hercegovina 
annektálását követően kiadott rendelet jelzi, amelyben a kormány alkotmányos 
felhatalmazás hiányában korlátozta a  sajtószabadságot. A  katonai intézkedések 
hírlapi közzétételének tilalmáról szóló 875/1909. számú királyi minisztériumi rendelet 
megtiltotta a hirlapoknak „[a] véderő elhelyezéséről és mozdulatairól […] a m. kir. 
minisztérium a fegyveres erő állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az 
erődök és erősitvények állapotáról, úgyszintén a fegyverek, hadiszerek és szerel-
vények mennyiségéről, vagy élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről és minőségé-
ről, vagy szállitásáról […]22 való közlést és ennek megszegését a Csemegi-kódex 
456. §-aba foglalt – a katonai bünető kódexhez hasonlóan – „az állam hadi erejére 

16  bottlik József: „A törvényhatósági önkormányzat” Budapesti Hírlap, 1906/128. 1–3.

17  VaDnay Tibor: „Modern Aranybulla” Budapesti Hírlap 1906/260. 1–2.

18  issekutz Győző: „A főispán” Budapest Hírlap 1905/358. 3.

19  A közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről szóló 1907. évi 60. törvénycikk.

20  A  magyar királyi közigazgatási biróság hatáskörének kiterjesztéséről szóló 1907. évi LX. 
törvénycikk 4. § b) pont.

21  Ifj. Andrássy Gyula miniszteri indokolása a közigazgatási bíróság hatáskörének kiterjesztéséről szóló 
törvényjavaslathoz. In Képviselőházi irományok 1906. XVI. kötet 582. számú iromány 36.

22  A m. kir. minisztérium 1909. évi 875. M. E. számú rendelete, a katonai intézkedések hírlapi közzétételének 
tilalmáról Magyarországi Rendeletek Tára (továbbiakban MRT.) (Budapest: 1909) 265.
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és hadi védelmére vonatkozó titok tiltott közlés-e”23 elnevezésű tényállásban fog-
laltak szerint rendelte büntetni, amely akkor volt alkalmazandó, ha „… az állam 
védelmi érdekeit és biztonságát, amikor a hűtlenség fogalma alá nem vonhatván, 
ily titok közlésének tilalma külön büntetési sanctio felállítását szükségli…”24 Meg 
kell jegyezni, hogy akár súlyosabb esetben a hűtlenség tényállását is el lehetett 
követni sajtó útján ugyan ezen tényállási elemek megvalósításával. Ezt a rendele-
tet – három esztendő múltával – a kormány hatályában megerősítette.25 

Eme jogszabályok céljukat és tartalmukat tekintve vagyis az állam hadi érde-
keinek, ezzel pedig létének védelme szempontjából alapvetően indokolhatóak, 
azonban alapjog felhatalmazás nélküli korlátozása jogállamban nem elfogadható. 
Így ezáltal is világossá tették egy átfogó kivételes hatalmi törvény kodifikálásának 
szükségességét, amely megfelelően meghatározza a  végrehajtó hatalom 
mozgásterét, az alapjogok korlátozásának kereteit a szükség óráiban.

2. Vita a plénum előtt

A valós politikai szándék a jogalkotásra Bécsben azonban csak 1906 augusztu-
sában alakult ki. Ekkor a közös hadügyminisztérium megküldte az Ausztriára vo-
natkozó kivételes hatalmi szabályok gyűjteményét, mintegy mintaként a jövőbeni 
jogalkotásra. Az osztrák jogszabályok többek között jelentősen bővítették volna 
a hadsereg hatáskörét, a polgári közigazgatás egyes részeit katonai közigazgatás 
alá helyezték volna, a katonai igazságszolgáltatást kiterjesztették volna a polgári 
személyekre és a  legfontosabb politikai alapjogokat – Tóth Árpád szerint – fel-
függesztették volna.26 1909. február 11-én a belügyminisztériumban tartott érte-
kezleten a magyar kormány elutasította a szabályozás magyarországi átültetését, 
egyfelől egyes intézmények (katonai parancsnoknak a polgári közigazgatási jog-
körök gyakorlása, polgári kormánybiztosok intézményének létrehozása) történel-
mi hagyományainkkal való összeegyeztethetetlensége, másfelől pedig a  túlzott 
jogkorlátozás okán. 

Ezen évben mind a belügyminisztérium, mind pedig a miniszterelnökség ké-
szített egy törvényjavaslatot, utóbbit a minisztertanács is elfogadta. E tervezetet 
az uralkodó elé terjesztették, azonban a közös hadügyminisztérium igényeit nem 
elégítette ki. Nem elégedtek meg ugyanis azzal, hogy kizárólag csak mozgósítás-
tól lehetett volna elrendelni a kivételes hatalmat, számukra a háború fenyegető 

23  A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 1878. évi V. törvénycikk 455–456. §.

24  kautz Gusztáv: A  magyar büntetőjog tankönyve – Különös tekintettel a  gyakorlat igényeire 
(Budapest: Atheneaum 1881) 649.

25  A  m. kir. minisztérium 1912. évi 6.966. M. E. számú rendelete a  katonai intézkedések hírlapi 
közzétételének tilalmáról fennálló rendelet tárgyában MRT. 1912. 1685.

26  tótH Árpád: „A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén” in 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta Juridica Et Politica, Tomus L. Fasc 13. 1996. 4.
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veszélye is elegendő kritérium lett volna, továbbá raggaszkodtak a korábbi köve-
telések egy részéhez is (például a  polgári személyek feletti katonai ítélkezés kér-
désköre). Az uralkodó a  nemzetközi helyzet átmeneti enyhülése okán utasította 
a kormányt a tervezettel kapcsolatos tárgyalások folytatására. A Wekerle-kormány 
a  tervezet megküldésével felkérte a közös hadügyminisztériumot, hogy vélemé-
nyezze azt, és vázolja fel esetleges kívánalmait. E felkérést tágan értelmezve a közös 
hadügyminisztérium saját tervezetet készített, amelyben általános felhatalmazást 
adott volna a végrehajtó hatalomnak. Már maga a tervezet elkészítése is mélyen 
sértette Magyarország szuverenitását, hiszen ez a közös minisztereknek nem, kizá-
rólag a magyar kormánynak volt Magyarország vonatkozásában hatásköre. A kor-
mány nem tudott azonosulni az általános felhatalmazással, valamint a  további 
alkotmányos és kormányzati szempontból elfogadhatatlan rendelkezéssekkel, 
továbbá kizárólag olyan jogszabályt volt hajlandó elfogadni, amely következté-
ben nem omlanak le kártyavárként az alkotmányos garanciák, hanem azok to-
vábbra is megfelelően körül lesznek bástyázva.

1912. október 7–16-án a honvédelmi minisztériumban az újabb és immár végleges 
törvénytervezet elkészítésére összeült szakértői megbeszéléseken került sor. A tervezet 
szövege szerint a kormány rendelhette el a kivételes hatalom alkalmazását, akár már 
a háború fenyegető veszélye estén is. A megbeszélések során kitértek a kormány-
biztosi intézmény szabályozására, fegyver, lőszer és postagalambok korlátozására, 
a  levéltitok kérdésére – amely ekkor már érintette a  postai, távírdai, távbeszélő-
forgalmat –, az egyesülési és gyülekezési jog, valamint a sajtójog, sajtószabadság 
korlátozására, továbbá a polgári személyek esetében a gyorsított eljárás lehetséges 
szabályaira. Az uralkodó november 19-én adott zöld zászlót.27

Lukács László a tervezetet november 30-án terjesztette a képviselőház elé, és 
kérte annak továbbítását az igazságügyi és közigazgatási bizottsághoz.28 A  mi-
niszterelnöki indokolás szerint a törvény elfogadása azért volt szükséges, mert „[l]
ényeges előfeltételét képezi a modern hadviselésnek, hogy a fegyveres erő had-
műveletei és egész működése a polgári hatóságok, sőt az állam egész lakossága 
részéről hatékonyan támogattassanak s igy e kivételes intézkedéseknek e tekin-
tetben mindenekelőtt oda kell irányulniok, hogy ez a  szükséges támogatás az 
államhatalom részéről teljes mértékben és minden állampolgárt kötelező módon 
biztositható legyen. […] továbbá [K]iváló fontossága van ennek a polgári lakos-
ság, az egész ország, a közgazdasági élet, a jogbiztonság, a személy- és vagyon-
biztonság szempontjából is, a melyeket minden háború a legkomolyabb veszé-
lyekkel és károkkal fenyeget, s ezeknek a kivételes intézkedéseknek e tekintetben 
éppen oda kell irányulniok, hogy a  jogrendnek és a  közbiztonsági állapotok-
nak fokozottan hatályos eszközökkel való megvédése segélyével a  fentérintett 

27  Lásd tótH (26. lj.) 3–32. 

28  Képviselőházi napló 1910. XVII. kötet 1912. június 18.– deczember 31. 415. ülésnap 170.
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veszélyeket és károkat lehetőleg enyhitsék.”29 A tervezet ilyetén gyors benyújtá-
sának valós indoka azonban az volt, hogy a nemzetközi helyzet kedvezőtlen 
irányba fordult, valamint „Tisza István házelnök az obstrukciók miatt erőszakkal 
távolította el a  képviselőházból”30 az ellenzéket, így a T. házban valódi vitára 
nem is lehetett számítani.

A bizottság jelentésében elismerte, hogy „[a] jogrend intézményei, a melyek 
az állami és társadalmi élet rendes menetének szabályozására irányulnak, a do-
log természete szerint csupán az élet rendes szükségleteinek felelhetnek meg, 
a melyek számára készültek. Kivételes helyzetekben tehát, a melyeket kivételes 
körülmények idéznek elő, a jogrend által védendő érdekek oltalmára kivételes 
intézkedésekre lehet szükség.” […] „Törvényes szabályozás hiányában azonban 
a kormány ezeknek az intézkedéseknek a megtételében teljesen belátására és 
felelősségérzetére van utalva és a kivételes hatalom a kormány felelősségében 
megtalálja ugyan korlátozását, azonban jogi korlátokhoz nem lévén kötve, 
a kivételes helyzet által mindenkor könnyen menthető szabadságot ad a  leg-
szélsőbb, a  helyzet által esetleg nem is igazolt intézkedésekre”31 A  tervezetet 
gondos és megalapozott munkának tartották, amely a  szabályozási tárgyhoz 
mérten fenntartja az alkotmányos intézmények korábbi szellemét. Csupán 
a  szerkezetén módosítottak, így a  képviselőház elé már egy három fő részre 
osztott tervezet került, amely külön szakaszként tartalmazta a  módosítani kí-
vánt büntető törvénykönyvi tényállásokat, kiegészítve két további változtatás-
sal. Az igazságügyi bizottság jelentését Darvai Fülöp bizottsági előadó terjesz-
tette a képviselőház elé 1912. december 5-én, kérve annak sürgős tárgyalását, 
amelyet a plénum jóvá is hagyott.32 Tisza István házelnök pedig december 7-ére 
tűzte napirendre a törvényjavaslat tárgyalását.33

A törvény első tárgyalási napján Darvai Fülöp, a törvényjavaslat igazságügyi bizott-
ságának előadója hosszasan indokolta a törvény fontosságát, továbbá vázlatosan 

29  Lukács László miniszterelnök indokolása a  háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 
törvényjavaslathoz. In Képviselőházi irományok 1910. XXII. kötet 633. számú iromány 9.

30  tótH (lj. 26.) 32.

31  A képviselőház Igazságügyi Bizottságának jelentése a háború esetére szóló kivételes intézkedéseket 
tárgyazó 633. számú törvényjavaslatról. In Képviselőházi irományok 1910. XXII. kötet 633–726, CVII–CXXII. 
661. számú iromány 180.

32  Képviselőházi napló 1910. XVII. kötet 1912. június 18. – deczember 31. 419. ülésnap 268.

33  Lásd (32. lj.) 420. ülésnap 320. 
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kitért a törvénybe foglalt rendelkezésekre.34 Véleménye szerint „[á]ltalános jogi el-
vek szerint is statuált szükség- és kényszer jognak meg kell lenni arra nézve is, ha 
háború esetében, zavaros időkben fenn akarjuk tartani az ország rendjét, meg 
akarjuk óvni a  békés polgárok minden javát és minden érdekét.”35 Ezen típusú 
szabályok, ahogy fogalmaz „[j]us eminens a magyar közjog elismeri, ahhoz abszo-
lúte kétség nem fér”36 sőt „[a] legnagyobb mulasztás volna, ha a közszabadságok 
védelmének ürügye alatt lehetségessé tennők, hogy a  kormányhatalom az ily 
belső tüz, az ily belső ellenségeskedés, belső pártütés ellenében tehetetlenül, 
fegyver és felhatalmazás nélkül álljon,”37 azonban elengedhetetlenül szükséges, 
hogy „[a] közszabadságoknak, az ország integritása érdekeinek megóvása czél-
jából ezt a  kivételes hatalmat törvény erejével körülbástyázza, törvény erejével 
korlátozza és törvény erejével állapítja meg azt, hogy a kormány a kivételes in-
tézkedések alkalmazásában meddig mehet, milyen határok között mozoghat, és 
melyek azok a határok, amelyeken túlmenni nem szabad.”38

A tervezet kiemelkedően fontos pontjának tekinti a kezdőpont kérdéskörét, mely 
esetében a javaslat engedett Bécs nyomásának, és – a háború idején fordulat mel-
lé – bekerült a háború veszélye mint a felhatalmazás lehetséges időpontja, amely 
esetében rögzítette, hogy „[e]z a modern katonai technikának és a modern katonai 
vívmányoknak természetes következménye.”39 Azért, hogy ezzel a kormány ne él-
hessen vissza „[a] legszorosabban vett parlamenti ellenőrzés alá helyeztetik tehát 
ennek a kivételes törvénynek alkalmazása. A parlamenti ellenőrzés alá azon okból, 

34  A tervezetbe foglaltak Darvai szavai alapján következőképpen vázolhatóak fel:
1. a kivételes hatalom időbeli korlátai
a) háború esetén
b) háború veszélye esetén
2. közigazgatási rendelkezések
a) polgári közigazgatás és katonai szervek milyen kérdésekben kötelesek együttműködni
b) kormánybiztos intézménye
c) belügyminiszter hatáskörei a törvényhatóságok jogainak korlátozására, hatáskör elvonásra
3. posta, távírda, és távbeszélő ellenőrzése
4. egyesülési és gyülekezési jog korlátozása
5. sajtó közigazgatási prevenciója hadiérdekre hivatkozással
a) szétküldés előtti előzetes vizsgálat
b) belföldi lapok betiltásának lehetősége
c) külföldi lapok lehetséges eltiltása
5. igazságszolgáltatási és büntetőjogi rendelkezések
a) esküdtbíráskodás korlátozása
b) gyorsított és rögtönbíráskodási eljárás alapvető szabályai
6. hadigazdálkodással kapcsolatos rendelkezések.

35  Darvai Fülöpnek a  törvény képviselőházi előadójának felszólalása a  képviselőház előtt. In 
Képviselőházi napló 1910. XVII. kötet1912. június 18.deczember 31. 421. ülésnap 322.

36  Lásd (35. lj.) 323.

37  Lásd (35. lj.) 327.

38  Lásd (35. lj.) 323.

39  Lásd (35. lj.) 324.
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mert a kormány a képviselőház előtt tartozik megindokolni a tett intézkedéseket; tar-
tozik azokat bejelenteni.”40 Továbbá a bizottság ennél az oknál fogva módosítási javasla-
tot is tett, hogy amennyiben az első intézkedéstől számítva négy hónapon belül a há-
ború nem tört volna ki, akkor ezen rendelkezéseket hatályon kívül kellett volna helyezni, 
kivéve, ha az országgyűlés másképpen nem rendelkezett volna.

Giesswein Sándor41 képviselő hozzászólásában leszögezte, hogy „[a] hábo-
rúnak, t. képviselőház, tényleg rendkívüli intézkedései vannak, a háború tény-
leg megbontja a  rendes társadalmi és gazdasági viszonyokat, sőt azt mond-
hatnám, hogy a háborúnak mintegy külön etikája van […] Elismerem, t. ház, 
azt, hogy háború esetén a  rendes alkotmányos élet mintegy pihen, mintegy 
alszik. […] ebből az alvásból ne legyen azután örök alvás, hogy ebből az álom-
ból a  nemzet ismét felébredhessen és azért én azt kivánom a  jövőre nézve 
mindenekelőtt, hogy a konstituczionalizmusnak, az alkotmányosságnak a biz-
tositéka találjon kifejezést az ilyen törvényjavaslatban.”42 A  képviselő azt ki-
fogásolta, hogy a  kormányra ruházott hatalom mértéke nincs egyensúlyban 
a  törvénybe foglalt felelősséggel, ugyanis míg a  kormány valamennyi tagja 
felelősséggel tartozott a vagyoni intézkedéseikkel feleslegesen okozott káro-
kért, addig a  többi, az alapjogokat csorbító egyes intézkedéseikkel szemben 
ezt nem deklarálta a javaslat. Véleménye szerint ugyanis „[a] háború szükségle-
tei a politikai életben is maguk után hozhatják azt, hogy a politikai hatóságnak 
mintegy diktátori hatalma legyen, de akkor annak a nemzet előtt teljes felelős-
séggel kell állnia a háború mintája szerint.[…] Mert az egyes paragrafusok csak 
nagyon nehezen fogják megszabhatni a  kellő határt, hogy meddig szabad, 
eddig lehet menni és az események pedig közbejöhetnek, hogy nolens volens 
is ezt a határt mintegy félretolják.”43

Az egyesülési és gyülekezési joggal kapcsolatos rendelkezésekkel kapcsolat-
ban pedig kitért arra, hogy az ezekre irányuló rendelkezést elfogadni „[a]nnyiban 
felesleges nálunk, minthogy ezek a jogok csak papiroson vannak és egész békés 
időben is akárhányszor minden indokolás nélkül betiltják a népgyüléseket. […] 
Az egyesülési, társulási és gyülekezési jog manapság hozzátartozik a  politikai 
és társadalmi fejlettséghez, ezek azonban, sajnálattal kell konstatálnom, nálunk 
még béklyóban vannak.”44

40  Lásd (35. lj.) 325.

41  Keresztényszocialista politikus, pápai prelátus, politikus, társadalomtudós, az MTA levelező tagja, 
1905-től 1923-as halálig Magyaróvár országgyűlési képviselője, békepárti politikus. Hamvait a  győri 
bazilika altemplomában őrzik. Kereszténydemokrácia tudásbázis: barankovics.hu/keresztenydemokracia-
adatbazis/ki-kicsoda/giesswein-sandor.

42  Giesswein Sándor képviselő felszólalása képviselőház előtt a háború esetére szóló kivételes hatalmi 
törvényjavaslat vitájában. (35. lj.) 327–328.

43  Lásd (42. lj.) 328.

44  Lásd (42. lj.) 328.
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A képviselő felszólalására Lukács László miniszterelnök válaszolt, és jelezte a kép-
viselő felé, hogy mivel a független magyar felelős ministerium alakításáról szóló 1848. 
évi III. törvénycikk 4., 18., és 32. §-a rögzítette a mindenkori kormány és tagjainak 
mindennemű hivatalos eljárásukért való felelősségét, így azt minden törvényben 
ismételten szabályozni feleslegesnek tartotta. Ennek ellenére, mivel ezen törvény 
kivételes jelentőségű, ezért az első szakaszához ez irányú módosítást terjesztettek 
elő. A gyülekezési joggal kapcsolatos éles hangvételű kritikára – bár kezelni próbál-
ta, azonban ezzel inkább az alapjogi építmény hiányzó tégláira hívta fel a figyelmet 
– adott válaszában hangsúlyozta, hogy „[é]pen azért, mert nálunk a gyülekezési jog 
kodifikálva nincsen és az ezzel kapcsolatos felelősség törvényileg szabályozva nin-
csen, épen azért szükséges, hogy kivételes, veszélyes időben a kormánynak módja 
legyen törvényes alapon intézkedni minden olyan gyülekezés ellen, amely az állam 
érdekével ellenkezésbe jöhetne.”45 A  törvény rendelkezései a  gyülekezési jognak 
azonban valós keretet továbbra sem adtak, kizárólag további korlátait rögzítették.

A javaslat általános vitája után, még ugyanezen az ülésnapon, a T. ház enge-
delmével – a korábban jóváhagyott sürgős tárgyalás szabályainak megfelelően – 
áttértek a törvény részletes vitájára is. A részletes vita rendkívül szűkszavú volt, az 
jóformán a Darvai Fülöp által előterjesztett bizottsági módosításokra, valamint azok 
indokolására és Tisza István házelnök által levezényelt szavazásokra szorítkozott.

Darvai, bár egyetértett a miniszterelnök Giesswein képviselőnek adott válaszá-
val, azonban „[a]z alkotmányos garancziák növelése végett”46 az első szakaszba ja-
vasolta felvenni, hogy „[a] ministerium valamennyi tagjának felelőssége mellett”47 
lehessen gyakorolni az egyes felhatalmazásokat, továbbá, hogy a tervezetbe fog-
laltak – ahogy Darvai fogalmazott – „[h]atározottan és minden kétséget kizáróan 
preczizirozza magát”48, ezért szintén az első szakaszba foglalt felhatalmazás időbeli 
korlátait meghatározó bekezdést módosítani, valamint két új bekezdéssel ellátni 
kívánta. Ennek alapján került a tervezetbe a korábban már említett négyhónapos 
szabály is. Ezeket, valamint több kisebb súlyú módosítást is – ellenzék híján – vita 
nélkül megszavazott a plénum.

A törvényjavaslat harmadik olvasatára, valamint a  zárószavazásra a  következő 
ülésnapon, december 9-én került sor, amelyen ellenzék hiányában ismételten nem 
volt vita, így az elfogadást követően az „[a]lkotmányos tárgyalás és szives hozzájáru-
lás czéljából”49 az elfogadott javaslatot megküldték a főrendiházhoz.

45  Lukács László miniszterelnök felszólalása képviselőház előtt a  háború esetére szóló kivételes 
hatalmi törvényjavaslat vitájában. (35. lj.) 329.

46  Lásd (40. lj.) 329.

47  Lásd (40. lj.) 329.

48  Lásd (40. lj.) 330.

49  Lásd (32. lj.) 422. ülésnap. 
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A főrendiházban a korábbihoz képest parázs vita alakult ki. Gróf Hadik János50 
kifejtette, hogy kötelességének érzi a javaslathoz hozzászólni és megkísérelni, hogy 
„[k]ihagyassék a  javaslatból az, a  mit károsnak és veszedelmesnek tart[...].”51 Azt 
azonban ő is rögzítette, „[h]ogy olyan törvényre, mely háború esetére vonatkozó 
rendkívüli intézkedéseket megállapít, szükség van, azt én nem tagadom, és a ma-
gam részéről kívánatosnak is tartom, hogy ezek törvényileg szabályoztassanak, már 
csak azért is, mert egyrészt megszállják a követendő eljárást, másrészt pedig mégis 
némiképen korlátozhatják az egyéni önkényt.”52

Hadik gróf élesen támadta viszont a törvényjavaslat azon pontját, amely a ki-
vételes hatalom időbeli korlátait szabályozta, rendkívül aggályosnak tartotta, 
hogy a kormány háború fenyegető veszélyének okából is elrendelhette a kivé-
teles hatalmat, ugyanis szerinte ezzel egyfelől a  kormány visszaélhet, másfelől 
pedig idegességből vagy félelemből is igénybe vehette. Erre példaként említette 
Bosznia annektálásának esetét, és felvázolta, hogy ha ilyen esetben is elrendel-
hették volna a vészszabályokat az „[ó]riási gazdasági károkat, azt az óriási ellen-
szenvet, amelyet ilyen intézkedésnek igénybevétele tagadhatatlanul okoz”53 csak 
gyengítette volna a kormány és ezáltal az állam működését is. Emellett a tapasz-
talatok azt bizonyították, hogy „[a]z annexió idejében a rendelkezésünkre álló tör-
vényes eszközök teljesen elegendőknek bizonyultak arra, hogy ugy az esetleg 
kitörendő háború esetében, mint addig a belbéke biztosittassék.”54 Ezen érvelése 
mellett azonban fontos megjegyezni, hogy a  fentebb bemutatott és az ő kor-
mánytagsága alatt kiadott sajtójogi rendelet, amely a sajtószabadságot felhatal-
mazás nélkül korlátozta – még ha szükségének indokoltsága nehezen is vitatható 
–, pontosan ennek ellentétét példázta.

Másik érve ezen típusú felhatalmazással szemben – amely ténylegesen megha-
tározhatatlan mozgásteret biztosított a végrehajtó hatalomnak a kivételes hatalom 
elrendelése terén, és amely esetében szerencsésebb lett volna a garanciákat képvi-
selőházi felhatalmazással kiegészíteni–, hogy ezzel a kormány visszaélhet. Vélemé-
nye szerint ezt támasztotta alá – Hadik megfogalmazása szerint – a Kristóffy-kor-
mány55 ténykedése közel fél évtizeddel korábban, valamint „[a] jelenlegi kormány is 

50  A  második Wekerle-kormány belügyminisztériumi államtitkára, s ezen minőségében elnökölt 
a koalíciós kormány kivételes hatalmi törvénytervezetének több minisztérium részvételével megtartott 
egyeztetésén. 1917. augusztus 23-ától a  harmadik Wekerle-kabinet tárca nélküli minisztere. 1918. 
október 29-én József főherceg miniszterelnöknek nevezte ki, azonban október 31-én az őszirózsás 
forradalom hatására visszaadta megbízatását.

51  Gróf Hadik János felszólalása a főrendiház előtt a háború esetére szóló kivételes hatalmi törvény 
vitájában. In Főrendiházi napló 1910. II. kötet 1912. június 19. – 1913. márczius 15. XXXIV. ülés 33.

52  Lásd (51. lj.) 33–34.

53  Lásd (51. lj.) 34.

54  Lásd (51. lj.) 34.

55  Valójában Kristóffy József a Fejérváry-kormány belügyminisztere volt, viszont a darabont kormány 
rendkívül visszás intézkedéseinek jelentős része minisztériumához volt köthető.
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keresztülgázol minden törvényen lábbal tiporja alkotmányunk legszentebb biztosí-
tékait és nem akar békét kötni. […] Ily viszonyok közt fokozottan kell ügyelnünk 
arra, hogy a kormányok ilyen felhatalmazást ne kapjanak. […] hiszen „akadnak 
magyar emberek, kik vállalkoznak arra, hogy a  magyar nemzet alkotmányát 
tönkretegyék és eltiporják. De azért, ha bekövetkezik az a pillanat, hogy hábo-
rúra lesz szükség, mindenki nagyon jól tudja, hogy első lesz a magyar katona, 
és minden becsületes magyar ember teljesíteni fogja kötelességét, mert ugy 
kívánja a magyar becsület.”56

Ezt követően Gyurácz Ferencz püspök felszólalásában szintén hangsúlyozta egy 
ilyen típusú törvény fontosságát, szükségességét, hiszen „[m]egczáfolhatatlanul 
legelső feladat a gondoskodás a hon védelméről”57 , továbbá „[m]inden népnek tör-
ténete bizonyítja azt, hogy ha jött fenyegető vész, az ország ügyeinek intézője, ha 
volt arra felhatalmazása, ha nem, a haza védelme érdekében a győzelem biztosítása 
czéljából tette meg a szükséges intézkedéseket.”58

Véleménye szerint ennek legméltóbb szabályozási módja pedig, hogy a  tör-
vényhozás útján maga az országgyűlés ad felhatalmazást, hiszen „[h]a ez a törvé-
nyes felhatalmazás nincs, akkor a  nélkül kénytelen az ország ügyeinek vezetője 
megtenni az elkerülhetetlen intézkedéseket, akkor pedig csakugyan több tér nyilik 
az önkényre.”59 Ezzel megfogalmazta, miért is kívánatos már ezen időszakra is le-
hetőséget biztosítani, azonban garanciákat kívánt a rendszerbe iktatni, ugyanis el-
várta, hogy szabályozzák „[h]onnan és mikor kezdődik ezen kivételes intézkedések 
ideje, és hogy a háborús vész elmultával lehetőleg mielőbb itt is valami időpont 
jelöltetnék meg, hogy akkor azután a kormány ezt a felhatalmazást a kivételes in-
tézkedésekre leteszi, visszaadja ismét a nemzetnek, ezzel mindenesetre tanúsítja 
azt, hogy igenis, ő előtte is a legelső a haza, a haza törvénye és ezzel biztositja a nép 
körében, a  polgárságban is a  bizalmat intézkedései iránt.”60 Eme igénye viszont 
pontosan alátámasztotta Hadik érveit, hiszen ha pontosabban meg kell határozni, 
akkor alapvetően aggályos a megküldött képviselőházi javaslat, és visszaélésekre 
adhatott alapot.

Lukács László miniszterelnök felszólalásában főként Hadik szavaira kívánt rea-
gálni, és rögzítette a veszély idején való elrendelés azon okát, hogy „[v]annak bizo-
nyos administrativ közgazdasági és politikai természetű intézkedések, amelyek ha 
elkésve tétetnek meg, akkor azoknak egyáltalában semmiféle hasznát venni nem 

56 Lásd (51. lj.) 34.

57 Gyurácz Ferencz püspök felszólalása a  főrendiház előtt a  háború esetére szóló kivételes hatalmi 
törvény vitájában. Főrendiházi napló (51. lj.) 34.

58 Lásd (57. lj.) 35.

59 Lásd (57. lj.) 35.

60 Lásd (57. lj.) 35.
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lehet.”61 Ennek hatására Hadik közbevetette, hogy ilyen intézkedések az annexió 
idején is voltak, melyre Lukács akként reagált, hogy „[v]alószínűnek tartom, hogy 
a  kormány külön felhatalmazási törvény nélkül tett intézkedéseket.”62 Hadik köz-
bevetésében ezt nem tagadta. Lukács ezt követően számba vette azon intézkedé-
seket, amelyeket ezen átmeneti időszakban kell rendezni, így a kémkedés, sajtó-
jog, fegyver és robbanóanyag tartása, pénzpiac átalakítása. A visszaélés kérdésére 
pedig úgy adott választ, hogy ha a „[k]ormány akart volna vagy akarna visszaélni 
ezekkel a  kivételes felhatalmazásokkal, semmit sem kellett volna tennie, egysze-
rűen nem kellett volna törvényjavaslatot benyújtania”63 , és így a törvénybe foglalt 
garanciákkal és korlátozásokkal a kormány – Lukács megfogalmazása szerint – az 
„[a]lkotmányos törvénytisztelet és a közszabadságok respectálása szempontjából 
elment a lehető legmesszebb határig.”64 Jelezve ezzel, hogy egyfelől egy-egy kör-
ben a fennálló jogszabályok is adtak felhatalmazást a kormánynak, másfelől viszont 
az uralkodó személye által biztosított végrehajtói túlsúly akár a törvényhozás alkot-
mányóvó tevékenységét is képes volt meggátolni.65

Az általános vitát követően a részletes vitában Hadik kezdeményezte az 1. 
§ módosítását akként, hogy „[h]a együtt van a háború előtt a parlament, felha-
talmazást kérhet a parlamenttől ezen rendkivüli intézkedések életbeléptetésé-
re.”66 Lukács – a felhatalmazás nagylelkű figyelmen kívül hagyása mellett – ez 
ellen úgy érvelt, hogy a második szakasz tartalmazott tájékoztatási kötelezett-
séget a parlament irányában, így szerinte e kérdés is rendezett volt. Hadik erre 
irányuló közbevetését pedig válaszra sem méltatva kérte a képviselőház által 
elfogadott szöveg teljes, módosításmentes elfogadását. A Hadik gróf által be-
nyújtott módosító javaslat kizárólag „[h]áború esetén a fegyveres erőnek vagy 
a fegyveres erő egy részének mozgósítását elrendelő legfelsőbb rendelet kibo-
csátása után”67 engedélyezte volna a kormánynak a kivételes hatalom alkalma-
zását, amely még az előzetes jóváhagyáshoz képest is jelentékeny visszalépés 
lett volna, és nyilvánvalóan nem volt támogatható kitétel a  kabinet részéről. 
Ennek ellenére Prónay Dezső báró személyében Hadik gróf javaslata támoga-
tóra lelt, igaz a főrendiház plénuma így is leszavazta az indítványt. 

Kisebb módosítást kizárólag a 6. §-ban hajtottak végre, amely okán a képviselő-
házhoz való megküldésről rendelkeztek. A képviselőház 1912. december 16-án vita 

61 Lukács László miniszterelnök felszólalása a főrendiház előtt a háború esetére szóló kivételes hatalmi 
törvény vitájában. Főrendiházi napló (51. lj.) 36.

62 Lásd (61. lj.) 36.

63 Lásd (61. lj.) 36.

64 Lásd (61. lj.) 37.

65 Elég, ha itt a terminushoz nem kötött szentesítési jogra gondolunk.

66 Lásd (51. lj.) 37.

67 Lásd (51. lj) 37.
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nélkül támogatta ezen módosítást, és ezt követően a  tervezetet szentesítésre az 
uralkodó elé terjesztették.

A ház ezen aktusával végállomásához ért, azon kalandos utazás, amely 1906-
ban vette kezdetét, és amelynek egyes állomásain több szerelvényt csatolt a ko-
difikátor mozdonyára a közös hadügyminisztérium. És amely végül több terhet 
cipelt azok közül (lásd kormánybiztos intézménye, polgári személyek feletti – ha 
csak szűk keretek között is – katonai bíráskodás lehetősége stb.), amelyet az ural-
kodó elvárt, és a kodifikáció kezdetén a magyar kormány még dacos gyerekként 
elvetett, azonban végül a (nagy)atyai szigorra (is) hallgatva jó gyerek módjára en-
gedett az uralkodói akaratnak. A törvény végül széleskörű felhatalmazást biztosí-
tott a végrehajtó hatalom számára, azonban erős védbástyákat húzott az egyes 
alapjogok minimumai köré, amellyel jól körülhatárolta a  mindenkori kabinet 
mozgásterét a kivételes hatalom idejére.

3. A sajtó reakciója a kivételes hatalmi törvényre

A kivételes hatalmi törvény országgyűlési vitájából kizárt ellenzék egyedüli fóru-
mát a sajtótermékek hasábjai jelentették. Emellett a javaslatnak a sajtóra vonatkozó 
rendelkezései az egyes lapok munkatársainak érdeklődését is felkeltették, ami ért-
hető is, hiszen ezekkel kapcsolatban a miniszteri indokolás is kifejtette, hogy a saj-
tóra vonatkozó rendelkezések csoportja „[k]étségtelenül jelentékeny korlátozása 
a sajtószabadságnak; de háború esetén e korlátozások szükségesek; és e korláto-
zások mellett is fennmarad a sajtószabadság legfőbb elve, hogy a gondolatközlés 
nem tétetik előzetes engedélytől függővé.”68

A Budapesti Hírlap mint pártfüggetlen, konzervatív lap hasábjain a  javaslatról azt 
írták, hogy „mit ér az nekünk, ha ideiglenesen nem szoritják meg polgári es alkotmányos 
szabadságainkat, nem kényszeritenek bennünket a legnagyobb áldozatokra, hogy ele-
jét vegyék a veszedelemnek, ha mulasztás folytan ránktör az ellenség és végleg kifoszt 
bennünket mindenből, a mit megkimélt a saját kormányunk.”69 Azokra az ellenzéki vá-
dakra, hogy a kormány magának kodifikálja a kivételes felhatalmazásokat úgy reagált, 
hogy „[a] legborzasztóbb gyanusitások közé kell sorolnunk. Olyan gazemberek, a  kik 
effélére képesek, nem csinálhatnak Magyarországon olyan karriert, a mely az ország kor-
mányzására viszi őket. És olyan kalandoroknak, a kiknek ilyenen jár az esze, elég a hata-
lom, nem kell még törvény is hozzá, hogy fosztogassanak.”70 Emellett éles hangnemben 
bírálta a volt koalíciós kormány tagjait, akik támadták a tervezetet, tagadva, hogy saját 
kormányuk szintén kezdeményezett egy hasonló javaslatot.

68  Lukács László miniszterelnök indokolása a  háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
szóló törvényjavaslathoz 16.

69  Budapesti Hírlap 1912/289. 1.

70  Lásd (69. lj.)
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Szintén ezen számban tájékoztatott az ellenzéki pártok kivételes hatalmi tör-
vényjavaslattal kapcsolatos megbeszéléséről, ahol Apponyi Albert felhívta a  fi-
gyelmet arra, hogy a  koalíciós kormány és a  regnáló kormány tervezete között 
adekvált különbség, hogy előbbi csak háború esetére adott felhatalmazást. Földes 
Béla71 felszólalásában szintén erre helyezte a  hangsúlyt, rögzítve, hogy a  képvi-
selőház olyan felhatalmazást akart adni a kormánynak, amellyel az „[t]alán békés 
időben is visszaél.”72 A lapszámból az is kiderült, hogy a Lukács-kabinet a tiltakozó 
ellenzék letörésére, szembesítve őket tennen javaslatukkal, nyilvánosságra hozta, 
hogy a koalíciós kormánynak is volt hasonló tervezete, amelyet annak több volt 
minisztere korábban tagadott.

A Budapesti Hírlap egy későbbi számában röviden beszámolt a törvény elfo-
gadásáról, amelyben még mindig jelentős terjedelemmel jelent meg a volt koa-
líciós kormány agóniája saját tervezetének elhallgatásáról. Az ellenzék törvénnyel 
kapcsolatos kritikájára – azt ki nem fejtve csak utalva rá, de válaszában szembe 
menve a  jogállami elvek garmadájával – írta, hogy „semmiféle törvény ki nem 
merítheti azokat a lehetőségeket, a melyeket a háború termel. Háboruban pedig 
a katonai erő dominál, mert a fegyverekben dominál a nemzet érdeke. A háboru-
ban a háboru diktál, bármit rendel egyébként a polgári törvény. […] Megakadá-
lyozni esetleg nem tud semmit az ilyen törvény, mert megeshetik, hogy a hazát 
esetleg törvény ellenére is meg kell menteni.”73 Az ellenzék ténykedésére és a ja-
vaslat esetleges hiányosságaira a  lap maróan úgy reagált, hogy „[b]izony jó lett 
volna, ha Apponyi bent a parlamentben, a hol a törvényt hoztak, érvényesitette 
volna mai kritikáját.”74

A Népszava jelentősebb terjedelemben foglalkozott a törvényjavaslattal – an-
nak teljes szövegét is leközölte –, az ellenzék korábbi obstrukciók miatti kitiltá-
sával, viszont még utalást sem tett a korábbi – a vita idején ellenzékbe kénysze-
rült – kormány hasonló javaslatáról. A  Budapesti Hírlaphoz képest vad dühét 
zúdította a tervezetre és a kormányra. Lukács miniszterelnök azon szavaira rea-
gálva, amely az ilyen típusú törvényt régi szükségen nevezte a Népszava újság-
írója kifejtette, hogy „[c]sak az a kérdés, ki érezte régóta szükségét annak, hogy 
egy gaz bitorló banda sárba gázolja Magyarországon még azokat a szegényes 
szabadságjogokat is, amelyek eddig valahogyan megmaradtak. […] Az ilyen ki-
vételes intézkedésekre nincs szüksége másnak, mint a megörült abszolutizmus-
nak, amely él azzal az alkalommal, hogy Tiszában és Lukácsban — ebben a két 

71  Közgazdász, egyetemi tanár, budapesti tudományegyetemen tanszékvezető, dékán, rektor, 
országgyűlési képviselő (1906–1918), átmenetgazdasági miniszter (1917–1918), 1945 januárjában 
96 évesen éhen halt a gettóban. Lásd márkus Péter: „Közgazdaság-tudomány” in. kollega tarsoly István 
(szerk.): Magyarország a XX. században V. kötet (Budapest: Babits Kiadó 2000) 87.

72  Lásd (69. lj.) 4.

73  Budapesti Hírlap 1912/290. 3.

74  Lásd (73. lj.).
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cégéres bitangban — minden aljas szolgálatra kész cselédeket kapott.”75 A tör-
vény egyes felhatalmazásainak bemutatása során a felhatalmazás terjedelmét 
jelentősen felnagyítva kívánta érzékeltetni, a  javaslatba foglaltak, a  sajtójogi 
rendelkezések ismertetése során megállapította, hogy „[a] hirlapokat egysze-
rűen megfojthatja, a legbrutálisabb előzetes cenzúrával, olymódon, hogy azo-
kat szétküldésük előtt be kell mutatni a sajtóügyi közvádlónak, szétküldésüket 
pedig csak ettől a bemutatástól számitott három óra múlva szabad megkez-
deni. Akinek csak halvány sejtelme is van a modern hirlapkészités és terjesztés 
módjairól, az tisztában van vele, hogy ilyen módon napilapot kiadni76 nem 
lehet.”77 Majd a  törvényt gúnyosan „golyó és akasztófa”78 törvénynek, másutt 
pedig „hóhértörvénynek”79 nevezte el.

A lap objektivitásának hiánya a végső konklúzióból is kiolvasható, amelyben vi-
zionálja, hogy a törvény rendelkezéseit csak egyszer fogják alkalmazni, és „[a]z egy-
szeri alkalmazásába bele kell dögleniök, a szociáldemokrácia pedig élni és fejlődni 
fog és ki fogja vivni a demokratikus választójogot Tisza ellenére, Lukács ellenére, 
a „liberális” munkapártiak és minden más reakciós hatalom ellenére . …csak azért 
is . . . mert az osztálytudatos munkásság ki fog tartani a maga nagy harca mellett, 
nem törődve börtönnel, golyóval és akasztófával.”80 Továbbá kikarikírozva a háború 
veszélye esetén lehetséges felhatalmazásban rejlő visszaélési lehetőségeket má-
sutt úgy írt, hogy alkalmazható „[a]kkorra is, amikor a délvidéken egy paprikaáruló 
szerbet elfognak és ráfogják, hogy hátibőröndjében nem paprika, hanem a haza 
volt. Tehát hazát árult a bitang.”81

A lap hasábjain megjelent Apponyi Albert manifesztuma az országhoz, amely-
ben – szintén megfeledkezve saját kormányának korábbi tervezetéről – így szólt: 
„Nem szorult evégből eddig és nem szorulna ezentul sem kivételes intézkedések-
re, amelyek, ha nemzeti lelkesedés megvan, fölöslegesek, ha pedig nincs meg, 
azt nem pótolhatják.”82

75  Népszava 1912/285. 1.

76  Ahhoz, hogy érezhetővé váljon a torzítás, szükséges ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy a jogszabályi 
rendelkezés szerint csak hadiérdek megsértése miatt volt eltiltható valamely lapszám, vagyis többek között 
csapatmozgások, tartalék, ellátmány stb. hírlapi közlése esetén. A  lapszámok kiadása ellehetetlenülésének 
valótlanságát pedig a  későbbi gyakorlat bizonyította, hiszen egyes napilapok a  háború első éveiben 
rekordmennyiségű lapszámot állítottak elő és értékesítettek, természetesen egy olyan mérvű háború, mint 
amilyen az első világégés volt, jelentős hatásokat gyakorolt a sajtótermékek létére is, azonban ez legkevésbé 
a  törvény későbbi alkalmazásából következett. Lásd bővebben: kelemen Roland: „Sajtószabadság vagy 
hadiérdek: Az első világháború dilemmája” Katonai Jogi és Hadijogi Szemle 2014/2. 67–108.

77  Lásd (75. lj.).

78  Lásd (75. lj.).

79  Népszava 1912/290. 8.

80  Népszava 1912/285. 1.

81  Lásd (80. lj.) 11.

82  Népszava 1912/287. 6.
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Más lapszámában a Népszava úgy ír a javaslatról, hogy „[a] Tisza–Lukács-uralom 
meg akarja szüntetni az egész magyar jogrendet, föl akarja függeszteni az amúgy 
is kicsiny számú és a különböző kormányok önkényei során lerongyosodott ma-
gyar közszabadságokat.”83 Ezen megnyilatkozásaival a  Népszava a  napi politika 
ideológiailag túlfűtött talajára vitte le a javaslat vizsgálatát, és – kizárólag ezen tör-
vény górcső alá helyezése során – megfeledkezett a nemzetközi viszonyok valósá-
gos állapotáról. Néhol pedig már antiszemita megnyilvánulásokat is megengedett 
magának („[a] statáriális javaslat előadója, a  junkerek közé fölkapaszkodott zsidó 
fiskális arcátlanságával”84).

A Pesti Hírlapban is kritikával illeték a törvény rendelkezéseit, és rögzítették, hogy 
„[a]z ezer éves magyar alkotmány, attól a naptól fogva, hogy a Lukacs-kormánynak 
a kivételes hatalomról szóló javaslatát a korona szentesíteni fogja: nincs többé. […] 
Kivételes intézkedéseket háboru esetére minden alkotmányos államban életbe 
leptethetnek. De olyan kivételes intézkedéseket, melyek a Lukacs törvényei alapján 
lesznek életbeléptethetők, sehol a világon nem ismernek.”85 Az újságíró konkretizál-
ta is a javaslattal szembeni ellenvéleményét: „Nem kell hozzá a parlament előzetes 
felhatalmazása, hogy a kormány kihirdesse a statáriumot és a Lukacs-féle törvények 
a közigazgatási bírósági utólagos jogorvoslatot is egyenesen kizárják.”86 Ugyanerre 
világítottak rá a Lukács-kormány által napvilágot látott koalíciós tervezettel kapcso-
latban kirobbant botrány vizsgálata során, hogy bár az a tervezet is hasonlóan biz-
tosított felhatalmazásokat a kormánynak, azonban az csak mozgósítás elrendelését 
követően, vagyis konkrét hadiállapot elrendelése után nyitotta meg a kivételes ha-
talmat.87 Ezen felvetése nagyban összecsengett a főrendiházban később előadot-
takkal, és meglehetősen éles szemmel – jóval objektívebben, mint akár saját, akár 
más sajtótermékek cikkeiben – felhívta a figyelmet a javaslat neuralgikus pontjára, 
miszerint a törvény a felhatalmazottra bízta a saját felhatalmazását, még olyan eset-
ben is, ahol nem objektív körülményekhez lehet kötni (lásd háború veszélye) az 
elrendelés szükségességét.

A törvény által biztosított felhatalmazások körét, azonban a Pesti Hírlap is el-
túlozta, olyan kijelentéseket tettek, hogy „[a] kivételes intézkedések a Lukacs–Ti-
sza-rendszer számára lehetővé teszik az egész magyar alkotmánynak és törvény-
tárnak „törvény alapján“ való felfüggesztését, minden hangos szónak elfojtását, 
minden írott betűnek kiirtását, a lapok teljes beszüntetését, a személyes szabad-
ságnak és a magánvagyonnak tökéletes elnyomását, vagyis a kormány politikai 
hatalmának olyan kiterjesztését, mely illuzóriussá tehet minden jogot és minden 

83  Lásd (82. lj.) 2.

84  Lásd (82. lj.) 2.

85  Pesti Hírlap 1912/286. 1.

86  Lásd (85. lj.) 1.

87  Pesti Hírlap 1912/288. 1.
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törvényt ebben az országban.”88 Egy helyütt katasztrofális veszedelemnek titu-
lálta a törvényt, amely „[a]z ország közérdekeit es az ország polgárságának vitális 
érdekeit fenyegethetik.”89

A Pesti Napló lapjain egyenesen nemzeti öngyilkosságról írtak, és rendkívül túl-
zóan megállapították, hogy „[b]átran állithatjuk, hogy olyan törvényjavaslat, mint 
amellyel a  Lukacs-kormány most a  maga és a  munkapárt uralmát örökre emlé-
kezetessé akarja tenni, még nem volt a világon. Az efezusi istennő templomának 
felgyujtása, generációk vérének verejtékének otromba piramisokba való beépité-
se, Rómának zeneszó mellett való porráégetése szánalmas ötletek ahoz a tervhez 
képest, amibe Lukács és társai most bécsi parancsra belefogtak. Alkotmányos for-
mák között, parlamenti szavazással törvénybe iktatni az abszolutizmust: ilyen bizarr 
gondolata egy Cheopsznak. egy Herosztratesznek, egy Nerónak sem lehetett.”90 
A törvény garanciális jellegét az újságíró ott értelmezte félre, amikor azt írta, hogy 
„[m]indez csak háboru esetére érvényes, akikor pedig a salus reipublicae minde-
nekfelett való. Nos, ez nem igaz. Nem igaz először azért, mert a  háboru esetére 
szóló suprema lex minden törvénybeigtatás nélkül is érvényben van, azt kodifikálni 
épp oly felesleges es lehetetlen, mint ahogy felesleges és lehetetlen a hajótörés, 
árvíz, földrengés, tűzvész idején való önéletfentartási jogokat törvénybe igtatni.”91 
Hiszen e javaslat lényege pontosan abban állt , hogy ilyen időkben keretet szabjon 
a lehetséges önkénynek, mert, ha elismerjük – ahogy a cikk szerzője is teszi – hogy 
inter arma silent leges, akkor belenyugszunk, hogy a  jogállam csíráját, az alapvető 
jogok legminimálisabb attribútumát is ki lehet irtani szükség esetén a jogrendből, 
és pont ekkor valósult volna meg az, amit a cikkíró is vizionált.

A Pesti Napló hasábjait azonban egyre inkább átvették a háború rémétől való 
rettegés hangjai, és a kivételes hatalmi törvény már csak sokadlagos témává vált. 
A  háború rémének felsejlése ugyanolyan borongós képet festet az emberek lel-
kére, mint a tél a természetre, ahogy az újságíró fogalmazott: „Megyünk a tél felé 
és a köd, amely a rövid nappalokat megfekszi, egyre fojtóbb és egyre komorabb 
ruhába öltözteti a világot. Megyünk a dermesztő veszedelem fele és mind jobban 
szorongatja torkunkat a bizonytalanság szédítő érzése.”92

Ez a hangulat uralta a vidéki lapokat is, a  törvénytervezetre és annak vitájára 
alig találni utalásokat. A Pápai Hírlap is csak egy rövid véleménynyilvánítással em-
lékezik meg a témáról: „Nagy emberek! Csak a legendákban élnek. Ám a kivételes 
idő az ránk szakadt akarva nem akarva s a kivételes ember után óhajtozunk. Mit 
értünk kivételes alatt? Nem kivételesen geniálisat, nem is kivételesen agyafúrtat, 

88  Lásd (85. lj.) 2.

89  Lásd (82. lj.) 2.

90  Lásd (82. lj.) 1.

91  Lásd (82. lj.) 1.

92  Pesti Napló 1912/290. 1.
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hanem kivételes jó érzékkel birót. Olyant, aki nem kínosan ragaszkodik a betűhöz, 
még ha az tételes törvényt jelent is, hanem ha a kivételes viszonyok úgy kivánják, 
nem teszi törvénnyé a törvényt, ami millióknak fáj, fáj főkép ily háborús veszedel-
mek között. A nagy idők nagy embereit megkövetelni nem lehet, de a kivételes 
idők kivételes embereit elő kell teremteni, ha a föld alól is.”93 A háború gondolata 
azonban itt is átjárta a hírlap papírosát, rögzítve, hogy a „[z]üllött közállapotainkra 
rácsapott a háború réme, ezer vész és baj közé kerültünk. Hirtelenében belekerül-
tünk a világtörténelem forgatagának kellős közepébe és a világtörténelmet vérrel 
csinálják. Ma már minden egyes magyar állampolgár a maga bőrén érzi a nagy 
események hatását, az egyiket behívták katonának, a másiknak rokonát, hozzátar-
tozóját szólították fegyver alá […] olyan események kezdenek magukkal ragadni 
bennünket, amilyeneket eddig nem ismertünk, amilyenekről még csak nem is ál-
modtunk. Világháború! Száz és százezer ember pusztulása, Magyarország sorsa, 
minden kockán forog!”94 

A Győri Hírlap hasábjait is a háború lehetősége uralta, előbb a volt miniszterel-
nök Khuen-Héderváry Károly bizonygatta, hogy „[a] háború eshetősége legalább 
is még messze van,”95 majd pedig Fekete karácsony címmel96 közöltek cikket a há-
ború közelgő veszélyéről. A vidéki emberek az önkénnyel közelebbi kapcsolatban 
lévén – elég itt a darabont kormány fél évtizeddel korábbi ténykedésére utalni –, 
annak minden korlátozása, így a kivételes hatalmi törvény is olyan plusz garanciát 
jelentett, amelyet csak üdvözölni tudtak, azonban életüket, hétköznapjaikat jobban 
befolyásolta a közelgő háborúra készülődés és annak réme, mint a székesfőváros-
ban folytatott politikai csatározások.

Összegzés

Az államok a XIX. században olyan változásokon mentek keresztül, olyan hatások 
érték (gazdasági, társadalmi, alapjogi, hadi és védelmi), amelyek olyan új kihívások 
és válaszutak elé állították, amelyek már önön létüket veszélyeztették. Ezen kihívá-
sokat azonban a korábbi évszázadokkal, évtizedekkel ellentétben már jogállami ke-
retek között kellett megoldani. Ennek eszköze pedig a kivételes hatalmi szabályozás, 
amely alkotmányos keretek között adott felhatalmazást a  végrehajtó hatalomnak 
háborús vagy az állam létét egyéb módon fenyegető helyzetekben.

Ilyen típusú felhatalmazások sporadikusan, elszórtan már az 1912-es szabályozás 
előtt is találhatóak voltak a jogrendszerben (lásd az 1868-as véderőtörvény, a hon-
védségről szóló törvény, az 1886-os törvényhatósági törvény), azonban ezek nem 

93  Pápai Hírlap 1912/50. 1.

94  Pápai Hírlap 1912/51. 1.

95  Győri Hírlap 1912/285. 1.

96  Győri Hírlap 1912/293. 1.
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megfelelően körülhatároltan, nem kellő részletességgel és kizárólag csak egy-egy 
területre koncentráltan rendezték a  kérdéskört. A  szabályozás hiánya az 1900-as 
évek elejére már oda vezetett, hogy a koalíciós kormány felhatalmazás nélkül – de 
méltányolható okból – korlátozta a sajtószabadságot.

A kivételes hatalmi törvény kodifikációját a közös hadügyminisztérium kez-
deményezte, a  koalíciós kormány pedig kidolgozta a  saját tervezetét, amely 
viszont nem felelt meg az uralkodó elvárásainak. Végül hosszas tárgyalások 
eredményeként a  végső javaslat már a  Lukács-kormány idején készült el és 
került a képviselőház elé.

A képviselőházból a  folyamatos obstrukciók miatt Tisza István kitiltotta az 
ellenzéket, így a  törvénytervezet vitája kevésbé volt konstruktív, mint ameny-
nyire tárgya alapján szükséges lehetett volna. Darvai Fülöp a törvény igazság-
ügyi bizottságának képviselőházi előadója felszólalásában hosszasan méltatta 
a törvényjavaslatot, indokolta annak szükségességét. Ennek ellenére Giesswein 
Sándor képviselő felszólalásában nehezményezte, hogy a törvény nem tartal-
mazta a kormány és tagjainak általános felelősségét a törvény felhatalmazása 
birtokában megtett intézkedésekért. Lukács László miniszterelnök válaszában, 
bár kiemelte, hogy az 1848-as törvények ezt tartalmazták, és így az egyes tör-
vényekben azt felesleges újra rögzíteni, ennek ellenére a törvény súlyára való 
tekintettel kérte, hogy eme módosítást a képviselőház hajtsa végre a  javasla-
ton. A  képviselőház ezt követően kiegészítette az első szakaszt több kisebb 
garanciális rendelkezéssel, azonban lényeges kérdésekben a javaslat vita nélkül 
került a főrendiház színe elé.

A főrendiházban gróf Hadik János éles hangnemben bírálta a  tervezet azon 
részét, amely már veszélyhelyzet esetében is lehetőséget biztosított a  kormány 
számára a  kivételes hatalom elrendelésére. Ezt ő mindenképpen szükségesnek 
tartotta volna szűkíteni, vagy azzal, hogy az országgyűlés előzetes hozzájárulása 
lett volna szükséges vagy csak a mozgósítás elrendelését követően lehetett volna 
élni ezzel a felhatalmazással. A főrendiház plénuma a kormány kérésére elutasította 
Hadik módosító javaslatát, és kisebb változatással küldte vissza a képviselőháznak 
a javaslatot, amely vita nélkül fogadta el.

Az újságok hasábjain azonban már keményebb kritika, sőt sok esetben 
vádaskodás fogalmazódott meg. A  Budapesti Hírlap egyedüliként üdvözölte 
a törvényt, és a vész óráira megkerülhetetlenül szükségesnek tartotta. A Nép-
szava viszont golyó- és akasztófa-, valamint hóhértörvénynek nevezte, emel-
lett pedig rendkívül kisarkítva és túlozva mutatta be a  tervezetet, amely így 
– rendkívüli fontossága ellenére – a napi politika ideológiailag túlfűtött talajára 
rántotta le a törvényjavaslatot. A Pesti Hírlap, bár szintén tartalmazott jelentős 
túlzásokat, és az ezer éves alkotmányosság végnapjait látta a törvényben, de 
emellett objektív módon rámutatott annak tényleges achilleszére, a háborús 
veszély esetén való elrendelésre, amelyről maga a felhatalmazott dönthetett. 
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A háború esetére szóló kivételes intézkedések

A Pesti Napló szintén az alkotmányosság végnapjait vizionálta, és a történelemben 
példa nélküli törvényről cikkezett. A vidéki lapok különösebb figyelmet nem szentel-
tek a javaslatnak, írásaikat a közelgő háborútól való félelem hatotta át.

Az elfogadott törvény erénye az volt, hogy alkotmányos keretek közé próbálta 
helyezni a  vészidőszak során megvalósítandó intézkedéseket, és így legalább az 
alkotmányosan elfogadható minimum szinten, de háború esetén is érvényesülhet-
tek az egyes alapjogok, így megpróbálta annulálni a régtől fogva minden háború-
ban érvényesülő inter arma silent leges-t.

Kulcsszavak: kivételes hatalom, Országgyűlés, képviselőház, vita, sajtóvisszhang

Kelemen Roland egyetemi tanársegéd • Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar • Jogtörténeti Tanszék • kelemenr85@gmail.com
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KITEKINTÉS

HALÁSZ IVÁN

A 2016. évi szlovák parlamenti választások
Trendek, meglepetések és dilemmák1

A szlovák parlamenti választásokat arányos rendszerben tartják, a rendszer 1990 
óta lényegesen nem változott. Leginkább a  preferenciális szavazás szabályai mó-
dosultak, ami hatással volt a  pártok működésére: új típusú – kis létszámú – pártok 
jelentek meg, amelyek főleg a  választásokra koncentrálnak. Ezen kívül olyan laza 
választási szövetségek is megszülettek, amelyek a  független jelölteknek és társadal-
mi aktivistáknak is lehetőséget biztosítanak arra, hogy – akár a nagy pártkereteken 
kívül is – bejussanak a törvényhozásba. A 2016. évi választások több meglepetéssel 
szolgáltak: a  parlamentben alig maradtak régi pártok, előretörtek a  szélsőséges és 
protest-pártok, előtérbe kerülnek a pártvezetők. Újdonság a parlamentben képviselt 
pártok magas száma (nyolc). A  kezdeti nehézségek ellenére meglepő gyorsasággal 
alakult meg az új, baloldali-jobboldalinak is mondható kormánykoalíció.

2016. március 5-én (szombaton) Szlovákia lakossága megválasztotta az ország új par-
lamentjét. A rendszerváltás utáni kilencedik, illetve a szlovák függetlenség kikiáltása utáni 
hetedik voksoláson a választásra jogosult polgárok 59,82 %-a vett részt, ami ugyan keve-
sebb, mint az 1990-es években, de valamivel több, mint az utóbbi egynéhány válasz-
táson. Ez valószínűleg a választópolgárok növekvő aktivitására, illetve – talán valamivel 
pontosabban – a polgárok aktivizálódó elégedetlenségére utal. 

A 2016-os választási eredmények és trendek

Az utóbbi tendenciára utalnak ugyanis a voksolási eredmények, amelyek az elő-
zetes elvárásokkal ellentétben jelentősen átrajzolták az ország politikai térképét. 
A legnagyobb vesztesnek a régi, hagyományos politikai pártok tűnnek, a nyertesnek 
pedig a különböző jellegű és irányultságú protest-pártok, illetve új – és ezért né-
mileg szokatlan – politikai formációk. Mindez annak ellenére történt, hogy a most 

1 A  tanulmány  „A választási szabályozás fejlődése és a  pártrendszerek működése a  Kelet-Közép-
Európában” elnevezésű, az MTA TK-ban működő inkubátor jellegű projekt keretében készült.
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jelentkező tendenciák némelyike a szlovák politikában korábban is jelen volt, most 
azonban halmozottan jelentkeznek, és a  helyzet emiatt tűnik sokak szemében 
ennyire drámainak.2 Hogy valóban az-e, az majd néhány év múlva fog kiderülni. 
Ez leginkább a valóban szélsőséges erők előretörésére, valamint a hagyományos 
pártpolitizálás megszokott kereteinek a válságára vonatkozik.

A 2016. évi parlamenti választások értékelésének egyik kulcsszava valószínű-
leg a  meglepetés. A  hosszantartó számlálás után közölt eredmények ugyanis 
majdnem mindenkit megleptek, főleg az utolsó, azaz két héttel a  választások 
napja előtt közölt előzetes becslésekhez képest.3 De a valódi eredmények még 
a szavazás napján a Markíza TV megbízásából készített exit-poll eredményekhez 
képest is meglepetést tudtak okozni.

Párt 2016-
ban elért 
eredmények 
(%)

Szavazáskori 
exit-poll 
eredmények

Előzetes 
becslések4 
(FOCUS) 
(%)

A 2012. évi 
eredmények5

Irány–SzD 28,28 27,30 34,10 44,41
Szabadság és Szolidaritás 12,10 13,30 5,10 5,88
Egyszerű Emberek és 
Független Személyiségek

11,02 11,20 6,40 8,55

Szlovák Nemzeti Párt 8,64 8,00 8,10 4,55
Kotleba: Néppárt 
– A Mi Szlovákiánk

8,04 6,80 2,00 1,58

Egy Család Vagyunk 
– Boris Kollár

6,62 5,90 4,10 nem létezett

Híd–Most 6,50 7,30 8,00 6,89
Háló 5,60 6,70 13,70
Kereszténydemokrata 
Mozgalom

4,94 5,0 7,50 8,82

Magyar Közösség Pártja 4,04 3,6 3,60 4,28
Szlovák Demokratikus és 
Keresztény Unió

0,26 1,70 6,09

A 2016-os választások eredményei mindenképpen komoly átrendeződést ve-
títenek elő a szlovák politikai palettán. Egyes elemzők a választások utáni napon 

2  A  választások utáni hétfőn megjelent Újszó napilap például következő főcímmel jelent meg: 
„Választási katasztrófa” Újszó 2016. március 7. 1.

3  Ez a kéthetes moratórium új elem a szlovák választási szabályozásban. 2014-ben ugyanis elfogadták 
az új, komplex jellegű választási kódexet.

4 Lásd: 
http://www.focusresearch.sk/files/n184_Volebne%20preferencie%20politickych%20stran_februar%202016.pdf.

5 Lásd http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/graf/graf1sr.jsp@lang=sk.htm.
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egyenesen arról írtak, hogy a dühös választópolgárok tulajdonképpen szablyával 
szabdalták szét a hagyományos szlovák pártrendszert. 

Ez ugyan csak részben igaz, de a trendek mégis elég egyértelműnek tűnnek – 
a választók alapvetően a régi hagyományos pártok ellen fordultak és azokat bün-
tették meg leginkább. A hosszú agónia után most esett ki a parlamentből a Szlo-
vák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ),6 azaz a szlovák jobbközép erők azon 
zászlóshajója, amely az 1998 és 2006 között a radikális (és gazdasági értelemben 
viszonylag sikeres) reformok fő motorja volt. A március 5-ei voksolás legnagyobb 
vesztese mégsem ezen párt volt,7 hanem a parlamentből váratlanul kiesett Keresz-
ténydemokrata Mozgalom (KDH),8 amely 1990-től kezdve megszakítás nélkül jelen 
volt a szlovák törvényhozásban. 

Ez eddig páratlan teljesítménynek számított, hiszen az összes többi jelenlegi 
parlamenti párt jóval későbbi gyökerekkel rendelkezik. A kivételt csupán a Szlovák 
Nemzeti Párt képviseli, amely szintén 1990 óta jelen volt a törvényhozásban, e párt 
jelenléte viszont nem volt megszakítás nélküli, hiszen két cikluson keresztül (elő-
ször 2002 és 2006 között, aztán ismét 2012 és 2016 között) a parlamenten kívül 
rekedt. Most viszont diadalittasan visszakerült a parlamentbe, és ezzel tulajdonkép-
pen a jelenlegi legrégebbi pártjává vált, hiszen más olyan formáció, amely egészen 
1990-ig tudná „visszavezetni a családfáját”, már nincs ott jelen.9

6  Ezt a pártot a kétszeres sikeres miniszterelnök, Mikuláš Dzurinda hozta létre, aki aztán több mint tíz 
éven át vezette is ezt a pártot.

7  A kiesésére már néhány éve lehetett számítani.

8  A Kereszténydemokrata Mozgalmat a rendszerváltás hektikus hónapjaiban a kommunistaellenes 
katolikus másként gondolkodók hozták létre, akik abban reménykedtek, hogy a  szlovák 
politikatörténetben mindig is erős politikai katolicizmus ismét meghatározó politikai erővé fog 
válni Szlovákiában. Emiatt megpróbálták összebékíteni a  nem teljesen szeplőtlen múltú szlovák 
politikai katolicizmus, valamint a modern nyugati kereszténydemokrácia értékvilágát és egy modern, 
a demokratikus értékrend iránt teljes mértékben elkötelezett pártot létrehozni. E párt történetéről és 
fejlődéséről lásd Halász Iván: A  szlovák pártrendszer főbb törésvonalai és regionális összefüggései in 
ábraHám Barna – gereben Ferenc – stekoViCs Rita (szerk.): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában 
(Piliscsaba: PPKE BTK 2003.) 474–475. 

9  Sőt, a nemzeti párti vezetők szívesen hivatkoznak arra, hogy ők a legrégebbi szlovák politikai párt, 
amely a  magyarosítás ellen már 1871-ben szerveződött meg, és egészen 1918-ig a  magyarországi 
szlovákság fő pártjának számított. Sőt, a két világháború közötti időszakban is markáns szerepet játszott 
a szlovákiai politikában. A működésére a második világháború tette le a pontot. Ennek az alapvetően 
nemzeti konzervatív, főleg az evangélikus középrétegekre támaszkodó pártnak azonban nincs sok köze 
ahhoz a polgári nacionalista, kisebbségellenes és néha a radikális szólamokat is hangsúlyozó párthoz, 
amely a rendszerváltás forgatagában (azaz 1990 tavaszán) alakult meg, és a szlovák állami függetlenség 
mielőbbi kivívását tűzte a zászlajára. A nemzetiek rendszerint a nemzeti-jobboldali-populista blokk(ok) 
részeként szoktak Szlovákiában hatalomra kerülni. A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) kétszer volt tartósan 
hatalmon – először az 1992 és 1998 között, aztán a 2006 és 2010 között. Miután ezekben az években 
rakták le a  szlovák újkapitalizmus alapjait, a  nagy privatizáción is nyerészkedő SNS minden radikális 
nacionalista szólama ellenére nem lett rendszerellenes szélsőséges párt, hanem inkább egy olyan, 
a hagyományos politikai rendszer megszokott, mondhatni polgári részeként működő párt, amely nem 
volt érdekelt a fennálló társadalmi-gazdasági rendszer gyökeres átalakításában.
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A választások fő győztese Irány–Szociáldemokrácia (azaz SMER–SD) lett, amelyet 
azonban a 400 000 voks váratlan elvesztése miatt egyfajta „győztes vesztesnek” is 
lehet nevezni a 2016-os választások után. Bár a sok politikai újonc között a SMER–
SD régi matadornak tűnik, ez csak részben igaz, hiszen ez a politikai formáció csak 
az ezredfordulón alakult meg, és először a 2002-es parlamenti választásokon szállt 
ringbe a képviselői mandátumokért,10 hatalomra azonban csak 2006-ban került.11 
2010-ben váratlanul elvesztette a választásokat, aminek következtében a sokszínű 
jobbközép polgári koalíció tudott kormányt alakítani, amely azonban a belső fe-
szültségei miatt 2011 őszén felbomlott, és ezzel utat nyitott a SMER–SD 2012. évi 
földcsuszamlásszerű győzelméhez. Valószínűleg csak a  szlovák arányos választási 
rendszer akadályozta meg azt, hogy ez a párt egyedül nem kapta meg az alkotmá-
nyozáshoz szükséges minősített (azaz háromötödös) többséget. 

Ettől függetlenül Robert Fico miniszterelnök vezetésével létre tudta hozni 
a rendszerváltás utáni időszak egyetlen egyszínű, azaz egy pártból álló kormányát.12 
Ez a  lehetőség azonban a mostani rossz szereplés miatt elveszett, legalábbis egy 
időre. Az előbb említett rossz szereplés okait a választások utáni héten a pozsonyi 
elemzők szerint többnyire a párt korrupciós botrányaival, az egészségügyben ural-
kodó áldatlan állapotokkal, a tanári társadalom sztrájkjával, valamint azzal a negatív 
emberi érzelmekre és félelmekre apelláló migránsellenes kormányzati kampánnyal 
függött össze, amely nem annyira a SMER–SD-hez terelte a radikális és nacionalista 
választókat, hanem sokkal inkább a nemzetiek és a most színre lépő szélsőjobbol-
dali néppártiakhoz.

Az utóbbiak mandátumszerzése számít a  2016-os voksolás legfőbb eredmé-
nyének, mert egyetlen, választások előtti közvélemény-kutatás sem jelezte előre 

10  A  párt kezdeteiről lásd Halász Iván: A  szlovák pártrendszer főbb törésvonalai és regionális 
összefüggései in ábraHám Barna – gereben Ferenc – stekoViCs Rita (szerk.): Nemzeti és regionális identitás 
Közép-Európában. (Piliscsaba: PPKE BTK 2003.) 477.

11  Robert Fico büntetőjogász, a  párt alapítója ugyan a  posztkommunista Demokratikus Baloldal 
Pártjában kezdett politizálni, de az 1990-es évek végén kivált onnan és egy saját pártot hozott létre, 
amely eleinte nem annyira baloldali, hanem sokkal inkább eklektikus és pragmatikus (se nem bal, se nem 
jobb) pártként határozta meg önmagát. A baloldali fordulatára csak később került sor, amikor kiderült, 
hogy Szlovákiában kezd kiüresedni a  balközép tér. A  SMER–SD akkor integrálni kezdte a  különböző 
kisebb baloldali pártokat, és kérte a felvételét az európai szocialisták közé, akik némi hezitálás után végül 
is meghívtak őket a soraikba. A kételyeik azonban azóta sem múltak el teljesen, főleg azért nem, mert 
SMER–SD 2006-ban hajlandó volt koalícióra lépni a nyíltan nacionalista jobboldali Szlovák Nemzeti Párttal, 
itt-ott volt néhány romaellenes elszólása, illetve a  sokak szerint jó kapcsolatokat ápolt a  privatizáció 
során meggazdagodott ún. oligarchákkal. Tény, hogy önmagát hivatalosan most is szociáldemokrata 
pártként definiáló csoportosulás sok kérdésben markánsan különbözik a hagyományos nyugat-európai 
szociáldemokrata pártoktól. Az előbb említett oligarchikus kapcsolatokon kívül gyakran igyekszik 
meglovagolni a szlovák nemzeti érzéseket, korrekt viszonyt ápol a nagy egyházakkal, és a belpolitikában 
az 1990-es években született helyi nagytőkének tett gesztusokat igyekszik kompenzálni populistának 
is tűnő (bár önmagában hasznos) lépésekkel. Ilyen például a nyugdíjasok és diákok ingyenes utazása az 
állami vasutakon, kisebb-nagyobb rezsi kompenzációk stb.

12  Az 1992 és 1994 közötti időszakban Szlovákiának ugyan volt már hasonló – azaz majdnem egyszínű 
– kormánya Vladimír Mečiar kormányfő vezetésével.
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ilyen méretű előretörésüket. A Marián Kotleba pártvezér nevét a pártlista címében 
is feltüntető Néppárt – A Mi Szlovákiánk nevű formáció és elődszervezetei ugyan 
már több mint egy évtizede jelen vannak a szlovák politikában, de eddig a besz-
tercebányai kerületi elnöki pozíció megszerzésén kívül13 nem tudtak komolyabb 
eredményt felmutatni. Sőt, a  szlovák Legfelsőbb Bíróság egyszer az antidemok-
ratikus (korporativista) programja miatt már feloszlatta ezen képződmény egyik 
(a Szlovák Közösség névre hallgató) elődjét. A szélsőséges néppártiak a második 
világháború alatti antidemokratikus, zsidóüldöző és korporativista nácibarát nép-
párti rezsimet dicsőítik, amelynek vezetőjét, Jozef Tiso plébános-államfőt a máso-
dik világháború után háborús bűnösként kivégezték. A politikai programjukban 
fontos szerepet játszik az EU- és a NATO-ellenesség, a roma közösség elleni uszítás, 
antiszemitizmus és általános kisebbségellenesség,14 valamint a legutóbbi időben 
a menekültellenes hangulat szítása.

A legnagyobb meglepetés az volt, hogy ezen párt nagyon jól szerepelt az 
első szavazók körében. Erre nagyon kevés előzetes jel utalt, kivéve talán azt 
a  voksolást, amelyet egy civil szervezet a  középiskolások körében szervezett 
néhány héttel a  választások előtt.15 Ezen túl meg kell jegyezni, hogy a  párt 
főleg azokon a  gazdasági-szociális problémákkal küszködő közép-szlovákiai 
településeken szerepelt jól, ahol nagyszámú roma közösség is lakik.16 A  leg-
fiatalabb szavazók szélsőjobbra fordulása tulajdonképpen az idei szlovákiai 
választások legrosszabb híre.

Az előbb említett középiskolás voksolás másik nagy nyertese egy furcsa politikai 
képződmény, a sí- és szállodaiparban érdekelt Boris Kollár nevű kilencgyermekes17 
nagyvállalkozó által létrehozott Egy Család Vagyunk nevű csoportosulás, amely 

13  Marián Kotleba a 2013. évi regionális választásokon szerezte meg ezt a posztot összesen 71 397 
szavazattal. Ez a leadott szavazatok 55,5 %-át tette ki. A kétfordulós voksolás első körében Kotleba csak 
26 251 szavazatot kapott (azaz a voksok 21,3 %-át). Az első fordulót 60 960 szavazattal (a voksok 49,5 %-a) 
majdnem megnyerte Vladimír Maňko, aki a kormányzó SMER–SD pártot képviselte, de több jobbközép 
párt és Magyar Közösség Pártja is őt támogatta. A második fordulóban azonban Maňko 3000 szavazatot 
veszített, Kotleba pedig több mint megháromszorozta a támogatói számát. Az első fordulóban 24,60 
%-os volt a  részvétel, a  másodikban pedig 24,61 %. Lásd Voľby do VUC 2013 – Banskobystrický kraj – 
Výsledky. http://www.sme.sk/volby-vuc/2013/vysledky/banskobystricky-kraj/#p2. 

14  A  párt magyarellenessége az utóbbi években némileg csökkent, valószínűleg azért, mert 
a  mozgalom azokon a  délközép-szlovákiai településeken is igyekszik szavazatokat szerezni, ahol 
a magyarok együtt élnek a romákkal. 

15  Matej DugoVič: „U prvovoličov bodoval Kotleba, chyba môže byť v školstve” Denník N. 6. 4. 2016. 
https://dennikn.sk/395832/prvovolicov-bodoval-kotleba-chyba-moze-byt-skolstve/.

16  Ennek némileg ellentmond az, hogy a  legjobb eredményt a  dél-szlovákiai Korponán (Krupina), 
a hajdanvolt szabad királyi városban érte el a párt. Itt majdnem minden hatodik választópolgár rájuk szavazott, 
pedig a  város egyáltalán nincs reménytelen gazdasági helyzetben és az etnikumközi feszültségek sem 
kiemelkedőek. Lásd Andrej bán: Krupina: „Každý šiesty” týždeň 11. týždeň 14. marca 2016. 20–23.

17  Lásd
 http://www.topky.sk/cl/100313/1509679/Priznanie-roka--Kollar-odhalil-pocet-deti--Priznal-aj-tie-co-doteraz-tajil.
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ideológiájáról vajmi keveset lehetett tudni a voksolást megelőzően.18 Annál többet 
tudhatott meg a szlovák átlagpolgár és aktív tévénéző nemcsak a politikusi, hanem 
a  sztárallűrökkel is rendelkező pártalapító magánéletéről, hiszen Kollár úr koráb-
ban viszonylag sűrűn szerepelt az ezekkel a témákkal foglalkozó tévéműsorokban. 
A  2016-os választásokon indított jelöltlista egyébként nem annyira egy hagyo-
mányos párt listájára hasonlított, hanem sokkal inkább egy családias légkörű, de 
a magánéletüket egyáltalán nem titkoló baráti társaságra, ahol egy-két médiasze-
mélyiségen kívül kiemelt helyekhez jutottak a pártalapító közeli barátai és barátnői. 
Ehhez képest a párt példátlanul rövid – alig négyhónapos – létezés és kampányolás 
után került be a szlovák parlamentbe.19

Az utóbb említett két politikai csoportosulás abszolút kezdő a szlovák törvény-
hozásban, nem úgy, mint a  többi jobbközép és liberális szereplő, talán csak az 
alig egyéves Háló (Sieť) nevű új képződmény kivételével. A szlovákiai pártkínálat 
majdnem mindegyik választás után némileg módosult, de a  legtöbb változásra 
mégiscsak a 2010-es parlamenti választásokon került sor. Ez valószínűleg a globális 
gazdasági-pénzügyi turbulenciákkal függött össze, amelyek közvetlenül vagy köz-
vetve kihatottak az egyes pártok belső életére is. 

Ezeken a választásokon például először indult egymással szemben a két magyar 
választói hátterű politikai párt – a  hagyományos Magyar Koalíció Pártja,20 amely 
nemsokára a Magyar Közösség Pártja nevet vette fel, valamint az abból kivált Most–
Híd, amely a vegyes magyar-szlovák „megbékélési pártként” aposztrofálta magát. 
Ezt a pártot az MKP korábbi elnöke, Bugár Béla vezette és vezeti most is. A Most–Híd 
sokáig abban reménykedett, hogy szlovák szavazatokat is be fog gyűjteni, de en-
nek ellenére a szavazói törzsbázisa most is inkább a dél-szlovákiai magyarokból állt. 
Ez nem jelenti, hogy a pártra soha nem szavazott volna néhány ezer vagy akár tíze-
zer szlovák is. A 2010-es választásokon – ugyanúgy, mint a 2012-es és 2016-os vok-
soláson is – a Most–Híd bizonyult sikeresebbnek, és most már harmadszor jutott 
be a  törvényhozásba. Igaz, az idei választásokon eddigi legrosszabb eredményét 
hozta, és valószínűleg csak a szlovák szavazatok révén tudta megelőzni a riválisát. 
Bár az északi (azaz a magyar vidékek feletti) régiókban a Most–Híd egyáltalán nem 
kapott annyi szavazatot, amennyire eredetileg számítottak, úgy tűnik az mégiscsak 
 
 

18 Igaz, a  választások utáni héten a  pártvezető jelezte, hogy kívülről szívesen támogatna liberális 
jobboldali kormánykoalíciót.

19 Ehhez azt kell tudni, hogy Boris Kollár csak 2015 novemberében vette meg a  már 2010-ben 
bejegyzett és az előző választásokon a regionális különbségek csökkenésével kampányoló Mi Vidékünk 
nevű pártot, amelyet átnevezett, feltöltött más emberekkel, és elindított a 2016-os választásokon.

20 E párt politizálásáról lásd Hamberger Judit: A Magyar Koalíció Pártja a szlovák kormányban in 
Fazekas József – Hunčík Péter (szerk.) Magyarok Szlovákiában (1989-2004) (Somorja – Dunaszerdahely: 
Fórum – Lilium Aurum 2004 ) 105–124.



99

A 2016. évi szlovák pArlAmenti válAsztások

elegendőnek bizonyult a bejutáshoz. Amíg az MKP csak 522 voksot kapott ott, 
addig a Most–Híd 37 518 szavazatot gyűjtött be.21 

Azon járások közül, ahol magyarok is élnek, az MKP a következő helyeken előz-
te meg az országos szinten sikeresebb riválisát: Dunaszerdahely, Komárom, Léva, 
Nagykürtös, Rimaszombat és Tőketerebes. A két legmagyarabb járásban tehát az 
MKP győzött, mégpedig nagy előnnyel. A Most–Híd egyébként inkább Pozsony-
ban, illetve a nyugatabbra fekvő, illetve vegyes lakossággal rendelkező járásokban 
volt sikeresebb. Egyébként legtöbb magyar vidéken az országos átlagnál alacso-
nyabb volt a választási részvétel.22

A szlovákiai magyar közösség szempontjából az a  legfőbb probléma, hogy az 
MKP-ra a  legutóbbi három voksoláson leadott körülbelül 100  000 szavazat már 
harmadszor parlamenti képviselet nélkül maradt és marad most is. Az amúgy is 
csökkenő létszámú szlovákiai magyarság23 számára eddig az együttes indulás 
(a szokásos, azaz az 50–60 % körüli részvételi arány esetében) általában a mandátu-
mok 10–11 %-át volt képes hozni, így külön-külön viszont nem. Ez természetesen 
nem jó egy kisebbségi közösségnek. Az MKP mintha most már egyre nehezebben 
tudna megszólítani az új választókat, és ebben a folyamatban a Magyarországról 
importált kampánytémák sem segítenének. 

A Most–Híd az előző években sokat tett a  szlovák választók irányába történő 
nyitásért, a  néhány – magyarbarátnak is mondható – szlovák liberálison kívül 
igyekezett például integrálni, és a  megválasztható listás helyhez hozzájuttatni 
a  szétesőben lévő SDKÚ egyes népszerű politikusait, de úgy néz ki, hogy ezen 
igyekezet mégsem hozta meg a  várva-várt eredményt. Az előzetes elvárások 
ugyanis sokkal optimistábbak voltak a valós eredményeknél.

Az a két politikai csoportosulás, amely a voksolás éjszakáján szubjektíve a válasz-
tások igazi nyertesének érezte magát, a Most–Hídhoz hasonlóan először 2010-ben 
került be a szlovák parlamentbe, mégpedig közös listán. Az akkor induló Szabadság 
és Szolidaritás (SaS) nevű jobboldali liberális párt ugyanis a listájának utolsó négy 
helyét átengedte az Egyszerű Emberek nevű négyfős csoportosulásnak, amely a si-
keres preferenciális szavazásnak köszönhetően végül bejutott a parlamentbe. Ott 
először a liberálisokkal egy frakcióban politizált, utána azonban kivált abból, és tel-
jesen önálló – mondhatni „antipolitikus” – politikát folytatott. 

Az összesen 160 tagot és 2500 „barátot” számláló SaS24 fő prioritásai közé a liberális 
gazdasági intézkedések tartoznak, és kevésbé az életmódbeli és értékelvű liberális 

21 A  Most–Híd összesen 169  593 voksot kapott, az MKP 105  495 voksot. Lásd molnár Norbert: 
„Választási katasztrófa” Újszó 2016. március 7. 1.

22 „Választási számmisztika” Újszó 2016. március 7. 3.

23 A 2011-es népszámlálási adatok szerint ugyanis a magyarok létszáma először a félmillió fő alá csökkent.

24 Lukáš kriVošík: „Neočakávaný líder pravice” týždeň 2016/11. 8–9. Ez is jelzi, hogy csak ezen százhatvan 
fő vehet részt a pártkongresszuson és a döntéshozatalban. 
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követelések. A párt ugyan pártolja az azonos neműek házasságát vagy legalább re-
gisztrált partnerségét, illetve a marihuána legalizálását, de ezekben a kérdésekben 
a konzervatív Szlovákiában mindig hajlandóbbak engedni, mint a gazdasági ügyek-
ben. Richard Sulík pártelnök25 számít egyébként az egykulcsos jövedelemadó szlo-
vákiai atyjának, igaz, akkor még csak a pénzügyminiszteri tanácsadói minőségében. 
A liberális párt nagyon hasonló százalékos arányt ért el most, mint 2010-ben, de ez 
a mostani magasabb részvétel mellett több valódi szavazatot jelentetett. A párt ed-
digi mélypontja a 2012-es voksolás volt, amikor sokan őket hibáztatták az Iveta Ra-
dičová miniszterelnök asszony által vezetett jobbközép kormány idő előtti bukásáért. 
Emiatt akkor alig jutottak be a parlamentbe, ott pedig az amúgy is laza szervezeti kö-
telékekkel és sok erős személyiséggel megáldott formáció gyorsan bomlásnak indult. 
A mostani siker tehát a jobboldali liberálisokat és mérsékelt konzervatívokat a soraiban 
tömörítő párt számára az újjászületés reményét hordozza magában.

Még érdekesebb az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽANO) 
nevű formáció élettörténete. Az Igor Matovič vállalkozó által vezetett csoportosu-
lás összesen négy regisztrált párttaggal rendelkezik, akik Egyszerű Ember néven 
már 2010-ben bejutottak a parlamentbe. A 2012-es előrehozott választásokon már 
egész projektjüket arra építettek, hogy a miniatűr pártjuk által indított saját listáju-
kat (amelyen ők négyen megint az utolsó négy helyet foglalták el) a civil szektorból 
érkező antikorrupciós és más jellegű aktivisták előtt is megnyitották. Így a szavaza-
tok 8,56 %-át szereztek meg, igaz a frakciójuk nagyon heterogén lett – a civil szférá-
ból érkezettek és a pro life keresztény aktivisták megfértek a neves szakemberekkel 
és polgári foglalkozásuk szerint jósnőkkel. A hivatalos nevük már akkor a most is 
használatos Egyszerű Emberek és Független Személyiségek volt. 

Ennek a  projektnek az volt a  fő előnye, hogy először a  rendszerváltás utáni 
szlovák választási történelemben olyan emberek előtt is megnyitottak a  parla-
mentbe vezető utat, akik nem akartak belépni a  különböző politikai pártokba, 
és azokon keresztül befolyásolni a közéletet. A szlovák politikai rendszer ugyanis 
pártlistákra épít, azokat csak pártok és bejegyzett politikai mozgalmak indíthat-
nak, egyének nem. Egyéni választókerületek híján nincs (illetve nem volt) arra 
lehetőség, hogy a pártstruktúrákon kívüli személy is indulhasson a választásokon, 
hacsak nem kapott volna meghívást valamely bejegyzett párttól.

Matovič és társai 2016-ban sem akartak változtatni a 2012-ben bevált straté-
giájukon, a  jelöltlistájukat megint megnyitották mások előtt. Igaz, a  listára való 
felkerülés alapvetően tőlük függött, de ott már mindenki előtt megnyílt az a lehe-
tőség, hogy önmagáért kampányoljon, és megszerezze a megfelelő számú pre-
ferenciális szavazatot. Az alapítók megint az utolsó helyekről indultak, és ismét 
bejutottak. A 2016-os választások előtt az OĽANO választási koalíciót kötött a volt 

25  Richard Sulík jelenleg európai parlamenti képviselő, aki először a liberálisok között ült, de már egy 
jó ideje inkább a konzervatívokhoz és reformistákhoz áll közel.
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(többnyire fiatal) kereszténydemokraták által vezetett NOVA nevű formációval. 
Miután azonban kiderült, hogy együtt nem lehetnek biztosak a koalíciókra tör-
vényileg előírt 10 %-os küszöb átlépésében, inkább úgy döntöttek, hogy a NOVA 
legesélyesebb jelöltjei csak a nagyobb (azaz a 10 % feletti) választási siker eseté-
ben mandátumszerző helyeket kapják – azaz a lista 14–18. helyét. Közülük ketten 
végül mandátumot is szereztek.26 

A viszonylag magas részvételnek és az elért választási eredményeknek köszön-
hetően a szavazatok 11,02 %-át megszerző (ez konkrétan a 287 611 szavazatot je-
lenti) OĽANO összesen 1tizenkilenc mandátumot szerzett. Az új képviselők szak-
mai, ideológiai és mentális összetétele a 2012-es esztendőhöz hasonlóan megint 
nagyon heterogén – a már említett alapítók és a NOVA-sok között vannak az egész-
ségügyi és egyéb korrupciót leleplező orvosok, volt uniós hivatalnokok, az 1989-es 
bársonyos forradalmi néptribunok, politikailag aktív mozgássérültek, pedagógusok 
vezetői, antifasiszta művészek és a keresztény meggyőződésű pro life (azaz abor-
tusz- és eutanáziaellenes) aktivistái. A sokszínű szlovákiai társadalom nagyon sok 
szegmense képviselteti tehát magát ebben az érdekes formációban.

Végül a választások nagy meglepetését okozta a Háló (Sieť) nevű új politikai erő 
rossz szereplése. Radoslav Procházka alkotmányjogász, volt kereszténydemokrata 
politikus és egykori (2014-es) államfő-jelölt ugyanis a pártjával együtt arra számí-
tott, hogy 13–14 %-os eredménnyel az esetleges jobbközép koalíció vezetője lesz. 
Ehhez képest alig jutott be a  parlamentbe. Sok elemző ennek okát abban látja, 
hogy nem zárta ki egyértelműen a Ficoval való együttműködést, ami miatt a radi-
kálisabb kormányváltó szavazók inkább az elutasító állást foglaló jobboldali liberális 
pártokhoz mentek át. E kudarc okait nyilván még sokáig elemezni fogják a politoló-
gusok. Egyébként a váratlan kereszténydemokrata kudarc okait valószínűleg abban 
kell keresni, hogy a patinás KDH-ból az előző ciklusban több elégedetlen fiatal vagy 
most már inkább középkorú politikus vált ki, akik más-más formációkban próbálták 
szerencsét. A  legnagyobb veszteséget valószínűleg Lipšic és Procházka távozása 
okozta ennek a  tábornak, hiszen a kereszténydemokratáknak csak 1480 szavazat 
hiányzott a bejutáshoz!

A szlovákiai választási szabályok 

A 2016-os választásokon tehát összesen nyolc párt került be a pozsonyi törvény-
hozásba. Ennyi párt Szlovákiában választásokon még sohasem szerzett mandá-
tumot. Más kérdés, hogy itt sem ritka az, hogy az egyes pártok a ciklus közepén 
felbomlanak, átalakulnak, illetve megszűnnek, tehát a parlamenten belül működő 
pártok száma általában el szokott térni a választások utáni reggelen sikeres pártok 

26  Konkrétan Daniel Lipšic volt kereszténydemokrata belügyminiszter és a  volt szóvivője, Grendel 
Gábor, aki az egyik legsikeresebb szlovákiai magyar író, Grendel Lajos fia. 
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létszámától. A mostani eredmények ugyanakkor nem előzmény nélküliek, hiszen 
tulajdonképpen már 2010 óta zajlik a szlovák pártrendszer és ezzel együtt a politi-
kai stílus részleges átalakulása. Az akkor először bejutó pártok arattak most sikert, 
illetve a  jobbközép térfélen majdnem teljesen kiszorították a  hagyományosnak 
mondható (azaz az 1990-es évekbeli gyökerekkel rendelkező) pártokat. 

A megújulás folyamatát nagyban elősegítik a  szlovákiai választási rendszer sza-
bályai. A  jelenlegi választási eredmények és a hosszabb távú politikai trendek jobb 
megértéséhez legalább röviden fel kell vázolni azt az intézményi keretrendszert, 
amelyben mindez történik. Szlovákia meglehetősen stabil (azaz ritkán módosított) 
választási rendszerrel rendelkezik, amely ugyan nem kedvez mindig a politikai-kor-
mányzati stabilitásnak, de viszonylag jól tükrözi a társadalmon belül végbemenő vál-
tozásokat, illetve a társadalom különböző árnyalatainak a súlyát. A mostani választási 
rendszer alapjait a  döntéshozók még 1990-ben rakták le az akkor még szövetségi 
Csehszlovákián belül, és ezek az alapok egészen a mai napig élnek.27 

Az 1990-ben született csehszlovák (és azon belül a szlovák) választási rendszer két 
korábbi előzményre próbált reagálni. Egyrészt a két világháború közötti – egyébként 
következetesen arányos és a bekerülési küszöb nélküli – demokratikus választási rend-
szerre, amely a  szigorúan kötött pártlistákra támaszkodott, másrészt pedig a  kom-
munista diktatúra alatti többségi elvű rendszerre, amelyben a választópolgárok csak 
a  Nemzeti Frontnak a  kommunista párt által jóváhagyott jelöltjeire szavazhattak.28 
A kommunista rendszer bukása után tehát az arányos rendszer nemcsak demokrati-
kusabbnak, hanem egyben a nemzeti hagyományokkal összhangban lévőbbnek tűnt. 
A jogalkotó azonban nem akart teljesen visszatérni a háború előtti megoldáshoz, mert 
az annak idején nagyon komoly pártokráciát eredményezett, és a szigorú kötöttsége 
miatt már akkor is nagyon sok kritika érte. Ennek élét volt hivatott elvenni 1990-ben 
a preferenciális szavazás lehetőségének a bevezetése.

A csehszlovák modellből kinőtt mostani szlovák választási rendszer tehát az 
arányos képviselet elvén alapul, amely ugyan arra kényszeríti a választópolgáro-
kat, hogy a pártlistákra szavazzanak, de ugyanakkor lehetővé teszi számukra azt is, 
hogy az adott listán belül a konkrét személyek iránt is kifejezzék a szimpátiájukat. 
Mindegyik választópolgárnak ugyanis négy preferenciális szavazata van, amelyek 
segítségével a  szavazó akár a  lista élére is juttathatja a  számára kedves képvi-
selőjelölteket. Ehhez elég az, ha bekarikázza a  nevüket. Ezen lehetőség sokáig 
nem játszott különösebb szerepet a politikai életben, de a 2010-es választások 
óta egyre nagyobb a jelentősége. Ahhoz ugyanis, hogy valaki a lista nem túlzot-
tan esélyes helyéről mégis bejusson a parlamentbe, korábban az kellett, hogy az 
adott pártlistára szavazó polgárok legalább 10 %-a bekarikázza a nevét. A 2006-

27  A  szomszédos Cseh Köztársaságban, ahol kétkamarás parlamenti rendszer van érvényben, ez 
leginkább a képviselőházi választásokra vonatkozik.

28  A korabeli magyar Hazafias Népfront csehszlovákiai megfelelője.
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os parlamenti választások előtt azonban az akkor kormányzó jobbközép koalíció 
(azaz a  második Dzurinda-kormány) 10 %-ról 3 %-ra szállította le a  bejutáshoz 
szükséges szimpátiaszavazatok számát. Ez azt jelenti, hogy a 200 000 szavazatot 
megszerző politikai párt esetében összesen 6001 preferenciális szavazat elegen-
dő ahhoz, hogy egy jelölt akár a  pártelnököt is megelőzze a  jelöltlista élén, és 
bejusson a törvényhozásba. 

A politikusok és a választópolgárok is csak fokozatosan ismerték fel ezen válto-
zás valódi súlyát. Miután ez megtörtént, aktívan kezdtek élni az új lehetőségekkel. 
2006-ban a választásokon résztvevő választópolgárok 78,28 %-a élt a preferenciális 
szavazással, 2010-ben „csak” a 73,55 %-uk élt ezzel a lehetőséggel, de 2012-ben már 
a szavazók 80,55 %-a adott le preferenciális szavazatot. A 2016. évi választásokon 
annyira tudatossá vált ez a magatartás, hogy még a voksát leadó köztársasági el-
nök, Andrej Kiska is elmondta a rá várakozó újságíróknak, hogy az általa választott 
listán két jelöltet karikázott be.29 

Az intézmény növekvő jelentőségét az is jelzi, hogy amíg 2006-ban csak hét 
„esélytelen” jelölt jutott be a parlamentbe a preferenciális szavazatoknak köszön-
hetően, addig 2010-ben már tizenegy, 2012-ben tizenöt főről volt szó.30 A  2016. 
évi választásokon összesen tíz főnek sikerült bejutnia az eleve esélytelennek tűnő 
helyről. Legtöbben az OĽANO-listáról kerültek be, akik ezt a kérdést eleve tudato-
san exponálták és mindenkit buzdították az aktív karikázásra. A legtöbb szavazatot 
begyűjtő SMER–SD esetében egy ilyen jelölt sem tudott bejutni, ami főleg annak 
volt köszönhető, hogy mivel a párt nagy támogatottsággal rendelkezik, több mint 
22  000 preferenciális szavazat volt szükséges ahhoz, hogy valaki a  listavezetőket 
is megelőzze. A Háló és a Most–Híd pártokon belül ez egy-egy jelöltnek sikerült. 
A szélsőséges Kotleba: Néppárt – A Mi Szlovákiánk párt esetében ez csak a pártve-
zető öccsének sikerült.

A preferenciális szavazás nagy előnye, hogy mobilizálja a választókat, és növeli 
azon érzésüket, hogy a konkrét személyeken keresztül képesek befolyásolni az ese-
ményeket. Hátránya viszont az, hogy az egyes pártok esetében ad absurdum kétfaj-
ta kampány is folyik – egyrészt a nagy kampány a konkurens pártok ellen, másrészt 
a  kisebb kampány úgymond „házon belül” annak érdekében, hogy az esetleges 
siker esetében ki kerül be. Ez bizonyos esetekben csökkentheti a pártok ütőképes-
ségét és a belső koherenciát. Egyelőre erre még nem került sor, mert az OĽANO-t 
ebből a képletből ki kell hagyni, hiszen ott az elejétől kezdve a végéig mindenki 
tudta, hogy nemcsak a pártlistáért, hanem sajt magáért is harcol.

A következő fontos változás, amely hosszabb távon kihatással van a  politikai 
rendszer működésére az az, hogy – a kezdeti évektől eltérően – egész Szlovákia 

29  Erről lásd http://www.aktuality.sk/clanok/318899/volby-2016-sledujeme-online/.

30  Peter sPáč: Tichý hlas voličov. Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách 
(Brno: CSDK 2013.) 93. 
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egy választási kerületet alkot. Eredetileg a szlovákiai választópolgárok a pártok által 
kerületi szinten összeállított pártlistákra szavaztak. Korábban összesen négy válasz-
tókerület létezett. 1998-ban, Vladimír Mečiar akkori kormányfő alatt azonban egész 
Szlovákiát kinevezték egy választókerületnek, és ez így van most is. Igaz, a második 
Dzurinda kormány (2002–2006) és később a Radičová kormány (2010–2012) is el-
gondolkodott a többkerületes rendszer visszaállításán, de az végül nem követke-
zett be. Az új választási kódex sem nyúlt hozzá ehhez a kérdéshez. A pártok közpon-
ti szerveinek tehát most is kiemelkedő szerepe van a  jelöltlisták összeállításában, 
amely alapvetően centralizáltan történik. 

Bár az utóbbi húsz évben több, kisebb-nagyobb módosításon ment keresztül, 
a szlovák választási rendszer alapvető vonásai az 1990-es évektől kezdve nem vál-
toztak meg lényegesen. Pedig az 1992-ben elfogadott szlovák alkotmány, amely 
sok módosítással ugyan, de most is hatályban van, nem nehezíti meg a választási 
rendszer esetleges átalakítását. A  szlovák alkotmányozó ugyanis az alkotmány-
ban nem mondta ki, hogy a választási rendszernek az arányos képviselet elvén 
kellene alapulnia,31 tehát elvileg Szlovákiában fennáll a többségi rendszerre való 
áttérés lehetősége is.32

Úgy tűnik, hogy ez a rendszer a  legtöbb politikai szereplőnek tulajdonképpen 
megfelel. A kivételt csak a nagy, azaz a 30 %-nál jobb eredményt produkáló pártok 
képezik, de egyedül nekik sincs erejük a változás keresztülviteléhez. Azt sem szabad 
elfelejteni, hogy eddig csak két párt volt képes átlépni ezt a plafont – az 1990-es 
években a  Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomnak (HZDS) és az ezredforduló 
utáni időszakban a SMER–SD-nek. 

A nemzeti irányultságú szlovák populizmussal szemben álló jobbközép pár-
tok pedig eddig csak egyszer voltak képesek szervezetileg is összefogni, mégpe-
dig 1998-ban, amikor életfontosságú volt számukra és az ország számára, hogy 
leváltsák az egyre inkább tekintélyelvű irányba elmozduló Mečiar kormányfő 
rezsimjét.33 Utána viszont megint mindenki külön-külön folytatta a politikai pá-
lyafutását. Szemben a saját magát néha balközépnek nevező nemzeti populista 
táborral, amely képes egy nagy párt köré szerveződni. A szlovákiai jobbközép 
erők tehát rendszerint több párttal rendelkeznek, amelyek jól tükrözik e poli-
tikai tábor belső strukturáltságát. Ezen pártok többségének a támogatottsága 

31  Ezzel szemben az 1993. évi cseh alkotmány kifejezetten kimondja, hogy a képviselőházi választásokat 
arányos, a szenátusi választásokat pedig többségi rendszerben kell lebonyolítani.

32  Eddig főleg az 1992 és 1998 között kormányzó Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (HZDS), majd 
valamivel később a  választóbázisuk egy részét megöröklő Irány–Szociáldemokrácia (azaz SMER–SD) 
játszadoztak ezzel a gondolattal, de sikertelenül.

33  A választási rendszer reformja miatt 1998-ban öt ellenzéki párt – alapvetően ideiglenes jelleggel 
létrehozott – egy pártban, a Szlovák Demokratikus Koalícióban tömörült. Ennek részét képezték szlovák 
kereszténydemokraták, liberálisok, demokraták, zöldek és (nem posztkommunista) szociáldemokraták. 
Abban az esetben ugyanis, ha választási koalícióként és nem együtt indultak volna el, akkor ötször annyi 
szavazatot kellett volna megszerezniük a parlamenti küszöb átlépéséhez.
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hagyományosan többnyire az 5 % és 20 % között mozog. Ez egyértelműen nem 
teszi őket érdekeltté a többségi rendszerre való áttérésben.

Az arányos választási rendszer legnagyobb előnye az, hogy viszonylag jól tük-
rözi egy-egy társadalom összetett jellegét, illetve a benne meghúzódó vallási, 
nemzetiségi, kulturális, mentális és politikai törésvonalakat. Ez különösen a tár-
sadalmilag és kulturálisan fragmentált országokban fontos szempont. Az 1993. 
január 1-jén függetlenné vált Szlovákia minden nemzetállami törekvése ellenére 
egyelőre még egy ilyen állam. Egyrészt Szlovákiában a második világháború alat-
ti és utáni etnikai tisztogatások és kitelepítések után is megmaradt a viszonylag 
multietnikus társadalom. Másrészt Szlovákia regionálisan meglehetősen tagolt 
ország, erős helyi és tájegységi identitásokkal. Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
a katolikus-protestáns törésvonal itt még a XX. század közepén is nagyon fontos 
szerepet játszott a közéletben és a politikában egyaránt. Újabb törésvonalakat 
eredményezett a kommunista időszakban végrehajtott gyors iparosítás és az az-
zal együtt járó urbanizálás, illetve a rendszerváltással együtt járó megrázkódtatá-
sok is. Az arányos választási rendszer pedig viszonylag pontosan és plasztikusan 
képes kifejezni ezt a sokszínűséget. Valószínűleg ez a tény is erősíti az arányos 
választási rendszer túlélési esélyeit Szlovákiában.

A szlovák politikai rendszer működésének néhány általános vonása

Ez a  rendszer ugyanakkor különösebben nem stabil, vagy ahogyan Tim 
Haughton, a közép-európai politikai rendszerekkel foglalkozó brit politológus 
konstatálja, ez a rendszer tulajdonképpen a saját instabilitásában stabil.34 A szlo-
vákiai választási rendszer jellegéből fakadóan ugyanis viszonylag nagy a  par-
lamenti pártok fluktuációja. Majdnem mindig van, aki jön és van, aki távozik. 
Természetesen Szlovákiában mindig voltak és most is vannak több választási 
cikluson keresztül „szolgáló” pártok. De nagyon sok eddigi választási megméret-
tetés bejuttatott a törvényhozásba olyan politikai újoncokat is, akik aztán nem 
tudtak tartósan megkapaszkodni, és a következő választásokon elvéreztek. Az 
1992 utáni független időszakban a következő ilyen pártokról volt szó (a táblázat 
az azóta ki nem esett „újoncokat” is tartalmazza):

Választási ciklus Párt Párt
1994–1998 Szlovákiai Munkásszövetség 

(ZRS)
1998–2002 Polgári Egyetértés Pártja 

(SOP)

34  Filip olšoVský: „Nepodceňuje ich, nie sú hlúpi” týždeň 2016. 11. 10–11. (Ez a cikk egy beszélgetés 
Tim Haughtonnal).
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Választási ciklus Párt Párt
2002–2006 Új Polgár Szövetsége (ANO) Szlovákia Kommunista Pártja 

(KSS)
2006–2010 Visszatért a Szlovák Nemzeti 

Párt, hogy aztán 2012-
ben ismét távozzon a 
parlamentből, ahová aztán 
2016-ban megint visszatért.

2010-2012 Most–Híd
(Új pártként jutott be és 
bent is maradt.)

Szabadság és Szolidaritás
(Új pártként jutott be és 
bent is maradt.)

2012-2016 Egy Család Vagyunk
(További sorsa ismeretlen.)

Kotleba: Néppárt A Mi 
Szlovákiánk
(További sorsa ismeretlen.)

Ez a parlamenti „jövés-menés” főleg azzal függ össze, hogy egyrészt a szlovákiai 
politikai rendszer viszonylag nyitott, másrészt azzal is, hogy a  csalódott szlováki-
ai választópolgár rendszerint aktívan keresi magának az új arcokat, akikre szavazni 
tudna. Ha pedig fennáll a kereslet, többnyire előbb vagy utóbb megjelenik a kínálat 
is. Természetesen vannak sokan, akik véglegesen csalódottak, és többé már nem 
mennek el szavazni. Végső soron Szlovákiában is a választópolgárok 40–45 %-a ig-
norálja a választásokat, legalábbis az 1998-as esztendő után. De még mindig létezik 
az előbb említett „aktív csalódottak” viszonylag nagy csoportja, amely sűrűn képes 
módosítani az erőviszonyokat. 

Tulajdonképpen ez nem is tragédia, hiszen ez a modell a graduális, és nem a tekto-
nikus változások végrehajtását teszi lehetővé. Azok a nagy és közepes szlovákiai pártok, 
amelyek eddig „elsorvadtak”, azt rendszerint lassan és fokozatosan tették meg.35 A kivé-
telt csak a rendszerváltás utáni első két év alkotta, amely azonban egy nagyon hektikus 
időszak volt. Némi túlzással és malíciával fogalmazva; egy-egy komolyabban beágya-
zott politikai párt teljes kimúlásához Szlovákiában rendszerint két-három választási ciklus 
szükséges. Ez pedig növeli az előbb említett instabil rendszer stabilitását.

Ki kell emelni továbbá, hogy a szlovák politikai életben nem elképzelhetetlen 
a parlamentből való kiesés, és utána az oda való visszatérés sem. Ez a sors leginkább 
az 1990 óta politizáló Szlovák Nemzeti Pártot sújtotta, amely először a 2002 és 2006 
közötti parlamenti ciklus idején, aztán másodszor a 2012 és 2016 közötti időszak-
ban nem volt jelen a szlovák törvényhozásban. Most viszont visszakerült a parla-
menti pártok közé, és nem is olyan rossz eredménnyel, hiszen a szavazatok 8,64 %-át 

35  Ez leginkább igaz az „államalapító” Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomra, amely 1992 és 1998 
volt hatalmon, aztán még egyszer 2006 és 2010 között, de a következő két választáson (2010 és 2012) 
teljesen elvérzett. A „reformer” Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió mélyrepülése már 2010-ben 
elkezdődött, de végleg csak 2016-ban múlt ki. A  kereszténydemokraták sorvadása majdnem tizenöt 
évig tartott, és csak 2016-ban estek ki a parlamentből, de még nem biztos, hogy örökre.
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sikerült megszerezniük. Ebből a szempontból a Magyar Közösség Pártjának a sor-
sa sem tűnik teljesen reménytelennek, annak ellenére sem, hogy 2016-ban már 
a  harmadik országos megmérettetésen maradt alul. Először 2010-ben, a  nagy 
belső szakadás után nem sikerült átlépnie a bekerülési küszöböt, aztán 2012-ben 
és végül most 2016-ban sem. Az elért eredmények majdnem mindig a 4 % körül 
forogtak. Mindez azt is jelenti, hogy az MKP eddig összesen hat éven át nem 
tudta magát képviseltetni a  nemzeti parlamentben. (Az Európai Parlamentben 
egyébként egy mandátummal rendelkezik.) Az is tény viszont, hogy a  kisebb-
ségi közösség helyzete némileg más, mint a  többségi nemzet nacionalizmusát 
meglovagoló pártoké, hiszen azoknak jóval nagyobb tartalékaik lehetnek, s így 
nagyobb túlélési lehetőségekkel is rendelkeznek.36

Végül még néhány szót a szlovákiai kormányzati rendszerről és a politikai kul-
túráról. Szlovákia 1992 óta parlamentáris köztársaság, ahol a végrehajtó hatalmat 
a parlamenti bizalommal felruházott kormány gyakorolja.37 A rendszerből hiányzik 
a konstruktív bizalmatlanság intézménye és a kancellári modell elemei. Az ellenzék 
akkor is bizalmatlanságot szavazhat meg a kormányfőnek, ha nincs még egy konk-
rét ellenjelöltje sem. Sőt, hasonló módon leválthatja a minisztereket is, ehhez te-
hát nem is kell az egész kormány bukása. Az egykamarás Nemzeti Tanács összesen 
százötven képviselőből áll, akik az alkotmány értelmében szabad mandátummal 
rendelkeznek. A többségi kormányalakításhoz tehát legalább hetvenhat képviselő 
szükséges. Az alkotmánymódosításhoz pedig az összes képviselő háromötöd része 
kell, tehát legalább kilencvenegy képviselő. A mostani választásokon a következő 
szavazat- és mandátummegosztás alakult ki:

Párt Szavazatszám Arány (%) Mandátumszám
Irány- Szociáldemokrácia 737 481 28,28 49
Szabadság és Szolidaritás 315 558 12,10 21
Egyszerű Emberek és 
Független Személyiségek

287 611 11,02 19

Szlovák Nemzeti Párt 225 386 8,64 15
Kotleba: Néppárt – A Mi 
Szlovákiánk

209 779 8,04 14

Egy Család Vagyunk – Boris 
Kollár

172 860 6,62 11

Híd–Most 169 593 6,50 11
Háló 146 205 5,60 10

36  Az MKP helyzetéhez viszont hozzátartozik, hogy az országos parlamentben ugyan nem rendelkezik 
képviselettel, de számos helyi önkormányzatban, továbbá regionális szinten és egy mandátum erejéig 
az Európai Parlamentben is jelen van.

37  Erről lásd részletesebben Halász Iván: Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése 
a visegrádi országokban 1989 után (Budapest: Lucidus 2014). 
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Mindez azt jelenti, hogy a működőképes kormánykoalícióhoz legalább három, 
de még inkább négy vagy öt pártból álló összefogás szükséges. Ez egyáltalán nem új 
helyzet, hiszen a legutolsó parlamenti ciklust leszámítva, amikor Robert Fico pártja 
egyedül kormányzott, Szlovákiának mindig koalíciós kormánya volt. Igaz, 1992 és 
1994 között is hivatalosan csak egy párt állt a  kormány mögött, hiszen az akkor 
domináns Demokratikus Szlovákiáért Mozgalomnak senkivel sem volt koalíciós 
szerződése, volt viszont egy nyílt (Szlovák Nemzeti Párt) és egy csendes (Demokra-
tikus Baloldal Pártja) partnere. A nemzetiek elnöke gazdasági miniszterként ott ült 
a kormányban, a pártja képviselői pedig a parlamentben mindent megszavaztak, 
amire a kormánynak szüksége volt. A demokratikus baloldaliaknál ez a kötődés va-
lamivel lazább volt. 

Az 1998 és 2012 közötti kormányok mindegyike viszont már koalíciós kormány 
volt. Rendszerint a nemzeti-populista és posztkommunista pártok az egyik oldalon, 
a saját magukat jobbközépnek definiáló keresztény, liberális és kisebbségi pártok 
a másik oldalon szoktak kormányozni. A kivételt csupán a posztkommunista De-
mokratikus Baloldal Pártjának koalíciós részvétele képezte 1998 és 2002 között az 
inkább jobboldali irányultságú első Dzurinda kormányban. A  magyar kötődésű 
pártok Szlovákiában – szemben Romániával – eddig mindig csak egy irányba vol-
tak nyitottak, nevezetesen a jobbközép pártok irányába.

A helyzet ettől függetlenül sem volt könnyű, mert a jobbközép pártok között is 
komoly ellentétek feszültek. Ennek ellenére majdnem kilenc éven át tudták kormá-
nyozni az országot, ami komoly kompromisszumok nélkül nem ment volna. A par-
lamenti egyezkedés során fokozatosan kialakult egyfajta kompromisszumkereső 
politikai kultúra, amely ugyan ezer sebből vérzik, és néha erősen akadozik, de egye-
lőre mindig képes volt garantálni az állam kormányozhatóságát. 

Fokozatosan csökkent azon pártok száma, amelyek elvből és zsigerből nem 
voltak képesek egymással kommunikálni. Sokáig ilyenek voltak a  reformálatlan 
szlovák kommunisták és a  kereszténydemokraták, vagy a  magyar kisebbséget 
képviselő pártok és a  szlovák radikális nacionalisták. Az utóbbi másfél évtized-
ben viszont helyi és regionális szinten némileg más politikai kultúra alakult ki, 
amelyben sokkal több az átfedés a pártok között, illetve intenzívebb a köztük lévő 
együttműködési készség, mint országos szinten. Bár a szlovákiai politikusok rend-
szerint igyekeznek különválasztani a „politikacsinálás” különböző (helyi, megyei 
és országos) szintjeit, ezek működése mégiscsak kihat egymásra. Regionális szin-
ten Szlovákiában tehát nem ritkák az olyan koalíciók, amelyek országos szinten 
csak nehezen lennének elképzelhetőek.38 A regionális trendek és a helyi koalíciók 

38  A  magyarokkal sokáig nem különösebben barátságos SMER–SD néhány kerületben egy 
koalíciót alkot a magyar pártokkal, akár a Most–Híddal, akár az MKP-val. Közben más kerületekben 
időnként az összes szlovák párt összefog a magyar kisebbséget képviselők ellen. A posztkommunista 
baloldalról érkezettek és az antikommunista kereszténydemokraták kooperációja sem olyan ritka 
már a regionális önkormányzatok működésének másfél évtizede után.
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aztán hosszabb távon képesek befolyásolni az országos szintet és ezzel tulajdon-
képpen az egész politikai rendszer működését. A  legutóbbi választások ennek 
bizonyítékaként is felfoghatóak. 

A 2016-os választások egyéb sajátosságai

Végül, de nem utolsó sorban érdemes megemlíteni még néhány olyan szem-
pontot és tendenciát is, amelyek a  legutolsó szlovákiai választásokat jellemezték. 
Talán még soha nem került be olyan kevés magyar nemzetiségű képviselő a szlo-
vák törvényhozásba, mint most, ami főleg a szlovákiai magyar pártok megosztott-
ságának köszönhető. Ez különösen igaz a deklaráltan magyar színekben politizáló 
képviselőkre. A  Most–Híd által tizenegy szerzett mandátumból hét mandátum 
jutott a  magyar nemzetiségű képviselőknek és négy mandátum a  szlovák nem-
zetiségű képviselőknek. Az is igaz viszont, hogy más pártok színeiben is bejutottak 
részben vagy egészben magyar származású és magyarul is beszélő képviselők. Az 
OĽANO színeiben így került be például a korábban már említett Grendel Gábor, 
illetve a Háló színeiben Cséfalvay Katalin, aki egyébként az egyik pozsonyi egyete-
mi kar dékánhelyettese. A SaS révén bejutott a parlamentbe a polgári konzervatív 
érzelmű Ondrej Dostál is, aki ugyan nem magyar, de eddig mindig a kisebbségek 
érdekében is igyekezett politizálni. 

Rosszabb a helyzet a roma kisebbség vonatkozásában. Bár végre már több politi-
kai párt állított roma jelölteket, azok közül most egy sem került be. A helyzet ennyi-
ben rosszabb, mint négy évvel ezelőtt, mert akkor az OĽANO színeiben legalább egy 
képviselő mandátumot szerzett, nevezetesen Peter Pollák, aki később a kormány ro-
maügyi megbízottja volt. Most neki sem sikerült a bejutás, ahogyan annak a további 
kilenc deklaráltan roma származású képviselőjelöltnek sem, akik különböző pártok 
színeiben indultak. A legtöbb roma jelöltet az OĽANO listáján lehetett megtalálni, de 
a legesélyesebb (azaz 18.) helyet a Most–Híd biztosította a két roma jelöltjük közül 
az egyiknek. Egy-egy roma jelöltet lehetett megtalálni a SMER–SD, a KDH és a Háló 
listáján is, igaz, nem túl előkelő és esélyes helyeken.39 Önálló roma politikai párt 
továbbra sem indult a szlovákiai parlamenti választásokon.

Megint bebizonyosodott, hogy a  külföldi szlovák diaszpórát egyelőre hidegen 
hagyják a  szlovákiai választások, legalábbis ami azt a  részét illeti, amely mérhető. 
A hatályos szlovák szabályozás szerint ugyanis azok a külföldön élő szlovák állam-
polgárok, akik külföldön rendelkeznek lakóhellyel (otthon már nem), csak postai 
úton szavazhatnak. Összesen 1044 külhoni szlovák állampolgár élt ezzel a  lehető-
séggel, ami nem nagy szám, főleg a külföldön élők nagy létszámához képest nem. 
Közülük legtöbben (312 fő) a  liberális SaS-ra és a  toleráns Most–Hídra (168 fő), 

39  http://www.aktuality.sk/clanok/319637/parlamentne-volby-2016-romski-kandidati-neboli-uspesni-
do-nr-sr-sa-nedostal-ani-jeden/.
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újszerű Hálóra (166 fő), illetve a  polgári aktivista OĽANO-ra (133 fő) szavaztak. 
Meglepő, hogy a Szlovákiában erős SMER-SD-ra csak 62 fő szavazott, a  szélsősé-
ges Kotleba pártra viszont 55 fő.40 A  becslések szerint a  többszázezres szlovákiai 
diaszpóra tagjai ennél valószínűleg aktívabbak voltak, de miután sokan még nem 
jelentkeztek ki a szlovákiai lakóhelyükről, hazautazva otthon is tudnak szavazni, és 
emiatt a szavazásukról nem áll rendelkezésre értékelhető adathalmaz. A külképvi-
seleti szavazást Szlovákiában nem ismerik. Lehetséges, hogy ez a csekély részvétel 
is arra fogja sarkallni a törvényhozókat, hogy elgondolkodjanak az elektronikus sza-
vazási lehetőségek bevezetésen, habár több hagyományos párt szkeptikus ezzel 
a megoldással kapcsolatban.

A választások utáni fejlemények – az új kormánykoalíció felé

Közvetlenül a  választások után úgy tűnt, hogy patthelyzet van kialakuló-
ban, és egyesek már az előrehozott választásokra gondoltak. Ennek ellenére 
a  pártoknak végül meglehetősen korán sikerült megállapodniuk egy új kor-
mánykoalícióban.41 Bár sokan a választásokat úgy értékelték mint a kormányzó 
SMER–SD (azaz Irány–Szociáldemokrácia) vereségét, mégiscsak ez a párt sze-
rezte meg a  legtöbb szavazatot. Andrej Kiska köztársasági elnök a  szlovákiai 
politikai hagyományoknak megfelelően ezért először az eddigi miniszterelnö-
köt, Robert Ficot bízta meg kormányalakítással, és erre egy tíznapos határidőt 
is adott neki, amely 2016. március 18-án járt le. Először úgy tűnt, hogy ez nem 
fog sikerülni, és Richard Sulík,42 a 12 %-kal a második helyen végzett liberáli-
sok elnöke informálisan egy nagyon széles spektrumú koalíció létrehozásáról 
kezdett tárgyalni a  többi párttal. Ebben csak Fico pártja és a Kotlebáék nem 
lennének benne. Sokan szkeptikusak voltak egy ilyen koalíció hallatán, hiszen 
az öt, meglehetősen eltérő mentalitású és habitusú politikai közösséget fog-
lalta volna magában. A választások utáni első hétvégén azonban a nemzetiek 
vezetése bejelentette, hogy ők a SMER–SD-vel szeretnének koalícióra lépni és, 
ha egy ilyen kormánynak nem lenne parlamenti többsége, akkor inkább vállal-
ják az úgynevezett hivatalnoki kormányt és utána az előrehozott választásokat. 
Ez a döntés átrajzolta a politikai erőviszonyokat, és a Most–Híd, illetve a Háló 
vezetői úgy döntöttek, hogy inkább ők is tárgyalnak Ficoval az új – a szlovákiai 
politikai törésvonal kontextusban hibridnek is mondható – koalícióról. Indok-
ként főleg az előrehozott választások elkerülését és a szélsőséges politikai erők 
előrenyomulásának a megakadályozását hozták fel. 

40  http://www.aktuality.sk/clanok/319373/vysledky-volieb-2016-ako-volili-slovaci-v-zahranici/.

41  A koalíciós szerződés aláírására 2016. március 22-én került sor.

42  Richard Sulík jelenleg az Európai Parlament képviselője, és a koalíciós tapogatózások kudarca után 
úgy döntött, hogy az is marad. A pártelnöki posztot viszont megtartja.
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Ez a  döntés nagyon komoly turbulenciákat okozott az említett két kisebb 
párt képviselői csoportjában, illetve a  választóik között, hiszen sokan inkább 
egy szélesebb körű „anti-Fico koalíciót” preferálták volna. Az ellenzéki sajtóban 
és a világhálón is nagyon komoly nyomás alá próbálták helyezni a két, az ön-
definíció szerint inkább jobboldali párt vezetőit, hogy lépjenek vissza a  szer-
ződéskötési szándékuktól. Ez a  kampány végül nem járt sikerrel, igaz a  Háló 
képviselői közül hárman, a  hidasok közül pedig egy képviselő jelezte,43 hogy 
nem fogja támogatni az ily módon létrehozott kormányt. Így az új kormánykoa-
líció jelenleg nyolcvanegy mandátummal rendelkezik a százötven fős pozsonyi 
törvényhozásban.44 A kilépések miatt a Háló nevű párt nem tud önálló frakciót 
alakítani, mert jelenleg csak hét képviselővel rendelkezik, a  frakcióalapításhoz 
pedig legalább nyolc képviselő kell.

A koalíciós pártok a következőképpen osztottak szét egymás között a miniszteri posz-
tokat – nyolc hely jutott a SMER–SD-nek, három minisztérium a nemzetieknek, kettő 
a Most–Hídnak45 és egy miniszteri pozíció a Hálónak. Majdnem az összes kulcsfontossá-
gú miniszteri posztot az eddig kormányzó párt tartotta meg magának, kivétel a védelmi 
tárca, amely a nemzetieknek jutott. A parlament elnöke is a nemzetiek közül került ki. 
Az alelnöki posztokat pedig a Most–Híd, a Háló és az ellenzéki liberálisok osztották szét 
egymás között. Egyébként a három koalíciós párt elnöke a kormányzati posztok helyett 
inkább a parlamenti posztokat választottak. Közülük csak Robert Fico vállalt végrehaj-
tó pozíciót, hiszen ő lett az ország miniszterelnöke. Andrej Danko a parlament elnöke, 
Bugár Béla és Radoslav Procházka pedig az alelnökök lettek.46

Összefoglaló

A 2016-os szlovákiai parlamenti választások több fontos tanulsággal szolgáltak. 
Egyrészt megint bebizonyosodott, hogy az arányos választási rendszer viszonylag 
hűen képes tükrözni a  társadalmi erőviszonyokat és a  lakossági hangulatmozgá-
sokat, viszont általában megnehezíti a kormányalakítást. A választások utáni fejle-
mények viszont azt is kimutattak, hogy a szlovákiai politikai eliteken belül az elmúlt 
negyedszázadban kialakult egyfajta kompromisszumkereső attitűd, amely segít 
átlendíteni az országot a kormányalakítási nehézségeken. 

43  Simon László, aki a párt egyik alapítója volt és korábban a magyar színekben agrárminiszterként is 
szolgált, azóta ki is lépett a pártból, és egyelőre független képviselőként szándékozik politizálni. A párt 
országos tanácsa viszont három ellenszavazattal és egy tartózkodással jóváhagyta a koalíciót.

44  Jelenleg a  SMER–SD negyvenkilenc képviselője, az SNS tizenöt képviselője, a  Most–Híd tíz 
képviselője és a Háló nevű párt hét képviselője áll a kormány mögött.

45  A magyar–szlovák Most–Híd végül az igazságügyi és a környezetvédelmi tárcát kapott. Az elsőt 
szlovák nemzetiségű politikus (Lucia Žitňanská), a másodikat magyar származású képviselő (Solymos 
László) tölti be.

46  A szlovák kormánykoalícióról szóló összefoglalót lásd „Fico je opäť premiérom, Kiska vymenoval 
ministrov” Trend 23.3.2016. http://www.etrend.sk/ekonomika/fico-oslovi-sns-most-hid-a-siet.html.
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A választások eredményei azt is jelzik, hogy bizonyos kampányelemekből nem 
mindig azok profitálnak, akik ezekre elsőként és leghangosabban játszanak rá. Ez 
főleg az úgynevezett „migrációs kártya” kijátszásán volt érezhető, amelyből nem az 
addig kormányzó párt, hanem a kisebb és főleg radikálisabb pártok profitáltak. Pe-
dig ebben a kérdésben a második helyen végzett liberálisok sem képeztek komo-
lyabb ellensúlyt, hiszen ők is meglehetősen szkeptikus véleményen voltak a mig-
ránsok integrálhatósága kérdésében. 

Végül az is érezhető, hogy a lakosság kiábrándultságából következően komoly 
átrendeződés zajlik az egész szlovákiai politikai életben, meggyengültek a hagyo-
mányos pártok, és előretörtek a  protest-pártok, illetve a  szélsőséges erők. Egyre 
több az olyan párt, amely nagyon kicsi tagsággal rendelkezik, és főleg a  média-
jelenlétre építi a  stratégiáját. A  pártelnökök súlyának növekedését pedig az jelzi, 
a nevük egyenesen a pártok nevébe kerül be. Például a két új parlamenti „ifjonc” 
elnevezésében is ott van a vezetőjük neve.47 

A kis létszámú tagsággal rendelkező pártok jelöltlistáin talán emiatt is egyre 
nagyobb szerephez jutnak a pártvezetők közeli rokonai (testvérei), barátai és itt-
ott még a volt barátnői is. Az is szembetűnő, hogy ezek a pártok főleg az először 
szavazók körében nagyon népszerűek, akár a nyílt szélsőségekről, akár a furcsa 
protest-pártokról van szó. Ez a  tendencia valószínűleg komoly kihívást fog je-
lenteni a  szlovák oktatási rendszer és az egész demokratikus elkötelezettségű 
politikai elit számára. 

Kulcsszavak: alkotmány, parlament, párt, Szlovákia, választások
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Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet • MTA Társada-
lomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet • halasz.ivan@tk.mta.hu

47  Kotleba: Néppárt – A Mi Szlovákiánk és Egy Család Vagyunk – Boris Kollár.
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VARGA ATTILA

A romániai kétkamarás parlament

E tanulmány a jelenlegi román parlamentet és főként a kétkamarás jellegből adódó 
sajátosságokat szeretné bemutatni. Mindenekelőtt a parlament helyét és szerepét az 
alkotmányos rendszerben, ahogyan azt az Alkotmány rendelkezései meghatározzák, 
és ahogyan a  gyakorlatban ez megjelenik. Hasonlóképpen bemutatásra kerülnek 
a román kétkamarás parlamenttel kapcsolatos alkotmányos szabályozások változá-
sai, különös tekintettel a 2003-as alkotmánymódosításra.

Miközben kezdetben széles körben elfogadták a parlament kétkamarás szerke-
zetét, az elmúlt néhány évben egyre több szakmai és politikai vita bontakozott ki 
a két Ház közötti sok hasonlóságról és kevés különbözőségről. Felmerült az egyka-
marás parlamentre való áttérés igénye, népszavazás is volt ezzel kapcsolatban, és 
ilyen értelmű alkotmánymódosítási kísérlet is. Végül mindkettő sikertelennek bi-
zonyult, és maradt a kétkamarás parlament, de az kétségtelen, hogy szükségesek 
olyan változtatások, módosítások, amelyek hatékonyabbá teszik ezt a demokrácia 
szempontjából alapvető intézményt.

Bármely ország parlamentje már puszta létében is, illetve konkrétan, az al-
kotmányi szabályozásokban feltétele, kifejezője és mint ilyen, mércéje az adott 
demokratikus politikai rendszernek. 

A parlament ugyanakkor, létrejöttének módjában, szerkezetében, alkotmányos 
hatásköreiben, működésében és intézményi viszonyrendszerében jelzi az állam-
szervezetet meghatározó alkotmányos alapelvek, úgymint a szuverenitás, a nép-
képviseleti elv, a hatalommegosztás, és a demokrácia elveinek érvénysülését, en-
nek konkrét módját, mechanizmusát.

Az 1990-es romániai alkotmányozás során a  kétkamarás parlament melletti 
opciót alapvetően két tényező határozta meg. Egyrészt, ez amolyan „nyugatias”, 
fokozottan demokratikus megoldásnak tűnt, de mindenképpen tökéletes ellen-
tettjének az addigi, „parlamentként” működő monolit egységet megjelenítő, a dik-
tatórikus egypártrendszert kifejező és a demokráciát, a képviseleti rendszer meg-
csúfoló Nagy Nemzetgyűlésnek.

Másrészt az alkotmányos demokráciát idéző, és mint ilyen, referenciának számí-
tó 1923-as román alkotmány kétkamarás parlament létét szabályozta, tehát valami-
lyen közjogi hagyománynak a képe bontakozott ki.
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Kétségtelen, hogy Románia alkotmány-történetében és parlamentarizmusának 
a múltjában a demokrácia és a kétkamarás parlament, ha csak történelmi lépték-
ben mérve rövid időszakokra is, de összefonódott.

Mindezek tehát – azaz a  felsejlő és újra felfedezett, immáron hagyományként 
értékelt múlt, kiegészülve a  jelen vonzó, nyugati, elsősorban a  francia, az olasz, 
a spanyol parlamentarizmus kínálkozó modelljeivel – elegendő okok és érvek vol-
tak a kétkamarás parlament melletti döntés meghozatalára. 

1. A parlament helye és szerepe az államszervezet rendszerében

A jelenlegi román Alkotmányt, az eredeti alkotmányozó hatalom 1991-ben 
fogadta el, és népszavazáson erősítette meg. Mindez ideig egyetlen alkalommal, 
2003-ban a  származtatott alkotmányozó által módosították, és hasonlóképpen 
népszavazáson fogadták el.

A kétkamarás román parlament azonban már az 1990-es május 20-ai első szabad vá-
lasztáskor létrejött. Egy alkotmányos jellegű, átmeneti jogszabály, az 1990. évi 92-es tör-
vényerejű rendelet ugyanis kétkamarás parlament megválasztását írta elő, amely amel-
lett, hogy rendes törvényhozásként, egyben Alkotmányozó Gyűlésként is működött. 
Felhatalmazást kapott, hogy legkésőbb1992 februárjáig készítse el az új alkotmányt, 
ellenkező esetben a parlamentet feloszlottnak kell majd tekinteni. Következésképpen 
az 1991-es Alkotmány egy már létező és működő kétkamarás parlamentet erősített 
meg, és mintegy véglegesítette a rá vonatkozó alkotmányos szabályokat, melyek meg-
határozták jogállását, szerkezetét, működését, helyét és szerepét az államszervezetben, 
viszonyrendszerét a többi alkotmányos szervvel.

A helyzet sajátossága, hogy az 1990-ben megválasztott Parlament csak mint 
törvényhozó testület működött kétkamarás szerkezetben, ugyanis mint Alkotmá-
nyozó Gyűlés a két Ház együtt ülésezett, tehát lényegében egykamarás formában 
dolgozta ki és fogadta el az új Alkotmányt.

A parlament helyét és szerepét az alkotmányos rendszerben néhány magát az 
államszervezet egészét érintő alapelv, valamint az alaptörvény néhány konkrét 
rendelkezése határozza meg. Értelemszerűen a parlament azon legfőbb népképvi-
seleti szerv, mely a nemzeti szuverenitást fejezi ki. Következésképpen a parlament 
a szuverenitást és a képviseleti demokráciát kifejező legfőbb központi állami szerv.1

A hatalommegosztás elvét, annak egy bizonyos szűkített értelmezését az 1991-
ben elfogadott Alkotmány bár elismerte, de a törvényhozás, a végrehajtás és az 
igazságszolgáltatás intézményeinek megnevezésekor nem hatalmi ágak, illetve 
hatalmak fogalmát használta (és használja jelenleg is) , hanem a „központi állami 
szerv” kifejezését. Ez önmagában nem is volna olyan nagy probléma, ha a  ha-
talommegosztásnak egy mélyebb, átfogóbb tartalma szerint fogalmazódnának 

1  Alkotmány 2. § (1) bekezdése.
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meg az alkotmányos szabályozások, és ennek alapján alakulna a  tényleges 
joggyakorlat. Ezt a doktrináris óvatosságot és visszafogottságot, vagy éppen 
mulasztást jelzi az, hogy a  hatalommegosztás alkotmányos elvének tételes 
rögzítése csak a 2003-as módosítás során történt meg. Eszerint: „Az állam az 
alkotmányos demokrácia keretében a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalmi 
ágak megosztása és egyensúlya alapján szerveződik meg.”2

 A Parlament helyét és szerepét, jól jellemzi – mint ahogyan a hatalommeg-
osztás elvével kapcsolatos felfogást is – ahogyan az Alkotmány a  törvényhozói 
szerepeket elosztja.

Az Alkotmány mintegy főszabályként rögzíti, hogy „[a] Parlament, a nép legfőbb 
képviseleti szerve és az ország egyetlen törvényhozó hatósága.”

A kijelentés második tézise, nevezetesen, hogy a Parlament „az ország egyet-
len törvényhozó hatósága”, jelentős csorbítást, korlátozást szenved azáltal, hogy 
egy másik alkotmányi rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Parlament, felhatalma-
zási törvény révén megbízza a Kormányt, hogy egyszerű törvényerejű kormány-
rendeleteket bocsásson ki, illetve maga a Kormány önmaga által rendkívülinek 
minősített helyzetekben törvényerejű sürgősségi kormányrendeleteket fogad-
jon el.3 Különösen ez utóbbi alkalmas arra, hogy jelentős mértékben elvonja 
a Parlamenttől legfőbb alkotmányos hatáskörét, nevezetesen a törvényhozást. 
Ez utóbbi kérdés (a delegált törvényhozás intézménye) meghaladja e  tanul-
mány tartalmi kereteit, de mindenképpen szükséges volt megemlíteni, hiszen 
hozzásegít a Parlament alkotmányos jogállásának a jobb megértéséhez. Külö-
nösen azon körülményt figyelembe véve, hogy lényegében immáron mintegy 
két évtizede valamennyi kormány visszaél ezen alkotmányos lehetőséggel. 
Túlzott mértékben használja a  felhatalmazást, és fogad el főként sürgősségi 
kormányrendeleteket. Ezek amellett, hogy csorbítják a Parlament törvényhozó 
funkcióját – ezáltal (is) jelentős mértékben lerontva a  Parlament amúgy sem 
túl jó presztízsét –jelentős zavarokat is okoznak a jogalkalmazásban, hiszen sok 
esetben áttekinthetetlenné teszik egy-egy terület szabályozását.

A delegált törvényhozás olyan alkotmányos intézmény, mely elfogadásakor 
ártalmatlannak tűnt, ugyanakkor ennek indokolatlanul gyakori alkalmazása után 
a szakirodalom, a jogalkalmazás, különösen az alkotmánybírósági esetgyakorlat és 
alkalmanként a politikai (főként ellenzéki és választási) retorika kereszttűzébe ke-
rült, egy sokat vitatott kérdéssé, illetve valóságos problémává vált. Olyannyira, hogy 
a 2003-as alkotmánymódosítás során valamelyes (de nem a kívánt mértékű és tar-
talmú) pontosításokra is sor került.

A továbbiakban a  teljesség igénye nélkül említek néhány a  Parlament és 
a  többi állami szerv közötti alkotmányos viszonyt szabályozó rendelkezést. 

2  Alkotmány 1. § (4) bekezdése.

3  Mindezt az Alkotmány 115. § szabályozza.
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Eszerint a Parlament szavaz bizalmat a Kormánynak4, és bizalmatlansági indít-
vány elfogadásával vonhatja azt meg.5 Mindkét Ház széleskörűnek mondható 
ellenőrzési jogosítványokat gyakorolhat a  Kormány tevékenysége fölött.6 Az 
ugyancsak a  végrehajtó hatalom részét képező Köztársasági Elnököt felfüg-
gesztheti hivatalából amennyiben úgy véli, hogy ez utóbbi cselekedeteivel 
súlyosan vét az Alkotmány ellen,7 illetve közvádlóként vád alá helyezheti az 
Elnököt hazaárulás esetén.8 A Parlament kinevezési hatásköréből megemlítjük, 
hogy a kilenc alkotmánybíróból hatot nevez ki, hármat a Képviselőház, és hár-
mat a Szenátus,9 valamint a Nép Ügyvédjét (az ombudsmant).10 A Köztársasági 
Elnök feloszlathatja a Parlamentet, ha a Kormány bukása után két egymást kö-
vető kormányalakítási kísérlet sikertelen maradt.11

Mindezek az alkotmányi rendelkezések – különösen, ha a szabályozások tartal-
mát vagy akár az alkotmányozó szándékát vesszük figyelembe – egy erős Parla-
ment és már-már egy parlamenti rendszer képét vetíti elénk. 

A valóságban, a gyakorlatban és a szakirodalmi értékelésekben azonban egy ati-
pikus félelnöki rendszer jelenik meg, és egy legyengült, tekintélyében erősen meg-
tépázott, frusztrált, alkotmányos szerepét és hatáskörét korlátozottan, de legalábbis 
visszafogottan betöltő Parlamentet látunk.

2. A kétkamarás parlament főbb jellemzői 2003 előtt és után

A 2003-as alkotmánymódosítás alapvetően Románia Európa Unióhoz való csat-
lakozását volt hívatott elősegíteni és alkotmányosan előkészíteni.12 Ám az egy év-
tizedes alkotmányos tapasztalat, az alaptörvény alkalmazása során felszínre került 
hiányosságok arra ösztönözték az alkotmányozót, hogy a módosítás során egyéb, 
az integráción túlmutató felülvizsgálatot is elvégezzen, ami többek között érintet-
te a kétkamarás parlamentet, ennek főként törvényhozási funkcióját, illetve magát 
a törvényhozási eljárást.

Következésképpen a parlament, a kétkamarás rendszer jellemzőinek meg-
határozásában megkülönböztethetjük a  2003 előtti és az alkotmánymódosí-
tást követő időszakot.

4  Alkotmány 103. § (3) bekezdése. 

5  Alkotmány 113. §.

6  Alkotmány 111. § és 112. §.

7  Alkotmány 95. §.

8  Alkotmány 96. §.

9  Alkotmány 142. § (3) bekezdése.

10  Alkotmány 65. § (2) bekezdése i) pont.

11  Alkotmány 89. §.

12  A 2004-ben remélt csatlakozás csak 2007-ben valósult meg.
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Az 1991 novemberében elfogadott, majd a december 8-ai népszavazás során 
megerősített és hatályba lépett új Alkotmány által létrehozott román Parlament 
egy szimmetrikus kétkamarás rendszert hozott létre. A szimmetrikus jelleg abban 
állt, hogy a két Ház azonos hatásköre révén megkettőződött egyrészt a törvény-
hozási eljárás vonatkozásában, mégpedig azáltal, hogy ugyanarra a  törvényal-
kotási folyamatra kétszer is sor került, másrészt pedig a képviselet tekintetében, 
hiszen egyazon választókerületben élő ugyanazon választópolgárok választanak 
képviselőket és szenátorokat. Következésképpen a Parlament két Háza azonos 
legitimitással rendelkezik, ami létrejöttét illeti, de hatáskörét illetően is, hiszen 
két alapfunkcióját (úgymint törvényhozás és ellenőrzés) a  két testület azonos 
módon gyakorolja.

A politikai rendszerváltást követően – és különösen az alkotmányozási vi-
tában – az alkotmányjogi szakirodalom és a  politikum is úgy értelmezte és 
magyarázta a kétkamarás Parlament melletti politikai döntést, hogy ez majd 
önmagában is biztosítja a törvényhozási eljárás minőségét azáltal, hogy a má-
sodik Ház mint reflektáló testület jelentősen javíthatja a törvényhozást, kiiga-
zíthatja az első Házban hozott esetlegesen hibás döntéseket.

Az alkotmányi rendelkezéseknek megfelelően létrejött egy olyan törvényhozási 
eljárás, mely lényegében megkétszereződött, hiszen a  kezdeményező bármelyik 
Házhoz benyújthatta törvénytervezetét, mindkét Ház azonos minőségben és rang-
ban megtárgyalta azt. Az egyazon törvénytervezet kétszeri, a két Házban történő 
vitája azonos, de eltérő szövegeket is eredményezhetett. Az eltérő, különböző tar-
talmú szövegek, rendelkezések elfogadása esetén egyeztetésre volt szükség, ami 
első lépésben egy ún. egyeztető bizottságban történt.

A már említett szimmetrikus kétkamarás rendszerből adódóan a két Ház, egyen-
lő hét–hét arányban delegál képviselőket és szenátorokat az egyeztető bizottságba, 
melynek feladata az eltérően elfogadott szövegek összehangolása, közös szövegek 
megfogalmazása, amelyeket a két Ház külön plénuma elé terjesztenek. Amennyi-
ben a Képviselőház és a Szenátus külön-külön elfogadja a bizottság által javasolt 
szövegeket, akkor az egyeztetés sikeres, és a törvénytervezetet elfogadottnak lehet 
tekinteni. Ha, azonban a két Ház az egyeztetett szöveget továbbra sem fogadja el, 
akkor második lépésként a két Ház között együttes ülésre kerül sor, és mintegy egy-
kamarás Parlament kertében döntenek a törvénytervezet végső tartalmáról.

Hasonlóképpen fontos érvként jelent meg a kétkamarás parlament mellett az 
ország népességének megkettőződött képviselete képviselők és szenátorok által, 
ami önmagában is, legalább is látszólag és az elmélet szintjén szélesebb, mélyebb 
demokráciát biztosíthat.

Az 1990–1991-es alkotmányozási vitában bár felmerült az egykamarás parla-
ment lehetősége is, de ez rövid megfontolás után le is került a vita napirendjéről, és 
egyértelműen, teljes meggyőződéssel és határozottsággal a kétkamarás (a Képvi-
selőházból és a Szenátusból álló) Parlament intézményét fogadták el. 
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Összességében beszélhetünk tehát a két Ház közötti hasonlóságokról és különböző-
ségekről, melyeket érdemes is röviden áttekintenünk, hiszen ezáltal jobban megérthető 
maga a román kétkamarás rendszer. Mintegy számbavételként, további magyarázatok 
nélkül a hasonlóságok: 1.) a képviselőket és szenátorokat egyaránt négy évre választják; 
2.) azonos választási rendszer szerint népképviseleti alapon, kezdetben pártlistás, majd 
egyéni szavazókörzetes, jelenleg pedig ismét pártlistás szavazás keretében; 3.) mindkét 
Ház, a Képviselőház és a Szenátus is ugyanazt a népességet képviselő testületek, azaz 
a szavazásra jogosult állampolgárok adják le voksukat, ez egyben azt is jelenti, hogy a fel-
sőház, a Szenátus nem a helyi önkormányzatokat képviseli, és nem is ezek választják meg 
a szenátorokat; 4.) mindkét Ház évi két rendes ülésszakban végzi tevékenységét, illetve 
rendkívüli üléseket hívhatnak (külön-külön is) össze; 5.) mind a szenátorok, mind a képvi-
selők általános törvénykezdeményezési joggal rendelkeznek, melyet az alaptörvényben, 
illetve a házszabályokban rögzített feltételek mellett és eljárások szerint gyakorolnak; 6.) 
mindkét Ház azonos aktusokat fogad el, azaz törvényeket, határozatokat, indítványokat; 
7.) mindkét Ház független saját költségvetésének meghatározásában; 8.) mindkét Ház, 
szervezési, működési és szabályzati autonómiával rendelkezik; 9.) mindkét Háznak azo-
nos a belső szervezete, amennyiben mindkettőt egy-egy házelnök, házbizottság vezeti, 
illetve frakciókkal, állandó szakbizottságokkal rendelkeznek.

Ami a jóval kevesebb különbözőséget illeti, ezek a következőkben foglalhatók ösz-
sze: 1.) a képviselők száma nagyobb, mint a szenátoroké, ugyanis ez utóbbiak esetében 
nagyobb a mandátum megszerzéséhez képviseleti (reprezentációs) norma szükséges. 
Ez a szenátor esetében 160.000, a képviselő esetében 70.000; 2.) Ebből következően 
a  Képviselőházban legkevesebb tíz képviselő alakíthat frakciót, a  Szenátusban leg-
kevesebb öt szenátor; 3.) a választhatóság egyetlen eltérő kritériuma a korhatár, ami 
a képviselő esetében 23 év, a szenátornál, pedig 33 év; 4.) csak a képviselőházban van 
a nemzeti kisebbségeknek képviseletük és rendelkeznek külön frakcióval. Ebbe nem 
tartozik bele a magyarság képviseletét ellátó RMDSZ, mely saját jogán a szerzett sza-
vazatok arányában jut mandátumhoz, és mindkét Házban alakíthat frakciót; 5.) A tör-
vényhozási eljárásban bekövetkezett alkotmánymódosítás eredményeként bizonyos 
törvénytervezetek esetében a Képviselőház az első olvasatú Ház és a Szenátus a dön-
tőház, míg más törvénytervezetek esetében (melyeket az Alkotmány pontosan rögzít) 
a Szenátus az első olvasatú ház és a Képviselőház a döntőház.13 

Ugyanakkor tény, hogy az eredeti alkotmányozó hatalom elutasította mindazo-
kat a javaslatokat, melyek kísérletet tettek a két Ház közötti funkcionális, hatásköri 
differenciálódás kialakítására vagy akár arra, hogy a Szenátust, a felsőházat, más elv 
és rendszer alapján válasszák.14

13  Bogdan Dima: „Structura bicamerală sau unicamerală pentru parlamentul României?” Revista 
de drept public nr. 3/2009. 35–37.

14  A  kérdésről részletesebben Ioan muraru – Elena Simina tănăsesCu (szerk.): Constituţia României 
comentariu pe articole (Bucureşti: C.H. Beck 2008) 600–601.



119

A romániAi kétkAmArás pArlAment

A 2003-as alkotmánymódosítás során egyértelművé vált, hogy a meglehetősen 
nehézkes, akadozó, és éppen a már említett egyeztetési eljárás miatt elhúzódó tör-
vényhozási folyamaton változtatni kell.

E tekintetben radikálisnak mondható módon változtatott az alkotmányozó, 
amennyiben egyszerűen kiiktatta, megszüntette az egyeztetést a törvényhozá-
si eljárásban. Ezt a származtatott alkotmányozó hatalom olyan módon oldotta 
meg, hogy az Alkotmány szövegében tételesen meghatározta, miszerint bizo-
nyos törvénytípusok esetében az egyik Ház első olvasatban tárgyalja a terveze-
tet és a másik Ház hozza meg a végleges döntést, más törvénytípusok esetében 
pedig éppen fordítva.15

Ez a  módosítás enyhe differenciálódást jelent a  törvényalkotás folyamatában 
a két törvényhozó testület között, de jól érzékelhető, hogy a két Ház továbbra sem 
kívánt lemondani mindkét alapfunkció, a törvényhozás és az ellenőrzés gyakorlásá-
ról, azaz markánsabb, funkcionális jellegű hatásköri megosztást bevezetni. Másrészt, 
a módosított Alkotmány lehetővé teszi az első olvasatú Ház számára a hallgatóla-
gos elfogadást, ugyanis ha a  törvénytervezet benyújtott negyvenöt vagy hatvan 
napon belül (attól függően, hogy egyszerűbb vagy bonyolultabb tervezetről van 
szó) nem vitatja és fogadja el a törvénytervezetet, akkor automatikusan, hallgató-
lagosan elfogadottnak kell tekinteni azt, és a kezdeményezés eredeti formájában 
kerül a döntő Ház elé.

A romániai alkotmányjogi szakirodalom különbözőképpen értékelte ezeket 
a módosításokat. Egyes vélemények szerint ez ugyan enyhe, de nem a kívánt mér-
tékű aszimmetriát jelenthet a két Ház között, vagy pontosabban lazult a korábbi 
meglehetősen merev szimmetrikus jelleg, ami idővel elvezethet a hatáskörök funk-
cionális differenciálódásához is. Más vélemény szerint ezek a módosítások magát 
a  kétkamarás jelleget gyengítették, lényegében megbontva az előző rendszer 
koherenciáját. Az egyik legsarkosabbnak tekinthető megfogalmazás szerint tulaj-
donképpen három egykamarás parlament jött létre. Egyrészt azért, mert az első 
olvasatban akár hallgatólagosan is el lehet fogadni a tervezetet, másrészt a döntő 
Házban olyan formában kerülhet elfogadásra, amire az első Ház esetleg rá sem is-
merne, harmadrészt pedig bizonyos, igaz, korlátozott esetekben (például az éves 
állami költségvetési törvénytervezet elfogadásakor a  Kormány bizalmi, illetve bi-
zalmatlansági szavazásakor) a két Ház együttes ülésen dönt, mintha egykamarás 
parlament lenne.16

Megjegyzendő, hogy a román Alkotmánybíróság több döntésében is felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a kétkamarás jelleget sérti, ha például a Szenátus elutasít vagy 
valamilyen módosításokkal elfogad egy törvénytervezetet, majd a  Képviselőház, 

15  Az új eljárást teljes részletességében az Alkotmány 75. § szabályozza

16  Ezt az álláspontot Ioan Vida professzor, volt alkotmánybíró, a román Alkotmánybíróság volt elnöke, 
egyfajta különvéleményként fogalmazta meg.
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döntőházként elfogadja, illetve teljesen más módosításokkal fogadja el azt. Ez esetben 
a Szenátusnak voltaképpen „semmi köze” nem lesz az elfogadott törvényhez. Ugyanez 
fordítva is megtörténhet. Lényegében tehát – állítja az Alkotmánybíróság – ez esetben 
csak az egyik Ház (lehet az a Szenátus vagy a Képviselőház) fogadja el, alakítja át a tör-
vénytervezetet törvénnyé.17

A 2003-as alkotmánymódosítás, bár jelentősnek mondható a  törvényhozási el-
járás tekintetében, de magán a  kétkamarás parlament funkcionális, szimmetrikus 
jellegén viszonylag keveset változtatott. 

A későbbiekben – különösen a 2009-es, a csökkentett létszámú egykamarás parla-
ment bevezetéséről szóló népszavazást követően – felerősödött a vita a kétkamarás 
rendszerről, pontosabban az egykamarás parlament lehetősége, alternatívája mellett 
egyre inkább a funkcionálisan, hatásköreiben differenciáltabb és ezáltal a jelenleginél 
hatékonyabb kétkamarás parlament szükségessége jelent meg.

Tekintettel arra, hogy mindkét változat alkotmánymódosítást igénylő kérdés, 
ezért a Köztársasági Elnök 2011-ben beterjesztett egy alkotmánymódosító ter-
vezetet, mely az egykamarás parlament bevezetését szorgalmazta, majd 2013-
ban a Parlament két Házának közös alkotmánymódosító bizottsága készített el 
egy tervezetet, mely a  feljavított, hatékonyabb kétkamarás rendszert kívánta 
szabályozni. Jelenleg, 2016-ra mindkettő a  feledés homályába merült, hiszen 
egyik tervezetet sem tárgyalta érdemben a törvényhozás.

3. Érdemi szakmai vita a kétkamarás parlamentről

A kétkamarás parlamenttel kapcsolatos, főként szakmai viták a  következő 
kérdéseket vetik fel. 

Az egyik ilyen kérdés, hogy mennyiben köthető a  kétkamarás parlament 
a román nép demokratikus hagyományaihoz. Miközben az önmagában is je-
lentős kérdés, hogy miben áll, mi a konkrét tartalma ezeknek a demokratikus 
hagyományoknak – amire a választ már csak azért is érdemes az alkotmány-
jogásznak is kutatni, mert a  román alkotmány tételesen is hivatkozik ezekre 
a demokratikus hagyományokra –, az azért megállapítható, hogy szerves ösz-
szefüggés van a  kétkamarás parlament és az állam demokratikus működése 
között. Pontosabban, ahogyan a fentiekben már jeleztük, amikor a román ál-
lam demokratikus politikai berendezkedéssel rendelkezett, mindig kétkamarás 
parlamentje volt, tehát mintegy kötelező kísérőjelensége a  demokráciának. 
Ugyanakkor, az is megállapítható, hogy ez a  történelmi tény (ha úgy tetszik, 
demokratikus hagyomány) nincsen különösebben jelen a társadalom tudatá-
ban, hanem sokkal inkább csak mint szakmai, történészi, alkotmánytörténeti 

17  Az Alkotmánybíróság 2008. évi 472-es számú Döntése Hivatalos Közlöny 2008/336., valamint 
a 2007. évi 421-es számú Döntése Hivatalos Közlöny 2007/367.
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ismeret létezik. Ahogyan ezt egy román alkotmányjogász megfogalmazta: „a 
románok nem nagyon érzik a hagyomány ízét, különösen nem a politikában 
és a jogban.”18

Állításának igazolására a szerző példaként említette, hogy a 90-es évek elején a ro-
mán társadalom vehemensen védte a köztársasági kormányformát, melyet egyéb-
ként a kommunista rezsim vezetett be azzal a monarchiával szemben, mely – ha rövid 
időre is, de –az országnak demokratikus időszakokat biztosított.19

A két-, illetve egykamarás parlament közötti választás attól (is) függ, és ez 
a másik kérdés, hogy miként értjük és értelmezzük a demokráciát. Jogfilozófiai 
értelemben a demokrácia a korlátozott és keretekben tartott konfliktusok társa-
dalma, olyan társadalom, amelyben lehetünk bármivel kapcsolatosan más vé-
leményen, addig, ameddig elfogadjuk, hogy bármilyen konfliktus békés eszkö-
zökkel megoldható. Konszenzusos egyetértés csak a döntések meghozatalának 
eljárására és nem azok tartalmára kell, hogy vonatkozzon. Ilyen értelemben a de-
mokrácia „nem fél” a vélemények, gondolatok ütközésétől, hanem éppenséggel 
a rendszer alapvető strukturális elemének kell azt tekinteni. 

Ez az alaptétel a  román közgondolkodásban, köztudatban nem egyértelmű. 
A nézetkülönbség léte, különösen, ha az az állami szervek szintjén jelentkezik (pél-
dául köztársasági elnök és miniszterelnök között) automatikusan mint a demokrati-
kus rendszer diszfunkciója jelenik meg, holott nem erről van szó. 

A román társadalom majdhogynem fél, de legalábbis tart a gondolatok, a tervek 
„konfliktusaitól” ütköztetéseitől, lényegében magától a pluralizmustól.

Ebben a szellemi, intellektuális, és társadalomlélektani helyzetben a vitatkozó, 
veszekedő, marakodó, nehézkesen és lassan működő kétkamarás Parlament eleve 
diszfunkcionális intézményként jelenik meg, amely bonyolítja a  döntéshozatalt, 
késlelteti a „parancsot” a  jogi, a  törvényi „utasítást”.20 Következésképpen az egy-
kamarás parlament a hatékonyságot, a kétkamarás pedig a vitát, a tárgyalást, az 
ellensúlyozást jelképezi.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy különösen egy diktatúrából szabadult ország alakuló 
demokratikus politikai rendszere számára, mint amilyen a román, amelynek a legalap-
vetőbb célja kell (vagy kellene) legyen az emberek alapvető jogainak és szabadságai-
nak a biztosítása, egyértelműen alkalmasabb lehet a kétkamarás parlament. Az 1991-es, 
meglehetősen egyértelmű döntést a kétkamarás rendszer mellett azonban nem első-
sorban ez, vagyis alapjogok biztosítása, hanem sokkal inkább a hagyományhoz való visz-
szatérés és néhány nyugati modell káprázata motiválta.

18  Dan Claudiu Dănişor: „O dispută dintre doi clasici: Tudor Drăganu şi Antonie Iorgovan despre 
bicameralism” Revista de drept public 3/2010. 16. A szerző a román alkotmányjogi és közigazgatási 
jogi szakirodalom két, nagytekintélyű alakjának a  kétkamarás parlamentről szóló vitáját, annak 
egyes elemeit mutatja be.

19  u.o. 16.

20  u.o. 16–18.
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Természetesen önmagában a  jó működésre a  kétkamarás parlament nem 
lehet garancia (legfeljebb bizonyos körülmények közepette feltétele), mint 
ahogyan az egykamarás parlament sem tekinthető tekinthető – még távolról 
sem – antidemokratikus megoldásnak.

Nem kevésbé tévesen kialakult az a közfelfogás és elvárás a parlamenttel szem-
ben, hogy mindent szabályozzon, mert, ha valami nem működik, az a szabályozás 
hiányára vagy a létező szabályok rossz minőségére vezethető vissza. Ilyen formán 
fetisizálódik a  törvény, a szabályozás hatékonysága, hiszen a  jó élet, a  jólét mint-
egy kizárólagos feltételeként jelenik meg. Ugyanakkor nem a sok törvény biztosítja 
a  hatékony és jó szabályozást, hanem a  mérsékelt törvényhozás és a  megfelelő, 
helyes vagy akárcsak jóhiszemű szabályozás és ennek megfelelő jogalkalmazás. Ezt 
a követelményt azonban sok esetben, sem a Parlament, sem a jogalkalmazó nem 
értette (illetve érti) meg. Holott nyilvánvaló, hogy egyik fontos jogállami követel-
mény a „ritka, a kevés törvény léte”.21

Az egy- vagy kétkamarás parlament közötti opció harmadik szempontja a demok-
rácia-felfogáson túl az, ahogyan ez kötődik a hatalommegosztás elvének, megértésé-
hez és értelmezéséhez is.

A román közjogi, alkotmányjogi felfogás a  hatalommegosztás leginkább formai 
jegyeit tekinti kötelezően megvalósítandónak, nevezetesen, hogy a  hatalmi ágak 
intézményesen elkülönüljenek, az államhatalom jól láthatóan és érzékelhetően a ha-
talommegosztás elve szerint szerveződjön. Ezzel mintegy elfeledkezve arról, hogy 
a  hatalommegosztás nem öncél, nem csak az államszervezetnek eszerint történő 
megszervezésének módja, hanem eredeti célja és rendeltetése a  hatalommal való 
visszaélés, a hatalom koncentrációjának a megakadályozása, és ezáltal az alapjogok és 
szabadságok biztosítása a hatalom korlátozásával, a hatalom által.

A hatalommegosztás leszűkített értelmezése, mely csak az állam alapfunkciói 
mentén elválasztott hatalmi ágakra vonatkoztatja a hatalommegosztást, nehezen fo-
gadja el azt a gondolatot, hogy a hatalommegosztás egyazon funkciót ellátó hatalmi 
ágon, adott esetben törvényhozáson belül is megvalósulhat.

A kétkamarás parlament esetében, különösen, ha a második kamara ellensú-
lyozó szerepére gondolunk, akkor mindenképpen lehet és kellene is legyen egy-
fajta hatalommegosztó hatásnak a törvényhozáson belül. Ez, a különösen intéz-
ményen belüli funkcionális hatalommegosztás akkor érvényesülhetne, ha a két 
Ház között létrejöttük módjában, a képviselet tekintetében, valamint a gyakorolt 
funkció, feladat- és hatáskörök vonatkozásában jól érzékelhető differenciálódás, 
illetve funkcionális szakosodás létezne.

Ez azonban, főként a Felsőház, a szenátorok ellenkezése miatt nem lehetsé-
ges, azaz ilyen értelmű alkotmánymódosítás a közeljövőben nem várható és 
nem is valósítható meg. 

21  A „kevés törvény” elméletéről Claude CourVoisier: „Idealul legii rare” Revista de drept public 4/2003. 27.
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4. Eredménytelen politikai vita. Haszontalan népszavazás, 
sikertelen alkotmánymódosítási kísérletek 

„A politikusok a hősies időkben népszerűek, de ritkán azok a rutinmunka korszakai-
ban, amikor a demokrácia normális, mindennapi küszködéssé válik.”22 – állítja Giovanni 
Sartori, majd megállapítja, hogy sok esetben bizalmi szakadék alakul ki az állampolgárok 
és a választott, leginkább parlamenti képviselőik között, ami a politikaellenességhez, 
pontosabban a „politikaellenesség politikájához”23 vezet.

A „hősies idők” a rendszerváltás utáni román Parlament esetében hamar véget 
értek, és beállt a „demokrácia mindennapi küszködése”, olyannyira, hogy jelenleg 
joggal beszélhetünk a Parlament iránti rendkívül nagymértékű bizalomvesztésről,24 
illetve a politikaellenesség hangulatáról vagy éppen politikájáról.

A Parlament drámainak, a demokratikus berendezkedés és az alkotmányos parla-
mentarizmus szempontjából drámainak mondható népszerűség- és tekintélyvesz-
tésről természetesen maga a törvényhozás is sokat tehet, vagy a koncepciójában 
és technikájában is elhibázott választási rendszer (utalok első sorban a meggondo-
latlanul bevezetett egyéni szavazókörzetes rendszerre), de a szisztematikus lejárató 
médiakampány és az az intézményközi ellenségeskedés is, amely megteremtette 
és bőséggel táplálta a parlamentellenes, a politikaellenes politikát.

Nem véletlen, hogy a Velencei Bizottság több Romániával foglalkozó jelentése, 
illetve ajánlása25 említi az állami szervek közötti „kölcsönös tisztelet és lojális együtt-
működés” szükségességét, amiből a román Alkotmánybíróság egy valóságos elmé-
letet az „alkotmányos lojalitás” elvét mint követendő központi állami szerv magatar-
tásának követelményét vezette le és fejlesztette ki.

Ebben a  közhangulatban hirdette meg évekkel ezelőtt a  Köztársasági Elnök 
az állam alkotmányos reformjának szükségességét, melynek egyik sarokköve volt 
a kétkamarás parlament átalakítása egykamarás parlamentté. Ez a gondolat azon-
ban csak alkotmánymódosítással valósítható meg. Ugyanakkor egyfajta morális 
ráhatásként az Elnök népszavazást írt ki a kérdésről, nevezetesen arról, hogy „egyet-
ért-e egy egykamarás, háromszáz tagnál nem nagyobb parlamenttel?” 

A kérdés lényegében két kérdést tartalmazott. Az egyik alkotmánymódosítást 
igénylő, mely megváltoztatná a parlament szerkezetét, a másik, melyhez törvény-
hozás is elegendő lenne, nevezetesen a parlament létszámának csökkentése.

22  Giovanni sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség, a kormányzati rendszerek struktúrái, ösztönzői, 
teljesítményei (Budapest: Akadémiai Kiadó 2003) 173.

23  A kifejezést G. Sartori használja (lj. 23.) 173.

24  Jellemzően illusztrálja ezt a helyzetet egy nemrégiben (2016 februárjában) végzett közvélemény-
kutatás, mely szerint a  Parlament népszerűsége a  megkérdezettek körében mintegy 12%-os, ezzel 
szemben a Korrupcióellenes Ügyészségé közel 60%-os.

25  CDL-AD (2012)026 Strasbourg, 17 December 2012 Avis no.. 685/2012 European Commission for 
Democracy Trough Law Venice Commission. 72-76, valamint CDL-AD (2014)010 Strasbourg, 24 March 
2014 Opinion no. 731/2013.
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A 2009 novemberére kiírt népszavazás (mely egybeesett az elnökválasztás első 
fordulójával) érvényes és eredményes volt, de az Elnök által, egyébként bármilyen 
témában kiírt népszavazás26 csak konzultatív jellegű, véleménynyilvánító népszava-
zás, mely jogilag nem kötelezi sem a Parlamentet, sem a Kormányt.

A működő kétkamarás Parlament azonban az államfő által kezdeményezett vita 
kezdeteitől nem értett egyet (és jelenleg sem támogatja) az egykamarás parlament 
bevezetésével, következésképpen nem foglalkozott a népszavazás eredményével, 
és erre semmilyen jogszabály nem is kötelezte. 

Az Elnök – saját szempontjából logikus és következetes lépésként – az Alkotmány 
adta jogánál fogva alkotmánymódosító törvénytervezetet kezdeményezett,27 melyben 
egyebek mellett, de hangsúlyosan a parlament szerkezetének átalakítását, az egyka-
marás rendszerre történő áttérést javasolta. A  tervezet javaslatai nem voltak kellően 
átgondoltak, kidolgozottak és koherensek, de ettől függetlenül is a Parlament olyany-
nyira elodázta az érdemi vitát, hogy a 2012 decemberében megalakult új Parlament 
törvényhozási ciklusának egyik első intézkedéseként (2013 februárjában) levette az 
elnöki kezdeményezést a napirendről, azzal, hogy majd a Parlament maga fog egy új 
alkotmánymódosító törvénytervezetet megszövegezni és előterjeszteni.

A kétharmados többséget szerzett szociáldemokrata-liberális pártszövetség május-
ra el is készült a  meglehetősen átfogó alkotmánymódosító tervezettel, ami azonban 
meghagyta a kétkamarás parlamentet és nem változtatott a két Ház megválasztásának 
jellegén, azonos legitimitásán sem, hanem mindössze néhány, a hatásköröket érintő és 
a további differenciálódás irányába mutató módosítást írt elő.

Az Alkotmánybíróság hatáskörénél fogva, meglehetős alapossággal hivatalból 
elemezte a tervezetet, részletes, sok kifogást, mi több, javaslatot és ajánlást tartal-
mazó döntést is elfogadott. Érdemi vitára azonban, a két Ház plénumán ezúttal sem 
került sor, ugyanis 2013 őszére feloszlott az említett pártszövetség, minek következ-
tében az alkotmánymódosítás elfogadásához szükséges kétharmados többség is 
megszűnt, s így a tervezet lekerült a napirendről.

 A politikai események ezen leírásából is talán jól érzékelhető, hogy ez alkalom-
mal sem színvonalas, sem érdeminek tekinthető vita nem folyt a kétkamarás parla-
ment további sorsáról, jövőjéről, bár szükség lett volna rá. Ehelyett a kérdés a szű-
ken értelmezett, pillanatnyi érdekek mentén meghatározott, politikai csatározások 
kereszttűzébe került, és a politikai manipuláció eszközévé silányult.

Ugyanakkor e folyamatnak talán van – vagy lehet – annyi hozadéka, hogy ráirá-
nyítja egy sor valós alkotmányjogi kérdésre a figyelmet. Úgymint a népszavazás 
intézményének egyes visszásságai, a jogalkotás, a törvényalkotás hatékonyabbá 
tételének követelményei, ennek módozatai, tehát maga a kétkamarás rendszer 
vagy a központi állami szervek közötti lojális, alkotmányos viszony, az Alkotmány 

26  Ezt az Alkotmány 90. § teszi lehetővé a köztársasági elnök számára.

27  Ezt az Alkotmány 150. § (1) bekezdése teszi lehetővé.
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jóhiszemű értelmezésének és alkalmazásának kérdése, szélesebb összefüggés-
ben pedig a hatalommegosztás elvének érvényesülése vagy ennek hiányosságai, 
illetve legáltalánosabban a demokrácia állapota.

Összességében megállapítható, hogy egy valós és őszinte, szakmailag érdem-
leges, politikailag pedig értelmes vita a  parlament szerkezetéről, a  kétkamarás, 
illetve egykamarás rendszer előnyeiről és hátrányairól, a  felhalmozott tapasztala-
tokról, a  jelenlegi törvényhozás példátlan presztízsveszteségéről és népszerűségi 
mélypontjáról, a  problémák megoldásáról mindenképpen hasznos és szükséges 
lenne. Ehelyett azonban leginkább hamis és meddő vita, politikai árnyékbokszolás 
történik, illúziókat keltő, következmények nélküli népszavazás, és mindezek követ-
keztében fél- és látszatmegoldások születnek.

Ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, még ha – legalábbis a társadalomban, de 
lehet a politikai közegben sem – nem is tudatosult kellőképpen, hogy a parlamen-
tarizmus legalapvetőbb jelentésrétegeiben civilizációs, kulturális, a politikai kultúra 
körébe tartozó kérdés.

A román alkotmányos demokrácia számára az igazi, megválaszolandó kérdés nem 
is annyira az, hogy a két- vagy egykamarás parlament lehet-e megoldás a létező gon-
dokra, hanem a választ sokkal mélyebb rétegekben kell keresni. Nevezetesen abban, 
hogy a valóságosan megoldandó probléma a demokrácia maga, ennek felfogása, ér-
telmezése, a hatalomgyakorlás kontextusában történő működése, a hatalom korláto-
zásának, a hatalom stílusának és legitim céljának a mikéntje, mibenléte.

Ezekhez a  megkerülhetetlen alapkérdésekhez képest pedig az egy- vagy 
kétkamarás parlament közötti opció jogtechnikai, mondhatnánk az „alkot-
mánymérnökség” körébe tartozó, kétségtelenül fontos, de az ok-okozati össze-
függés rendszerében mégis csak másodlagos kérdés.

Minden egyes állam, demokratikus lehet, akár egy-, akár kétkamarás parlament-
je van, mindkettő működőképes modell, előnyökkel és hátrányokkal, eredmé-
nyekkel és hiányosságokkal. Az összehasonlító elemzésekből megfogalmazható 
és leírható egy optimálisnak vagy akár ideálisnak tekinthető elméleti konstrukció, 
de univerzális, globális megoldás e kérdésben nincsen. Minden államnak a maga 
parlamenti modelljét kell létrehoznia, s mint ilyen ez az alkotmányos identitás egyik 
kifejezője, amely olyan struktúrával, funkcionális jellemzőkkel rendelkezik, mely sok 
más egyéb alkotmányos tényezővel együtt leginkább képes a  demokratikus ha-
talomgyakorlást biztosítani, a  társadalom javát, a  közjót szolgálni, az alapjogokat 
érvényesíteni, tiszteletben tartássukat biztosítani.

Kulcsszavak: parlament, kétkamarás rendszer, alkotmány, demokrácia, hatalom-
megosztás, népszavazás, alkotmánymódosítás

Varga Attila egyetemi docens • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) Kolozsvár • vargaat@yahoo.com
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FÓRUM

MAGYAR ZSÓKA

A Házszabályon túl

Az előadás-sorozat általános bemutatása 

Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága az Országgyűlés munkája iránt 
érdeklődő egyetemi hallgatók, oktatók, kutatók számára is nyitott, illetve a parlament 
munkatársai elméleti parlamenti jogi ismereteinek bővítése érdekében négy féléves 
parlamenti jogi előadás-sorozatot szervezett A "Házszabályon túl" címmel. Így – immár 
második alkalommal – nem országgyűlési képviselőkkel, hanem egyetemi oktatókkal, 
kutatókkal és hallgatókkal telt meg a méltán híres Vadászterem. 

Beszámolónkban áttekintést kívánunk adni a rendezvény céljáról, bemutatjuk, 
hogy a  szervezőt milyen indíttatás vezette a  konferencia-sorozat megszervezé-
sére, miért tér el ez a megszokott értelemben vett tudományos konferenciáktól, 
valamint röviden ismertetjük a  már lezajlott két előadással kapcsolatos főbb 
előadói észrevételeket, javaslatokat is. Olvasóinknak érdemes lesz nyomon követni 
a Parlamenti Szemle e rovatát, hiszen rendszeresen tudósítunk a rendezvényso-
rozat egy-egy állomásáról. 

A 2016. február és 2018. február között havonta megrendezésre kerülő előa-
dás-sorozat célja, hogy – tekintettel az elmúlt évek szabályozási változásaira is 
– a közjog egy nagyon fontos részterületére, a parlamenti jogra irányítsa a figyel-
met. Az aktualitást tehát a  Tisztelt Ház keretei között a  közelmúltban lezajlott 
azon parlamenti jogi megújulás adta, amely a  2012-ben hatályba lépett Alap-
törvényhez, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényhez és a 2014-es új 
Házszabályhoz köthető. Már a konferenciasorozat címe is nagyon beszédes, hiszen 
a parlamenti jog bástyáját képező Házszabályon túl az előadásokban helyet ka-
pott a politológiai, a történeti aspektusok bemutatása és a nemzetközi összeha-
sonlítás is, valamint sor kerül olyan új témák vizsgálatára, mint az érdekérvénye-
sítés vagy az átláthatóság. Mindez természetesen a klasszikus szervezeti, jogállási, 
funkcionális megközelítés ismertetése mellett hallható az előadások keretében. 
Az előadás-sorozat tematikáját tekintve a következő négy szemeszterre osztható: 
az „alapozás”, az „elmélyítés”, a határterületek vizsgálata és a nemzetközi kitekintés. 
Félévente egy-két alkalommal újszerű formában egyfajta „duett előadásra” kerül 
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sor, amely lehetőséget ad az előadók közti reflexiókra is. Az előadások szerkeze-
te is sajátos megközelítést tükröz, mivel az első néhány percben egy személyes 
bevezető beszélgetés zajlik le, amelynek révén a  jelenlévők megismerhetik az 
előadók életpályáját, motivációjukat az alkotmányjogi karrier választásával kap-
csolatban. Ezt követően kerül sor az előadásra, kitérve a következő szempontokra: 
elméleti megalapozás, nemzetközi kitekintés, a  hatályos szabályozás és gyakor-
lat bemutatása, voltak-e változások az adott szabályozásban, ezek milyen célokat 
szolgáltak, az előadó változtatásokkal egyetért-e, vannak-e esetlegesen de lege 
ferenda javaslatai. A hallgatóság soraiból az előadás alatt írásban megfogalmazott 
kérdéseket a moderátorok teszik fel az előadóknak, valamint ismertetik az ún. fo-
gaskerék-kérdéseket. A fogaskerék-kérdés lényege, hogy az előadók az utánuk kö-
vetkező előadóknak egy általuk kiválasztott témában kérdéseket tegyenek fel, így 
a meghívottak egymás véleményét is megismerhetik , ami hozzájárul az előadás 
interaktív jellegéhez. 

Az előadók, a szakértők kiválasztása a szakterületre (kutatási területre) tekin-
tettel, de az egyetemek megfelelő reprezentációjának biztosítására figyelemmel 
is történt. Az előadás-sorozat egyebek mellett az egyetemek alkotmányjogi tan-
székein kerültek meghirdetésre. Ugyanakkor a  rendezvénynek saját Facebook 
oldala is van, így az előadások témája bárki számára nyomon követhető. A szer-
vezők a külső résztvevőket előzetes regisztráció után várják az eseményre, amely-
ről bővebb információkat az Országgyűlés honlapján és a  Facebook oldalon 
is találhatnak az érdeklődők.

A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy a parlamenti nyitott kapuk eszmé-
je mögé fővédnökként felsorakozott Kövér László házelnök és Gulyás Gergely, 
az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke is. A rendezvénysorozat első 
előadását Gulyás Gergely alelnök nyitotta meg, és úgy fogalmazott, hogy egy 
kétéves vállalkozás vette kezdetét. Kövér László házelnök nevében is megkö-
szönte az előadóknak, hogy elfogadták a  felkérést, és a  havi rendszerességgel 
megrendezendő előadásokon az Országház falain belül kamatoztatják munkájuk 
gyümölcsét. Gulyás Gergely alelnök kiemelte, hogy az Országgyűlés az ország 
legfőbb népképviseleti szerve, amelynek feladata az Alaptörvény és a törvények 
elfogadásán, illetve a  legfőbb közjogi tisztségviselők megválasztásán túl, hogy 
a demokratikus közélet alkotmányos alapokon álló fóruma legyen. A közjogi ke-
reteket tartalommal a  nép által szabadon választott képviselők töltik ki, közve-
tetten viszont azok a  választópolgárok, akik négyévente a  parlamentben folyó 
munkát a Kormány és az ellenzék tevékenységét értékelve a megbízatás legitimi-
tását megalapozzák. Így a közvetlen hatalomgyakorlóknak közvetett, a közvetett 
hatalomgyakorlóknak pedig közvetlen ráhatása van mindarra, amik a  közéleti 
viták kereteit, színvonalát és eredményeit meghatározzák. Mindezek értékelésé-
hez – és különösen a keretek meghatározásához – a jogtudomány képviselőinek 
meghallgatása, véleményük figyelembevétele megkerülhetetlen fontosságú, 
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hangsúlyozta az alelnök. A demokratikus világ különböző közjogi rendszerei, de 
különösen a parlamentáris demokráciák mindenütt jogi válaszokat keresnek arra, 
hogy a politika professzionális világából adódó párt- és frakció-vélemény megha-
tározóvá válása hogyan viszonyul a lelkiismeretnek való kizárólagos alárendeltség 
és a  szabad mandátum elvéhez. Miként biztosítható egyszerre a  hatékony kor-
mányzás és az ennek az ellenőrzésére hivatott parlamenti kontroll? Hol ér véget 
az Országgyűlés törvényalkotási monopóliuma, és hol kezdődik a kormány jogal-
kotási felhatalmazása? Hogyan tud a  törvényhozás a  globalizáció világgazdasági 
viszonyai között szükség esetén azonnali döntéseket hozni úgy, hogy az ennek ér-
dekében megalkotott kiskapuk ne válhassanak főbejárattá? Miként kell biztosítani 
az országgyűlési és képviselői munka átláthatóságát, korlátozni vagy átláthatóvá 
tenni a nagy jelentőségű döntéshozatalt mindig és mindenhol megkörnyékező ér-
dekcsoportokkal való kapcsolattartást? Mi a viszonya a törvényhozásnak a jogállam 
más kiemelt fontosságú intézményeihez, az Alkotmánybírósághoz, a bíróságokhoz, 
illetve a  Kormányhoz? Hogyan kell összeegyeztetni a  média teljes nyilvánosság 
iránti igényét az Országgyűlés zavartalan és méltóságot igénylő működésével? Gu-
lyás Gergely alelnök szerint olyan kérdések ezek, amelyekre – mint a nemzetközi 
gyakorlatban is látjuk – sokféle válasz adható, és a lehetséges válaszok tudományos 
megalapozottsága teszi leginkább vélelmezhetővé a  felelet helyességét. A tudo-
mányos megalapozottság sem pótolhatja azonban azt a minimális demokratikus 
közmegegyezést, amelynek mértéke mindennél nagyobb kihatással van az alkot-
mányos intézményekbe vetett bizalom mértékére. Az alelnök azzal zárta beszédét, 
hogy az előadássorozat az előremutató, konstruktív tudományos megoldások fel-
mutatása szempontjából jelenthet komoly segítséget a közjogtudomány világának 
éppúgy, mint az Országgyűlésnek és az országgyűlési képviselőknek. 

Kukorelli István előadása A parlament alkotmányjogi 
megközelítése és legitimációja címmel

Az előadássorozat felépítésének megfelelően a  személyes bevezető beszél-
getés keretében Kukorelli István, a  konferenciasorozat első előadója az alkot-
mányjogi pályával kapcsolatos motivációjaként elmondta, hogy nem tudatos 
választás volt számára a jogi egyetem, viszont hamar megszerette alma materét, 
és ebben meghatározó szerepe volt egykori oktatóinak is, például Schmidt Pé-
ternek, Király Tibornak, Brósz és Pólay professzornak. Az érdeklődő hallgatóból 
kiváló oktatóvá lett Kukorelli István professzor éppen az előadás napján dolgo-
zott immár negyvenedik éve az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A parlamen-
ti joggal először akkor találkozott testközelből, amikor a  diákkör – amelynek ő 
is tagja volt – egy gyakornoki program keretében felkérést kapott a parlamen-
ti naplók rendszerezésére. Az 1945–1947-es nemzetgyűlési naplókat a  mai na-
pig őrzi, és már akkor is érdeklődéssel olvasta, hogy abban az időben hogyan 
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működött a  parlamentarizmus. 1988-ra tudatosan fordult a  közjog tudomá-
nya felé, a  kandidátusi disszertációja a  parlamenti képviselők jogállásáról szólt. 
Megbízatásai közül az Országos Választási Bizottságot és az Alkotmánybíróságot 
emelte ki, de szép korszakként emlékszik vissza azokra az időkre is, amikor részt 
vehetett a rendszerváltozás utáni Alkotmány megszövegezésében. A rendezvény 
szervezői nem is találhattak volna jobb helyszínt, mint a Vadászterem, hiszen éppen 
ez adott otthont a Nemzeti Kerekasztal plenáris üléseinek is, ahol a harmadik oldal 
képviselőjeként az Alkotmány kodifikációjában személyesen is közreműködhetett, 
számolt be a professzor. Úgy fogalmazott, különös kegy az övé, hiszen ritka az, ha 
egy alkotmányjogász számára megadatik az a hármasság, ami az ő szakmai pálya-
futását keretezi: írhatta, védhette és oktathatta az Alkotmányt. 

A rövid személyes beszámolót követően Kukorelli professzor A  parlament al-
kotmányjogi megközelítése és legitimációja címmel tartotta meg előadását. Min-
denekelőtt hangsúlyozta, hogy a parlamenti jogot az alkotmányjog önálló, nagy 
jelentőséggel bíró részterületének tartja, és csak az alkotmányos parlamenti joggal 
a tarsolyunkban közelíthetjük meg a parlament intézményét, akármilyen irányból 
vizsgálódunk is. A parlamenti jog szűkebb területére, a Házszabályra irányítva a fi-
gyelmet a professzor kritikai értékelő alapon megjegyezte, hogy sajnálatosnak tart-
ja, hogy a Házszabály abban az értelemben eltűnt a parlamenti jogból, hogy az új 
Alaptörvény T) cikke nem sorolja fel a jogszabályok között, csupán egyfajta felha-
talmazást ad az Országgyűlésnek arra, hogy házszabályi rendelkezésekben állapítsa 
meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét. 1790 óta a történeti alkotmány 
vívmánya volt, és nemzetközi összehasonlításban is elfogadottá vált, hogy önálló 
jogforrásként tekintsenek a Házszabályra, amelynek helyét a jogforrási hierarchiá-
ban az Alaptörvény és a törvények között lehetne megtalálni. Kukorelli István szerint 
minél tágabb értelemben tekintünk a parlamenti jogra – azaz részének tekintjük 
mind a választójogot, mind a frakciójogot –, annál több alkotmányossági kritérium 
fogalmazódhat meg a demokratikus parlamentek működésével szemben. Eszerint 
a demokratikus választási rendszer kell hogy adja az Országgyűlés legitimációját, 
hatásköre alkotmányosan védett kell hogy legyen, a szervezeti és működési felté-
teleit pedig demokratikus házszabályi rendelkezéseknek kell biztosítaniuk, egyúttal 
a képviselőket szabad mandátum kell hogy megillesse. 

Az Országgyűlés törvényben biztosított hatásköre védelmének mindig jelentős 
szerepet tulajdonított a professzor, mivel álláspontja szerint a tényleges hatáskör ad 
hatalmat minden alkotmányos intézménynek. Ebben az értelemben a parlament 
nagyhatalom, hiszen a különböző törvényekben biztosított hatásköreinek száma 
nagyjából négyszázra tehető. Kifejtette, hogy alkotmánybíróként közel háromezer 
alkotmánybírósági döntés meghozatalában vehetett részt, amelyből körülbelül öt-
száz népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos döntés volt, ezért ebből az aspek-
tusból is értékelni tudja azt, hogy mit jelent a parlament hatáskörének védelme – nem 
elvitatva a  közvetlen demokráciagyakorlás jelentőségét. Világossá kell tenni 



131

A HázszAbályon túl

ugyanakkor, hogy a parlament a népszuveneritásból eredő, törvényben biztosított 
hatásköreit gyakorolja, de maga az Alaptörvény a szuverén, és a parlamentre nézve 
is fékek és ellensúlyok vannak egy alkotmányos rendszerben. Kukorelli István mind 
alkotmánybíróként, mind alkotmányelméleti megközelítésből úgy véli, hogy na-
gyon lényeges a hatáskör védelme, ugyanakkor tisztán kell látni ezeknek a hatáskö-
röknek a korlátait is. Példaként említette a parlament törvényalkotási hatáskörét és 
feltette a kérdést, hogy megfelelő irányba megy-e a magyar parlament ezt a funk-
ciót tekintve. A dilemma oka kettős alapon nyugszik, egyrészt a bizottsági rendszer 
átalakítása lehet a probléma gyökere, másrészt úgy véli, hogy 1990-től napjainkig 
Magyarországon a törvények útján való hatalomgyakorlás jelentős mértékben fel-
erősödött. Mindemellett a kormányzás sokszor gyorshajtású törvényekben rejtőz-
ködik, amely mögött nem tapasztalható a közakarat kifejeződése. Felhívta a figyel-
met a felelős kormányzás rendeletalkotási jogára, amelynek fokozottabb gyakorlását 
a törvényalkotás védelmében ildomosnak tartaná, amennyiben ez a rendeletalko-
tási folyamat megfelelő garanciákkal övezett. Ahogy Bibó István is kifejtette 1947-es 
akadémia székfoglalójában „[a] törvényhozásnak mindennemű általános szabályal-
kotással való azonosnak vétele azonban sok félreértést és zavart okoz”. A képviselők 
jogállásával kapcsolatosan kiemelte, hogy a szabad mandátum tétele mellett fon-
tosnak tartja az összeférhetetlenség intézményét is, mint ahogy Zsedényi megfo-
galmazta az összeférhetetlenség „[a] magyar törvényhozás lelki függetlenségének 
alaptörvénye”. Hasonló jelentőségű a mentelmi jog, különösképp a félelem nélküli 
felelős szólásszabadság és annak garanciái. Az összeférhetetlenségről szóló új sza-
bályokkal kapcsolatban rögzítette, hogy alkotmányosan a 2014 előtti és a jelenleg 
hatályos megoldás is igazolható, ugyanakkor egy differenciáltabb szabályozást is el 
tudott volna képzelni akként, hogy a törvény a kistelepülések polgármestereit nem 
zárta volna ki az országgyűlési képviselői tevékenység végzéséből. A polgármesteri 
tisztség és a képviselői tevékenység összeférhetetlenségének dilemmája elsősor-
ban a nagyobb településeken és a megyei jogú városokban jelentkezik, hiszen ezek 
polgármesterei azok, akik nehezen tudnak egy időben eleget tenni a képviselői és 
a polgármesteri tisztségből fakadó kötelezettségeknek. 

A parlament alkotmányos megközelítésén túl, az előadás második felében 
Kukorelli István professzor a  parlament legitimációjával kapcsolatos kérdéseket 
boncolgatta. A  legitimáció eljárásjogi értelemben a  képviselői mandátumokról 
szóló formális, vita nélküli határozathozatalt jelent, amely praktikusan a választás-
sal kapcsolatos beszámolók után történhet meg. Ezzel a Tisztelt Ház törvényesen 
megalakultnak jelenti ki magát. A legitimáció anyagi jogi értelemben a választáso-
kon való állampolgári részvételhez kötődik, közjogi előírás és érvényességi kellék. 
A magyar választásokon a részvételi hajlandóság a közepesnél kissé gyengébb, nagy-
jából 61, 4 %-os, amely a professzor szerint a „nincs kire szavaznom” problematikájával 
függhet össze. A jelenleg hatályos választójogi szabályozással összefüggésben üdvö-
zölte, hogy az új választójogi törvényben is megmaradt a vegyes választási rendszer. 
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Az előadó Dezső Mártát idézte, aki szerint „[a] XXI. század választási rendszere a ki-
egyensúlyozottságra is törekvő vegyes választási rendszer, mert nemcsak közjogi 
értelemben ad legitim parlamentet, de társadalmilag is visszaigazolt összetételű 
parlamentet eredményez”. Ahogy ez már a kiegyezés idején megfogalmazásra ke-
rült: a Tisztelt Ház nem más, mint a nemzet tükörképe. 

Alkotmányjogi dilemmának tartja, hogy van-e ideális legitimációt biztosító vá-
lasztási rendszer, hiszen közjogi értelemben bármely demokratikus választási rend-
szer adhat legitimációt a parlamentnek. A választópolgároknak általában az a vá-
lasztási rendszer kedvez, amely minél egyszerűbb, átláthatóbb, akár levelezőlapon 
vagy az interneten keresztül is lehetővé teszi a szavazatok leadását. Kukorelli István 
e tekintetben inkább a  konzervatív szemlélet híve, mert véleménye szerint a  túl 
egyszerűvé tett választási rendszer utóbb törvényességi problémákat okozhat, ami 
a parlamenti legitimációt kérdőjelezi meg. A választójogi szabályozást tehát nem az 
egyén érdekeihez, hanem a törvényesség követelményéhez kell igazítani, mivel az 
állam alkotmányos berendezkedését egy olyan választási rendszer szolgálja legin-
kább, amelynek alapját a szabad és demokratikus választások képezik, és a legitimá-
ció mellett kiegyensúlyozott képviseletet és stabilitást biztosít. 

Szente Zoltán előadása Az országgyűlési képviselők jogállása, 
frakciók vs. szabad mandátum címmel 

A konferenciasorozat második állomásaként Szente Zoltán Az országgyűlési kép-
viselők jogállása, frakciók vs. szabad mandátum címmel tartott előadást. A beveze-
tő személyes beszélgetés keretében elhangzott, hogy Szegeden járt egyetemre, és 
a professzort már egyetemi évei alatt is alkotmányjog érdekelte. A diploma meg-
szerzése után mindenképpen Budapesten szerette volna folytatni szakmai életútját, 
tekintettel arra, hogy a legfontosabb közhatalmi szervek székhelyei már akkor is itt 
voltak, és úgy gondolta, hogy ezek tevékenységét csak helyben lehet a  legelmé-
lyültebben kutatni. E tevékenységét a rendszerváltozás után rögtön meg is kezdte 
a  Magyar Közigazgatási Intézet falai között. Első kutatási megbízatását a  közigaz-
gatás parlamenti ellenőrzésének témájában kapta. Ez a  tanulmány Soltész István-
nak, az Országgyűlés akkori főtitkárának kezébe került, aki – ahogy Szente Zoltán 
fogalmazott – felfedezte magának. Akkoriban indult el több parlamenti könyvsoro-
zat, amelyekben rendszeresen publikált. A tematikus kötetetekben elsősorban két 
témában alkotott, amelyekből az egyik a magyar közjogtörténet, a másik pedig az 
egyes parlamenti jogi intézmények nemzetközi összehasonlító elemzése volt. A köz-
jogtörténeti tudásából máig táplálkozik, mivel véleménye szerint ennek köszönthe-
tően lehet csak igazán megérteni egy parlamenti jogintézmény célját, emellett e 
tudás birtokában a  jogintézmények fejlődését is egyszerűbben nyomon lehet kö-
vetni. Angol és német nyelvismerete tette lehetővé, hogy a nemzetközi összehason-
lító tudomány területén is kutathatott, gyakran járt külföldön. A PhD tanulmányát 
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Bevezetés a parlamenti jogba címmel írta, amely azóta két kiadásban jelent meg, és 
a parlamenti jogban a messze legtöbbet idézett mű, fogalmazott a professzor. A két-
kötetes alkotmánykommentár megírásában is aktívan közreműködött. Jelenleg két 
tanulmányon dolgozik, amelyikből az egyik az Országgyűléshez kötődik, emellett 
egy monográfiát készít, amelynek a címe a Parlamentek története. A mű a korai ren-
di gyűlésektől a modern népképviseleti parlamentek kialakulásáig mutatja be a par-
lamenti jog fejlődését. Ezen túlmenően a  heidelbergi Max Planck Összehasonlító 
Jogi és Nemzetközi Jogi Intézet és az oxfordi egyetem közös projektjeként részt vesz 
egy elektronikus összehasonlító enciklopédia megírásában, amelynek több fejezete 
is a nevéhez köthető. 

Szente Zoltán professzor az előadását alapvetően a  következő problémák, 
felvetések köré csoportosította: a  szabad mandátum, mandátumegyenlőség, 
mentelmi jog, vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség és a  képviselői részvételi 
jogok korlátozása. A  szabad mandátum elvével kapcsolatosan ezen túlmenően 
az előadó kifejtette, hogy a szabad mandátum elvének eltörlését álvitának tartja, 
hiszen ez egy olyan jogintézmény, amely a parlament legitimációjához nélkülöz-
hetetlen. Álláspontja szerint azonban a szabad mandátum megkérdőjelezése, va-
lamifajta diszfunkcionalitás jele lehet a  parlament működésében, amelyen nem 
eltörléssel, hanem változtatással kellene megjavítani. Nem tartja elképzelhetőnek, 
hogy egy választókerületen belül kezdeményezve a  képviselők visszahívhatóak 
legyenek. Ezt abból a tételből kiindulva vezette le, hogy a képviselők a nép egé-
szét képviselik, ezáltal egy szűkebb választóközösség által nem visszahívhatóak. 
A  szabad mandátummal összefüggésben hangsúlyozta továbbá, hogy annak 
körvonalai egyre kevésbé meghatározhatóak, mivel a képviselők egzisztenciálisan 
függenek a  frakciójuktól. A  frakciók által meghatározott frakciószabályzatokat és 
az ezek megsértése nyomán a  frakciók által kiszabható pénzbüntetést a szabad 
mandátum korlátozásának tartja. Úgy fogalmazott, hogy a  frakciók alapvetően 
segítik a parlamentarizmust, de bizonyos esetekben az erőeltolódás a képviselői 
szabad mandátum rovására a frakciók felé kissé eltúlzott.

Szente Zoltán szerint, ha egy jogintézménynél valamilyen diszfunkció tapasztal-
ható, akkor azt nem jogintézmény teljes felszámolásával, hanem átgondolt módosí-
tásokkal kell kezelni; ez mind a mentelmi jogra, mind a vagyonnyilatkozatokra vonat-
kozó szabályozásra helytálló megállapítás. A mentelmi jog eltörlésével kapcsolatban 
az egyik parlamenti párt részéről, illetve a sajtóban megfogalmazott felvetésekkel 
kapcsolatban hangsúlyozta, hogy inkább a mentelmi jog erősítése lenne ildomos. 
Pozitív példaként említette a  képviselői és polgármesteri tisztség szétválasztását, 
amely a polgármester-képviselők helyi érdekkijáró szerepét felszámolta. 

Az előadó a főbb kritikai észrevételeit a képviselői részvételi jogok korlátozása 
kapcsán fogalmazta meg. Álláspontja szerint a plenáris részletes vita megszünte-
tése a képviselői részvételi jogokat korlátozza azzal, hogy csupán az adott tárgyaló 
bizottság tagjainak van lehetősége arra, hogy a részletes vita lefolytatásában részt 
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vegyenek. Kiemelte azt a  jogtörténeti megközelítést, hogy már a  XIII. században 
a  modern parlamentek egyik normatív ismérve volt a  részletes vita jogintézmé-
nye, és az új Házszabály hatálybalépésével a  parlament éppen ezt a  deliberatív 
funkcióját veszítette el. A professzor a képviselői részvételi jogok másik korlátjának 
a „blokk” szavazást tekinti. Véleménye szerint ez a szavazási metódus nem tükrözi 
a  tényleges törvényhozói akaratot, torzul a  határozathozatal azáltal, hogy a  kép-
viselők főszabály szerint a  módosító javaslatokról az összegző módosító javaslat 
formájában egyetlen gombnyomással szavaznak, így nem tényleges, hanem stra-
tégiai döntéseket hoznak, stratégiai szavazatot adnak le. Európai összehasonlítás-
ban ugyan a  francia alkotmányjogban van hasonló példa, ám azt csak kivételes 
esetekben alkalmazzák, és akkor is belpolitikai viharokat kavar, fogalmazott Szente 
Zoltán. További képviselői részvételi jogkorlátozásként tekint a Házszabályban talál-
ható gyorsított jogalkotási eljárásokra is. 

Az előadás megtartását követően a  hallgatóság tehette fel kérdéseit, illetve 
a  korábbi előadó, Kukorelli István is megfogalmazott fogaskerék-kérdést Szente 
Zoltánhoz. Az ezekre adott válaszokban kifejtette, hogy a parlamenti ciklus alatti 
frakcióalakítással összefüggő jelenlegi szabályozás sérti a szabad mandátum és az 
egyenlő mandátum elvét, mivel a frakcióalakítási jognak is egyenlőnek kellene len-
nie. A képviselői jogállással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a strasbourgi bíróság 
előtt folyamatban lévő képviselői szólásszabadsággal kapcsolatos perben hozott 
elsőfokú döntéssel nem ért egyet, tekintettel arra, hogy a képviselői jogok nem em-
beri jogok, a bíróság pedig az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. cikke alapján 
ekként kezelte a képviselői véleménynyilvánítást. 

A konferencia-sorozat első két előadását összegezve elmondható, hogy a szer-
vező egy olyan hiátust pótolt az alkotmányjogi közbeszéd területén, amely színteret 
ad a különböző jogtudományi megközelítések ütköztetéséhez. Ehhez méltó mó-
don a parlamenti díszletek adják a hátteret, főszereplői az alkotmányjog területén 
elismert előadók, szakértők. Visszacsatolva Gulyás Gergely alelnök megnyitójában 
elhangzottakra, az előadások bővelkedtek az olyan előremutató, konstruktív tu-
dományos megoldások felmutatásában, amelyek komoly segítséget jelenthetnek 
a közjogtudomány világának éppúgy, mint az Országgyűlésnek és az országgyűlési 
képviselőknek. A szervezők örömére nagy létszámú hallgatóság gyűlt össze, akik 
kérdéseikkel tovább színesítették az értékes tudást hordozó előadásokat. A részt-
vevők elégedettségüket fejezték ki, és egyidejűleg jelezték, hogy továbbiakban is 
részt kívánnak venni a rendezvényeken. amely egyértelműen azt mutatja, hogy az 
Országház falai között egy új típusú szellemi műhely van kialakulóban.

Magyar Zsóka óraadó tanár • Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar
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SZABÓ ZSOLT 

Mitől parlament egy törvényhozó szerv?
A  „Törvénygyár vagy vitafórum?” című konferencia – és ami kimaradt belőle

A fenti kérdés kapcsán néhány találó felvetés mellett sok egyoldalú válasz 
hangzott el 2015. december 17-én a Policy Solutions törvényalkotásról rendezett 
budapesti konferenciáján. Eredetileg a „Recenzió” rovatba szántam írásomat kon-
ferencia-beszámolónak, de írás közben sok olyan gondolat vetődött fel bennem, 
amelyek inkább a „Vélemény” rovatba kívánkoznak, és amelyekről azt remélem, 
hogy alkalmasak egy, az ideális parlamenti működésről szóló tudományos vita el-
indítására. Az alábbiakban tehát beszámoló következik a rendezvényről, valamint 
kiegészítés az azon el nem hangzott, de a  kérdés többoldalú megközelítéséhez 
talán hasznos, szubjektív gondolatokról.

Bár a  meghívó politikailag kiegyensúlyozott beszélgetést ígért, a  helyszínen 
kiderült, hogy Bárándy Gergely (MSZP) az egyetlen országgyűlési képviselő, 
aki részt vesz a  beszélgetésen, a  szintén meghívott Gulyás Gergely (Fidesz) és 
Schiffer András (LMP) nem jött el. Így valódi vita a  konferencia fő kérdéseiben 
nem alakulhatott ki. A politikus mellett szakértők is részt vettek a beszélgetésben 
(Vértesy László – Századvég, Sebők Miklós – MTA Politikatudományi Intézet, Sepsi 
Tibor – atlatszo.hu), amely végül nem oszlott két, egymást követő (szakértői és 
politikusi) panelre, hanem egyetlen panelbe sűrítve szakértők és egy politikus 
beszélgetését hallhattuk. 

Bíró-Nagy András, a Policy Solutions kutatási igazgatójának előadása nyitotta 
meg a  rendezvényt, a  www.torvenygyartok.hu oldal bemutatásával. A  Nyílt Tár-
sadalom Alapítvány támogatásával, a  Policy Solutions által létrehozott honlap 
valóban hasznos segítség a  törvényalkotási folyamat lépéseinek átláthatóbbá 
tételéhez, hiszen – egyelőre 2006-tól kezdve – minden törvényjavaslat életútjá-
nak bizonyos fontosabb adatait1 egy felhasználóbarát keresőfelületen könnyen 
elérhetővé és láthatóvá teszi. A honlap kétféle igényt is kielégít: a már elfogadott 
törvények életútjának utólagos megismerését, valamint egy tárgyalás alatt lévő 
törvényjavaslat aktuális helyzetének azonosítását. Míg az előbbi inkább a történeti 
kutatások során hasznos, és elsősorban a szakmai közönség érdeklődésére tarthat 

1  A  honlapon elérhető adatok a  következők: az előterjesztő személye, a  parlamenti benyújtás és 
köztársasági elnöki aláírás közötti események dátummal, a  törvényjavaslathoz benyújtott módosító 
javaslatok száma és a törvényjavaslat oldalszáma.
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számot, az utóbbinál aktuális és konkrét érdek fűződhet egy tárgyalás alatt lévő 
törvényjavaslat helyzetének megismeréséhez, hiszen bárki lehet olyan érintett, aki 
tenni kíván az elfogadás ellen vagy éppen mellett, és (informálisan) be kíván avat-
kozni a tárgyalás folyamatába. 

A rendszer – néhány hónap fáziskéséssel – a www.parlament.hu oldal adatait 
veszi alapul. Az adatforrást képező országgyűlési honlaphoz hasonlóan tehát 
a benyújtás előtti életút eseményeiből semmilyen információ nem szerepel rajta, 
pedig a  jogalkotás nem a parlamenthez való benyújtással kezdődik. De nem is-
merjük meg a parlamenti szakasz minden adatát sem: például a vitára szánt időt, 
a parlamenti vita felszólalóit, fő kérdéseit, a módosító javaslatok tartalmi jellemzőit. 
A  folyamat követhetősége azonban a honlap kétségkívül nagy előnye, ez külön-
bözteti meg az egyébként gazdagabb adattartalmú, de a  laikus számára átlátha-
tatlanabb országgyűlési honlaptól. Külföldön van példa arra is, hogy maga a parla-
ment adja közre saját honlapján jól áttekinthető, grafikus módon, hogy egy törvény 
éppen milyen fázisban van, illetve egy lezárt törvény fő állomásai melyek voltak.2 
Ezzel a honlap fejlesztői – amint az a konferencián el is hangzott – tulajdonkép-
pen közfeladatot végeztek el. A kezdeményezés jelentős hozadéka ezen felül, hogy 
a parlamentről szóló, legtöbbször elméleti síkon, az értékek, ideológiák világában 
zajló tudományos vitákhoz kvantitatív szemléletbeli muníciót ad.3 

Az oldal fő erőssége egyben a gyengesége is: deklarált célját, a  törvényhozás 
sebességének mérését megfelelően teljesíti, a  felhasználó emellett azonban más 
érdemit nemigen tud meg a törvényekről, magát a törvényjavaslat szövegét is az 
országgyűlési honlapra irányítva ismerhetjük csak meg. Pedig az elfogadás sebes-
sége a jogalkotás minőségének csak egyik – még ha az utóbbi időben legtöbbet 
tárgyalt – összetevője, a parlamenti munka megítéléséhez pedig összességében 
kevés. Bárándy Gergely találóan állapította meg, hogy egy törvény életében nem-
csak a benyújtás után eltelt idő érdekes, hanem az is, hogy a benyújtás előtt mennyi 
időt szánt az előterjesztő az előkészítésre. Ez a szakasz az előterjesztő belső ügye, 
ám a jogállami működés részeként átláthatónak kell lennie. Nem a szervezők vagy 
a honlap rovására írandó, hogy bár ez a szakasz a Kormány előterjesztéseinél fel-
tárható, a  képviselői önálló indítványok esetén teljes homály fedi: még senkinek 
sem sikerült képviselőt megfigyelni törvényjavaslat-írás közben, feltárni az önálló 
indítványok keletkezésének titkait. Ez igazi tudományos szenzáció lenne.

Hiányérzetet hagyott maga után, hogy a konferencia előadói többnyire a 2010–
2014 közötti időszakkal foglalkoztak. Annak ellenére, hogy többen is elismerték 

2  Például az Egyesült Királyság parlamentjének honlapján: http://services.parliament.uk/bills/.

3  Kritikaként megemlíthető a  rendszer néhány kisebb hibája, például a  tárgysorozatba nem vett 
vagy elutasított indítványok ’tárgyalás alatti’ állapotban szerepelnek, illetve maradnak, holott tárgyalásuk 
el sem kezdődik. Nem meggyőző az előterjesztések címkézése, azaz a tematikus szűrő sem: a honlapon 
a  tematikus szűrő sok nem oda tartozó indítványt ad ki. Néhol a  honlap szóhasználata is pontatlan: 
irományszám helyett „törvényszám” szerepel, hatályos helyett „fennálló” törvényekről olvashatunk. 



137

Mitől parlaMent egy törvényhozó szerv?

közülük, hogy a 2014-ben bevezetett új házszabály normalizálta a törvényalkotási 
eljárást (Bárándy Gergely szerint a 2014 előtti és utáni házszabály egymáshoz való 
viszonya „ég és föld”). Kár, hogy e megállapítást nem követte részletes elemzés, hi-
szen 2014 óta kimutatható egy sor eltérés a korábbi törvényalkotási gyakorlattól. 
Talán legfontosabb, hogy kevesebb sürgős eljárás indult, a  törvények elfogadási 
ideje nőtt, és megszűnt a  törvényjavaslatok oda nem illő módosító javaslatokkal 
való utólagos megtöltése. A parlamenti törvényalkotásában és annak eljárási kere-
teiben nem 2010, hanem 2014 volt az igazi cezúra.4 Egy 2015 végi konferenciától 
elvárható lett volna, hogy behatóbban elemezze a másfél évvel azelőtt indult új 
gyakorlatot, amely a hozzászólásokban szinte csak mellékes körülményként jelent 
meg. A konferencia legnagyobb részében egy már hatálytalan házszabály alapján 
elfogadott törvények elfogadásának idejéről volt szó. Az olyan, a  törvényalkotást 
alapjaiban megváltoztató intézményekről mint a  törvényalkotási bizottság, a be-
nyújtást követő kötelező várakozási idő, a  sürgős eljárások limitált száma vagy 
a benyújtott törvényjavaslat tárgyához nem kapcsolódó későbbi kiegészítés (ún. 
túlterjeszkedés) tilalma. Nem esett szó, pedig ezek jelentős részben a szabályozás 
erejével helyes mederbe terelték a 2010 és 2014 között joggal kifogásolt törvényal-
kotási tevékenység túlkapásait. 

Nem hangzott el a  hatályos törvényalkotási eljárás gyakorlati tapasztalatainak 
értékelése sem, az itt elért eredményeket legfeljebb néhány szóval ismerték el, azt 
is inkább kritikába csomagolva. Bárándy Gergely, bár üdvözölte a 2014 óta sürgős 
eljárásokkal elfogadott törvények alacsonyabb számát, hozzátette, hogy ez nem 
politikai akarat következménye, hanem az új szabályok szigorúságából adódik, nem 
említve, hogy az új, szigorúbb szabályokat is politikai akarat hozta létre. A kormány-
többség önkorlátozó, korrektív hozzáállása 2014 óta a  házszabályon túli, jogilag 
nem szabályozott területeken is érvényesül: kevesebb például 2014 óta a kormány-
párti képviselői önálló indítvány. 

A kerekasztal-beszélgetés középpontjában a  törvények elfogadás sebessége 
állt, láthatóan ez érdekelte a  legjobban a  szervezőket és a  jelenlévőket. Sebők 
Miklós is főként az ehhez kapcsolódó vizsgálati eredményeit mutatta be: 2010–
2014 között a nagy terjedelmű kormánypárti törvényjavaslatok között megnőtt 
az egyéni képviselői indítványként benyújtottak száma, valamint ezek elfogadá-
si ideje is lecsökkent. A kutató rámutatott a minőségi törvényalkotást nehezítő 

4  A 2014-ben elfogadott házszabályi rendelkezések több ponton megváltoztatták a törvényalkotási 
eljárást: a tárgyalás csak a „felkészülési idő” eltelte után kezdődhet el, a Törvényalkotási bizottság biztosítja 
a jogalkotás alkotmányos követelményeinek való megfelelést, a „túlterjeszkedő”, azaz a törvényjavaslat 
által érintett törvényhez nem illeszkedő tartalom a tárgyalás során már nem kerülhet az előterjesztésbe, 
a  sürgős eljárások száma félévenként előre meghatározott. Bővebben lásd a  régi és új szabályozás 
összevetéséről szabó Zsolt: „A parlamenti jog változásai” MTA Law Working Papers 2014/25. jog.tk.mta.
hu/uploads/files/mtalwp/2014_25_Szabo.pdf; az új törvényalkotási eljárásról részletesen lásd Petrétei 
József: „A magyar Országgyűlésre vonatkozó szabályozás alaptörvényi, törvényi és határozati házszabályi 
szinten” Kodifikáció 2014/2. http://kodifikator.hu/letoltes/category/14-2014-evi-ii-szam.
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egyéb körülményeire is (éjszakai vagy formális viták, kapkodás). Vértesy László 
igyekezett tágítani a  beszélgetés fókuszát: elemezte a  bizonyos helyzetekben 
szükséges gyors törvényhozás okait, a  közigazgatási reformból és a  törvényi 
szinthez kapcsolódó mítoszokból adódó sokasodó törvényhozási tárgyat és elő-
terjesztést. Sepsi Tibor egyetértett vele abban, hogy gyakran abból lesz törvény, 
amiből nem kellene, ehelyett a rendeletalkotásnak lehetne nagyobb teret adni, 
valamint kifogásolta a „korrekciós csomagok”, azaz a  korábbi jogalkotást javító 
módosítók nagy számát.

Ezek voltak a  konferencia legfontosabb történései és állításai, középpontban 
a  törvényalkotás sebességével. A „törvénygyár” vagy vitafórum ellentét azonban 
megítélésem szerint nem írható le csupán a Parlament működési sebességével és 
ügyterhével, esetleg ezek hányadosával. Ha azt kutatjuk, hogy mi teszi a parlamen-
tet, vagyis mitől lesz az valóban demokratikus vitafórum, szélesebb kontextusra 
van szükségünk. A szűk horizonton, a törvényalkotási eljárás hossza körül mozgó 
beszélgetés során nem kerül szóba számos olyan körülmény, amelyek sokkal in-
kább felelősek a „törvénygyárrá” válásban, ám a politikai elit 1990 óta konszenzussal 
fenntartja ezeket. Néhányat szeretnék ezek közül a teljesség igénye nélkül, szubjek-
tív választás alapján kiemelni.

1. A  mai parlamenti viták színvonalát sokszor méltán kritizálják: valódi párbe-
széd helyett sok a párhuzamos monológ, a saját álláspont ismétlése, a vitapartner 
helyett a nyilvánosságnak szánt üzenetek megfogalmazása – nálunk és külföldön 
egyaránt. Bárándy Gergely is kifogásolta a  konferencián, hogy a  parlamenti vitát 
a kormány nem veszi mindig komolyan: ha képviselőjével jelen is van, gyakran nem 
vesz részt a vitákban. Az egyéni előterjesztők gyakran nem ismerik saját előterjesz-
tésüket, alapos indokolások nem készülnek, érdemi választ az ellenzék nem kap 
a kérdéseire. Ez azonban részben elmondható a korábbi ciklusokról is. Egy alapos, 
a  politikatudomány eszközeit is alkalmazó tartalomelemzéssel lehetne feltárni, 
hogy egy politikai vita hatása hogyan alakul a szavazás és az előterjesztés változá-
sai tükrében. A mindenkori politikai akarattól függetlenül azonban az eljárási sza-
bályoknak ezt a lehetőséget biztosítaniuk kell. E tekintetben egyébként a 2014-es 
házszabály sok pozitív változást hozott. Például korábban nem volt idő az általános 
vita után arra, hogy annak eredményei módosító javaslat formájában az előterjesz-
tés szintjén is megjelenjenek. 2014 óta a törvényjavaslat benyújtása után nemcsak 
kötelező olvasási idő van, ami alatt nem lehet elkezdeni a vitát, hanem már van idő 
elkészíteni a vita alapján a módosító javaslatot is. Ettől persze független kérdés az, 
hogy a szabályozás adta lehetőségekkel élnek-e a szereplők. A szabályozás jobb lett 
2014-ben, a politikai kultúra nem. Abban sem 2010, sem 2014 nem hozott lényeges 
változást. A 2014-es új eljárások éppen a korábbi politikai gyakorlat, kultúra vadhaj-
tásait igyekeztek visszavágni.

2. A  parlamenti vita fontos célja lehet például az előterjesztő meggyőzése. Ha 
a meggyőzés sikeres, logikus, hogy az előterjesztő változtat álláspontján. Kifogásolható, 
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hogy ez sem a  jelenlegi, sem a  korábbi, húsz éve fennálló házszabályi rendelke-
zések alapján nem lehetséges. Szemben a  külföldi parlamentek többségével, az 
előterjesztő nálunk – kevés kivételtől eltekintve – saját javaslatához nem nyújthat 
be módosító javaslatot. Egyetlen lehetősége, hogy keres egy olyan kormánypárti 
képviselőt, aki osztja a véleményét, és helyette előterjeszti a módosító javaslatot. 
Eljárásjogilag lehetővé kellene tenni, hogy egy vita után az előterjesztő elmozdul-
hasson eredeti álláspontjától. A parlamenti vita eredményei így jelenhetnének meg 
a törvényjavaslat szövegváltozásaiban.5 

3. Ha van „törvénygyár”, akkor annak legfontosabb berendezése, amitől az egész 
„termelés” függ, a szavazógép vagy – szemérmesebb kifejezéssel –  a „tömbösített 
határozathozatal”. Bár ezt a megoldást sok más parlament is alkalmazza, méltányol-
ható érv nem szól mellette, egyedül a képviselők kényelmét szolgálja. Jóval köny-
nyebb ugyanis a határozatképességet hetente egy-két órán át biztosítani, mintha 
minden vita szavazással zárulna. A  több szempontból bizonyosan etalonnak te-
kinthető brit és német parlamentben ez elképzelhetetlen, ott minden vita után, 
amelyeken a döntéshozók részt vesznek, szavazás következik az adott előterjesz-
tésről. A szavazás tárgya pedig egyetlen kérdés: az elfogadás vagy elutasítás, hiszen 
a szöveg kidolgozására a bizottságban már sor került. A tömbösített szavazás a kí-
vülálló (de gyakran a benne részt vevő képviselők számára is) követhetetlen, ab-
szurd folyamat: egy szavazási listán szereplő tételekről történő gombnyomogatás 
egy-két órán át, „szavazási súgók” segítségével. A döntést megelőző parlamenti vita 
így súlytalanná válik, hiszen máskor, gyakran éjjel folyik, és nem előírás, hogy azok 
vegyenek részt rajta, akik dönteni is fognak az előterjesztésről. 

Csökkentette „szavazógép” látszatát, és egyúttal „olajozottabbá” tette a  gépet, 
hogy 2014 óta a módosító javaslatokról főszabály szerint nincs szavazás a plenáris 
ülésen. Ezzel csökkent a képviselőkre nehezedő „szavazási teher”: a módosító javas-
latokról azóta (helyesen) már a bizottságok döntenek, a plénum csak a bizottsági 
munka eredményéről, az ott módosított szövegről, valamint néhány korábban el-
utasított módosító javaslatról dönt. Korábban a szövegezés a plénumot is terhelte: 
a bizottságok és a plénum egyenként állást foglalt minden egyes módosító javas-
latról, néhány egyszerűsítéssel (pl. előterjesztő által támogatott módosító javasla-
tokról egyben szavazás). A képviselők jogaik részének, garanciális elemnek, esetleg 
presztízs-szempontból fontosnak értelmezték azt, hogy a Ház szavazzon a módo-
sító javaslatról, ne „csak” egy bizottság. Mára ez a helyére került: a bizottságba, de 
a végszavazás nem került oda, ahová való: a plenáris záróvita végére. 

4. „Törvénygyárrá” teheti a  Parlamentet a  bizottsági ülések kiüresedése, és 
ezzel párhuzamosan a  bizottsági munka színfalak mögött készült módosító 

5  Ilyen megoldást tartalmaz például a lett Alkotmány 63. szakasza, amely feljogosítja a minisztereket 
(még ha nem is tagjai a  Parlamentnek) vagy az általuk megbízott kormányzati tisztviselőknek, hogy 
bármely (tehát nemcsak a  Kormány által benyújtott) folyamatban lévő törvényjavaslathoz módosító 
javaslatot nyújtsanak be. 
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javaslatok futószalagon történő szűrésére történő redukálása is. A plénumhoz 
hasonlóan bizottsági szinten sem helyes, ha szétválik a  viták-érvek és a  szö-
vegezés, dokumentumok világa (ha mindegy, hogy mi hangzik el az ülésen, 
azért „kutya ugat, a  karaván halad”). A  plénum a  politikai viták terepe, a  bi-
zottság feladata az „aprómunka”, a részletszabályok megvitatása, a szövegezés. 
Helyeselhető újítása volt a 2014-ben bevezetett új törvényalkotási eljárásnak, 
hogy a  részletes vita, azaz a  szövegezés terhét levette a  plénumról, és oda 
vitte, ahová az való: a bizottságokba. Az azonban szintén megérne egy alapos 
tartalomelemzést, hogy a bizottságok mennyire tudtak élni az új szabályozás 
által felkínált szakpolitikai műhelymunka lehetőségével. Újra a szabályozás és 
a politikai kultúra eltérő világában vagyunk. 

A plenáris ülés a 2014-ben bevezetett új „záróvitán” megvitathatja a bizottsági 
munka eredményét (a bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatot), 
ez részben átveszi a korábbi részletes vita funkcióját, anélkül azonban, hogy annak 
hatása lehetne a  zárószavazásra, ami nem sokkal utána következik. A plénum itt 
mehet csak bele a törvényjavaslat szövegének szakaszról szakasza történő megvi-
tatásába, gyakorolva deliberatív funkcióját. A részletes vita bizottságba helyezése 
önmagában nem kifogásolható, ha a plenáris ülésnek más formában módja van az 
előterjesztés kellően alapos megvitatására.

Az új, bizottsági részletes viták azonban nem emelték a vita színvonalát. A bi-
zottságok most is, régebben is szakkérdések helyett inkább politikai szócsatákkal, 
a plenáris vitákon elhangzott érvek ismétlésével, az előterjesztések szintjén a be-
nyújtás óta felfedezett technikai, kodifikációs pontosítási kérdésekkel voltak, van-
nak elfoglalva. Elég összevetni a  bizottságok által elfogadott dokumentumokat 
a bizottsági jegyzőkönyvekkel. A bizottságok alig szánnak érdemi időt a törvényja-
vaslatokra, és alig foglalkoznak egy korábban elfogadott törvény hatásainak vagy 
a  benne adott felhatalmazás eredményeként létrejött rendeletek vizsgálatával, 
pedig ez része lehetne ellenőrzési tevékenységüknek. Bár ez részben igaz az új 
Törvényalkotási bizottság munkájára is, ez sem ciklusfüggő tendencia. Elemzések-
kel ezen a területen sem állunk jól, pedig külföldön számos példát találunk olyan 
vizsgálatokra, amelyek a  parlament, ezen belül a  bizottságok szerepét, hatását, 
hozzáadott értékét elemezték.6

A bizottságok a törvényalkotásban többnyire csak formálisan vesznek részt, egyéb-
bel (a kormány ellenőrzésével) pedig lényegében nem is foglalkoznak. A kormányzati 
meghallgatások a kötelező minimumra szorítkoznak, érdemi ellenőrzési tevékenység 
nem folyik. Igaz ugyan, hogy a bizottságoknak ehhez semmilyen kapacitása, sem sze-
mélyzete, sem anyagi forrása nincs. A bizottságoknak a  frakciókhoz, képviselőkhöz 
képest elhanyagolható mennyiségű forrás áll rendelkezésére. 

6  Meg russel et al: Fitting the Bill:Bringing Commons legislation committees into line with best practice 
(London: University College Constitution Unit 2013).
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Pozitív változást jelent, hogy a bizottságok 2014 óta minden bizottsági fázis után 
jelentést nyújtanak be a plénumnak, így annak rendelkezésére áll egy dokumen-
tum a  bizottsági történésekről. Ezek a  jelentések azonban – összevetve például 
a Bundestag bizottsági jelentéseivel – kizárólag technikai adatokat (hely, idő, érin-
tett házszabályi rendelkezések stb.) tartalmaznak, a bizottsági vitáról valódi képet 
nem nyújtanak az azon rész nem vevő számára. Az említett Bundestag-bizottságok 
egyébként zárt ülésen tárgyalnak, tehát jelentésüknek valódi informatív szerepe 
van, be kell mutatnia a vitában elhangzott érveket, álláspontokat is. Nálunk a bi-
zottsági ülések nyilvánosak – ez egyébként néha nem használ, hanem árt a vita 
színvonalának –, de érdemi jelentés nem készül.

5. A bizottsági működés további anomáliája a helyettesítési rend. Az, hogy egy 
bizottsági tag egy másik bizottsági tagnak helyettesítési megbízást adhat, önmagá-
ban is elvesz a bizottsági munka komolyságából: azt jelzi, hogy a vita, a különböző 
álláspontok kifejtése nem számít. A szavazás, illetve a többség biztosítása a fontos, 
nem pedig a véleménycsere, a közös munka. Nemzetközi kitekintésben is példátlan 
ez a  megoldás, amely megint csak a  képviselők kényelmét szolgálja: ha főállású 
képviselő létükre mégsem tudják megoldani a bizottsági jelenlétet, ez a bizottsági 
működésben (értsd: a feltétlenül szükséges szavazások gyors lebonyolítása) sem-
miféle fennakadást ne okozzon. Ha van egyáltalán külföldön helyettesítési lehető-
ség, azt inkább póttagi rendszerrel oldják meg.

6. Utolsó példám, amely a „törvénygyár” tünetét jelzi, a tárgysorozati szűrő. Bár 
az Alkotmány és az Alaptörvény egyaránt elismeri a képviselők törvénykezdemé-
nyezési jogát, ezt a házszabályok 1994 óta folyamatosan megtoldják azzal, hogy 
az ilyen törvényjavaslatok tárgyalásához még egy politikai döntésre is szükség 
van. Ez valójában az ellenzéki törvényjavaslatok kiszűrésére fejlesztették ki. A ma-
gyar Országgyűlés egyedülálló abban is – ciklusok óta megszakítás nélkül –, hogy 
ellenzéki előterjesztéseket érdemben nem vagy csak elhanyagolható mértékben 
tárgyal. Pedig ha nem is fogad el ilyet, a benyújtáson túl valamennyi időt mégis-
csak kellene hagyni arra, hogy az ellenzék bemutathassa az alternatíváit, és arra 
a kormányzat reagálhasson. A konferencián kritikaként hangzott el, hogy 2010 óta 
alig van elfogadott ellenzéki indítvány. Ez kétségkívül kifogásolható, de ezek szá-
ma korábban sem volt szignifikánsan magasabb, 2010 óta ebben sincs jelentős 
trendváltozás. A nagyobb gond, hogy az ellenzék a parlamenti napirend alakulá-
sára hosszú idő óta semmilyen befolyással nem rendelkezik. Ezen az sem változtat, 
hogy korábban a többség jóindulatából, azaz nem „alanyi jog” alapján, több ellen-
zéki indítványról tárgyalt a Ház.

Hiányosságai ellenére is érdekes és gondolatébresztő volt a  december 17-ei 
konferencia. Kezdeti lépésként a jogalkotás átfogó megvitatására alkalmas volt. Az 
új, bemutatott honlap létrehozóinak jó szándékát és helyes célkitűzését nem lehet 
vitatni. még ha a gyakorlati megvalósítás nem is hibátlan. Az oldalt egyszerű felüle-
te ellenére az tudja igazán használni, aki ismeri a parlamenti eljárások és tárgyalási 
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dokumentumok rendszerét, a parlamenti eljárások alapjait. A konferencia hiánypót-
ló volt, hiszen manapság a törvényalkotás kérdéseivel tudományosan kevesen fog-
lalkoznak. A szervezők azonban elszalasztották azt a  lehetőséget, hogy a magyar 
parlamentarizmus gyengeségeit átfogó jelleggel feltárják – inkább megmaradtak 
azoknál a tételeknél, amelyek nem feszítik szét saját, korábban kialakult koncepció-
jukat. Érdemben nem esett szó sem a politikai kultúra két évtizede tartósan negatív 
jelenségeiről, sem a parlamenti eljárások terén 2014-ben bekövetkezett, vitathatat-
lanul pozitív változásokról.

Szabó Zsolt egyetemi adjunktus • Károli Gáspár Református Egyetem  • 
szabo.zsolt@kre.hu
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RECENZIÓ

KUKORELLI ISTVÁN 

Recenzió Soltész István: Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, 
az Országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási 
rendszerekről (1000-2014) című művéről1

Biztos vagyok benne, hogy Soltész István neve és munkássága közismert az 
alkotmányjogász társadalom, ezen belül a  parlamenti joggal foglalkozó elméleti 
és gyakorlati szakemberek körében és azon túl is. Negyed századon keresztül az 
Országgyűlés főtitkáraként egyik, ha nem a legfőbb szervezője, szerkesztője, szer-
zője volt számos parlamenti jogi kiadványnak. Felsorolni is hosszú lenne a „Soltész 
Tanszék” által gondozott parlamenti dolgozatokat, a  hasznosabbnál hasznosabb 
forrásértékű kézikönyveket, tanulmányköteteket, az egyes parlamenti ciklusokról 
publikált adatokat és tényeket.

Az élő és alkotmányos parlamenti jogot nagy figyelemmel kísérő, szakmája iránt 
illő alázattal elkötelezett és nyitott közjogász fontos vállalása volt mindez, amely-
ben munkatársai mellett szövetségesre talált a  közjogtudományban is. A  legen-
dás, Dunára néző főtitkári dolgozószoba mindig nyitott volt minden intézmény, 
tanszék, oktató, kutató, érdeklődő egyetemi hallgató előtt. Ő maga is tanította 
a parlamenti jogot, több egyetemen, nem középiskolás fokon.

Soltész István munkásságából két alkotása mindenképp kiemelendő:
– az egyik az Országgyűlésről szóló, a Parlamenti Módszertani Iroda gondozásában 

négy kiadást megélt könyve (a negyedik kiadás 2010-es évszámot visel);
– a másik – és erről íródik jelen recenzió is – a „Soltész Bibliográfia”, amely ma már 

fogalommá vált, hazai és nemzetközi viszonylatban ritkaságszámba menő, a jog-
történeti és a tematikus módszert együttesen alkalmazó szakbibliográfia.

Csak megerősíthetem Ambrus Jánosnak a  Bibliográfia első kiadásához 
fűzött előszavában leírtakat: „sem hasonló tematikájú, sem hasonló részle-
tességű és mélységű bibliográfia a magyar jogi-politológiai szakirodalomban 
soha nem látott napvilágot.”

1  Az Országgyűlési Könyvtár támogatásával készült szerzői kiadás, Budapest: 2015, megjelent 
70 példányban. 
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A Soltész Bibliográfiának – bár az első kötet hivatalosan csak 2004-ben jelent 
meg – legalább negyed százados története van. A szerzőt közelebbről ismerők 
jól tudják, hogy Soltész István az alkotmányos rendszerváltozás óta (legyen a dá-
tum Alaptörvényszerű és a Parlamenthez kötődő, azaz 1990. május 2. óta) gyűjti, 
rendszerezi az alkotmányos parlamenti jog bibliográfiai forrásait. Tanúja lehettem 
a gyűjtőszenvedély kialakulásának és a munkafolyamatnak, amelyet a tengernyi 
főtitkári munka mellett végzett, a rá egyébként is jellemző hatalmas munkabírás-
sal, türelemmel és polihisztori figyelemmel. Nagy gyűjteményeket csak szenve-
délyes gyűjtők képesek létrehozni hangyaszorgalommal.

A bibliográfia kezdeti, sokszorosított példányait már a ’90-es évek elejétől rend-
szeresen kézhez kapták többek között az akkori alkotmányjogi tanszékek munka-
társai, így magam is. Az anyag egyre bővült, tematikusabbá, rendezettebbé vált. 
2004-ben a szerző mások bíztatására is úgy gondolta, hogy a munka megérett arra, 
hogy könyv legyen belőle, közkinccsé tette tehát az addig belső használatra szánt 
kéziratát. Az első kiadás bemutatója a Parlament Delegációs termében nagy sajtófi-
gyelem és telt ház – mintegy száz fő – előtt volt 2004. november 24-én, az akkori 
házelnök jelenlétében. Mindezt megőrzött jegyzeteimből tudom idézni, ugyanis 
az a  megtiszteltetés ért, aminek örömmel tettem eleget, hogy bemutathattam 
a könyvet, amely akkor több mint kilencezer címet tartalmazott és egy „szabályos 
nagyságú” (427 oldalas) kiadvány volt.

A 2004-es jegyzeteim szerint a Soltész Bibliográfia négy jellemzőjét emeltem ki:
– az első jellemző így hangzott: a kötet alapvetően jogtudományi, a jogágakon 

belül alkotmányjogi, ezen belül parlamenti jogi bibliográfia, különösen a szű-
kebb értelemben vett parlamenti jog teljes értékű katalógusa;

– második jellemzője a  bibliográfiának, hogy praktikus, gyakorlati szempon-
tokra, például a  belső parlamenti precedensekre is figyel, megjelöl belső 
szakértői anyagokat, elemzéseket, például egyetemi doktori szakdolgozato-
kat, ezáltal az alkalmazott, az élő parlamenti jog bibliográfiája is egyben, ez 
teszi igazán újszerűvé, használhatóvá, kézikönyvvé a művet.

– harmadik jellemzője, hogy tudatosan vállaltan alkotmánytörténeti, jogtörté-
neti bibliográfia is, amely korszakol. Egyes intézményeknél messzebb megy 
vissza az időben, másoknál, például a választásoknál 1848-tól indít. A  tema-
tikus módszer mellett is alkalmaz történeti szakaszolásokat, így egy-egy tétel 
többször is szerepelhet. Az ismétlések fontosak és egyáltalán nem zavaróak, 
sőt a teljesség felé viszik a bibliográfiát.

– és végül a negyedik jellemző, hogy a parlamenti jog, különösen a szuvere-
nitás klauzula kettős jellegéből fakadóan (a nép hatalmát képviselő útján, 
kivételesen közvetlenül gyakorolja) a  bibliográfia nemcsak jogtudományi, 
hanem politikatudományi is, amely a releváns napi és heti lapokból össze-
gyűjti a témába vágó politikai publicisztikákat, különösen épít például a Ma-
gyarország Politikai Évkönyvei sorozatra.
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Úgy vélem, hogy ezek a jellemzők alapjaikat tekintve ma is megállnak. A biblio-
gráfia fokozatos tematikai, szerkezeti, módszertani bővülését jól nyomon követhet-
jük a következő kiadásokban.

A második kiadás (2007), amely még alapvetően az Országgyűlésről, a  képvi-
selőkről és a képviselők választásáról íródott, már tizenhatezer címet tartalmazott 
és 755 oldal terjedelmű volt.

Nagy ugrást jelentett mennyiségében (negyvennégyezer cím) és szerkezetében 
a harmadik kiadás, amely 2012-ben, már az Alaptörvény után jelent meg. Új címe 
hűen jelzi a  tematikai bővülést: Bibliográfia az Alkotmányról, az Országgyűlésről, 
a központi állami szervekről és a választási rendszerekről.

A Bibliográfia végső formáját a 2015-ös negyedik kiadással nyerte el, amely közel hat-
vanezer címet tartalmaz 1363 oldalon. A szerző előszava szerint – a Gutenberg-galaxis 
végén – ez lesz az utolsó könyv alakban is kézbe vehető bibliográfia. Korlátozott, mind-
összesen hetven példányban jelent meg, igazi antikvár értéke van tehát.

A könyv lényegében öt panelen nyugszik, bár három fő részre osztott. Címe tel-
jesen fedi a tartalmat. 

Az 1. rész az Alkotmányról, a 2. rész az államról, az Országgyűlésről, a központi állami 
szervekről, a 3. rész a választási rendszerekről szól 1000-2014 között.

Látható, hogy a  bibliográfia minden korábbi jellemzője erősödőben van. 
Gerincét változatlanul – közel 600 oldalon keresztül – az Országgyűlés, a szű-
kebb értelemben vett parlamenti jog tagolt tematikája adja. Joggal mondható 
tehát, hogy a bibliográfia „a parlamenti jog bibliája”, ami nincs benne, azt nem 
is érdemes elolvasni.

A többi téma esetében is teljesértékűbbé, nagyon jól használhatóvá vált a könyv 
(gondolok itt az alkotmányozásra, az egyes állami szervek vagy az alapjogok kapcsán 
megjelölt bibliografikus adatokra.

Bibliográfiákról nem szoktak olyat írni, hogy rendkívül színes. Egyetemi foga-
dóóráimon győződtem meg erről, amikor előveszem a komoly súlyú, igencsak 
tekintélyes könyvet. Első pillanatokban látom tanítványaim, doktoranduszaim 
szemében a  rémületet. Aztán, amikor használni kezdik, kiderül, mi minden 
tudható meg belőle. Például királyaink, köztársasági elnökeink, házelnökeink 
neve, kormányaink összetétele stb. De olvashatunk a  jeltolmácstól kezdve az 
Országgyűlés énekkaráig (Szenátorok) sok minden másról is. Csak be kell dobni 
a téma tantuszát, és rögtön kijön a keresett válasz. Egyik győri diákom nemrég az 
1921-es soproni népszavazás történetét kívánta feldolgozni. Kértem, hogy üsse 
fel a kötet 1361. oldalát, szinte teljes értékű a téma szakirodalma. Hogy mekkora 
segítség ez a könyv az oktatásban, a kutatásban, arról sokszorosan meggyőződ-
tem. Tanulmányok, kész dolgozatok jelzik vissza jelentőségét. Igazi kuriózumszerű 
jogi mankó, amely a segítés nemes szándékából készült. 

Mondják, hogy jó katalógus nélkül nem működik a könyvtár. Ilyen színvonalú 
bibliográfiával nemcsak a  könyvtár, az oktatás is működőképesebbé válik. Jó hír 
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a  Bibliográfiát használók számára, hogy az Országgyűlési Könyvtár a  honlapján 
(www.ogyk.hu) széles körben hozzáférhetővé tette a Bibliográfiát. A Digitális gyűj-
temények cím alatt érhető el a Parlamenti bibliográfia, amelyhez a honlapot láto-
gatóknak egy névre és szóra kereső program kínál sokféle lekérdezési lehetőséget.

Ha jó dolgozatot akarsz írni, üsd fel a  Soltész Bibliográfiát, szoktuk mondani 
a konzultációs órákon. A magyar közjogász társadalom nevében is köszönet illeti 
a szerzőt ezért a kitűnő gyűjteményért, amely – ismerve őt – már valószínű, hogy 
a hetvenezres tételnél tart.
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PETRÉTEI JÓZSEF

Recenzió Erdős Csaba: Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az 
Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről  című művéről1

A rendszerváltozást követő évtizedekben a magyar Országgyűlésről számos 
értékes, alapos és nívós munka született, amelyek a parlamenti jog elemzésével és 
értékelésével foglalkozva feltárták Magyarország legfőbb népképviseleti szervé-
nek az államszervezetben és a hatalommegosztás rendszerében elfoglalt helyét, 
szerepét, szervezeti sajátosságait, funkcióit, és működési-eljárási mechanizmusait. 
E munkák sorába szervesen illeszkedik Erdős Csaba fiatal kutató által írt színvo-
nalas monográfia is, amely a szerző 2014 februárjában sikeresen megvédett dok-
tori disszertációjának átdolgozott változata, és a „Parlamenti kötetek” sorozatban 
jelent meg a Gondolat Kiadónál. A „Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az 
Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről” című kötetben a szerző az Országgyűlés 
döntési autonómiájának bemutatását és értékelését végzi el, amelyet – szándéka 
szerint – kizárólag jogi szempontból valósít meg, és újszerű, aktustani megkö-
zelítést alkalmazva tesz kísérletet a  magyar parlament és szervei döntéseinek, 
illetve e döntések joghatásainak elemzésére, beleértve az alkotmánymódosítások 
problematikáját is. Külön kiemelendő, hogy a kötet figyelembe veszi a vonatkozó 
joganyag elmúlt években végbement változásait, amelyek közül a disszertáció 
megvédése óta a  legjelentősebb az új határozati házszabályi rendelkezések 
megalkotása és hatályba lépése volt.

A kötet három fő szerkezeti egysége közül a parlamenti aktustanról szóló fe-
jezetben – amely a monográfia túlnyomó részét teszi ki – kiindulásként a szerző 
meghatározza az országgyűlési aktus fogalmát. Eszerint országgyűlési aktus a par-
lamentnek, valamely szervének, szervezeti egységének, ennek – ilyen minőségé-
ben eljáró – tagjának vagy tisztségviselőjének (azaz a parlamenti jog alanyának) 
minden olyan akaratnyilatkozata vagy tevékenysége, amely akár a parlamenti jog 
más alanyának, akár más jogalanynak „a jogi helyzetében változást idéz elő, de 
legalábbis arra alkalmas. Az aktus fogalma képes átfogni a parlamenti működés 
két megnyilvánulási formáját, a  különböző cselekedeteket/tevékenységeket és 
a  döntéseket/akaratnyilatkozatokat.” E  definitív meghatározásra felfűzve a  szer-
ző aprólékos és szívós munkával tárja fel az Országgyűlés döntési aktusainak 

1  Budapest: Gondolat Kiadó 2016.
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jellegzetességeit, az egyes aktusok joghatásait: az aktusok alanyai, jogi formája, 
továbbá a bennük foglalt rendelkezések jellege, valamint jogi kötöttsége szerinti 
osztályozásánál dogmatikai pontosságra törekszik. Az aktus jogi formája szerint 
megkülönbözteti a kötelező, azaz normatív (alaptörvényi, törvényi, közjogi szer-
vezetszabályozó eszközi, precedensjellegű, szokásjogi), illetve egyedi (egyedi ha-
tározati, ülésvezetési, ülésvezetésen kívüli rendészeti, eseti jellegű állásfoglalási, 
más jogági), illetve nem kötelező, azaz deklaratív (politikai nyilatkozati, bizottsági 
állásfoglalási), döntés-előkészítő, valamint felszólalási aktusokat. Az aktusba fog-
lalt rendelkezés jellege szerinti megkülönböztetésnél – a szerző szerint – arról van 
szó, hogy a normatív parlamenti aktus egyedi rendelkezést tartalmaz, és ennek 
három esetköre különíthető el: a) az, amikor a parlament konkrétan, és nem álta-
lánosan jelöl meg jogalanyokat, jogtárgyakat törvényben, b) az ún. politikai zsák-
mányszerzés bizonyos esetei és c) az általános szabályok alóli – kifejezett esetre 
vagy személyre alkotott – kivételképzés. Az országgyűlési aktusok jogi kötöttsé-
gének vizsgálata a szerző szerint arra a kérdésre adhat választ, hogy hol húzódik 
a határ a jog eszköz- és korlátjellege között. Szerinte „kifejezetten érdekessé teszi 
az országgyűlési aktusok jogi kötöttségének problémáját, hogy egyrészt mint al-
kotmányozó, másrészt – eljárásai tekintetében – mint önszabályozó hatalomként 
jár el: egyszerre a norma alkotója és címzettje.”

Erdős Csaba az egyes aktusfajták jellemzői mellett behatóan tárgyalja a  jogi 
kontrolljuk lehetőségét, a  kontroll hiányának problémáit, illetve ezek pótlásának 
lehetséges megoldásait. A közjogi jellegű kontroll kiemelkedően fontos fórumának 
az Alkotmánybíróságot jelöli meg. Feltétlenül kiemelendő az alkalmazott módszer 
újdonsága és következetes felhasználása, amelynek során kísérlet történik a szervi 
cselekvés – mint aktus – következményeinek jogi értékelésére, pontosabban arra, 
hogy ezek az aktusok mikor és kinek számíthatók be, illetve ezekért ki és mikor viseli 
vagy viselheti a felelősséget. A monográfia aktualitását, indokoltságát és hézagpót-
ló jellegét éppen az igazolja, hogy az országgyűlési aktustípusok jelentős számánál 
hiányzik a  jogi szempontú felülvizsgálat, a  jogi kontrollmechanizmus lehetősége, 
amely a  jogállamiság szempontjából mellőzhetetlennek minősíthető. Teljes mér-
tékben egyet lehet érteni a szerzővel abban, hogy számos esetben szükség van, il-
letve lehet a parlamenti aktusok jogi szempontú felülvizsgálatára, különösen a köz-
társasági elnök és más közjogi tisztségviselők megválasztásánál, továbbá akkor, 
ha a Költségvetési Tanács jár el alaptörvény-ellenesen. Garanciális szempontból is 
megjegyzendő azonban, hogy az ülésvezetési aktusok jogi felülvizsgálatnak – vagy 
legalábbis lehetőségének – van ugyan visszatartó ereje, de azzal számolni kell, hogy 
a  jogi szempontú felülvizsgálat maga is politikai eszközzé válhat, és az elhúzódó 
jogi viták a parlament működését is megbéníthatják. A kétharmados többséggel 
hozott döntések sem jelentenek garanciát akkor, ha e többség visszaélésszerűen 
akar eljárni. A jogi korlátok növelése látszólag megoldást adhat, de nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az Országgyűlés – ahogy a  szerző is bizonyítja – az egyik 



149

Parlamenti autonómia

legfontosabb politikai-hatalmi szerv, ezért működésének mindenre kiterjedő jogi 
szabályozása legalább annyi vitát eredményezhet, mint amennyi garanciát adhat. 
Erdős Csaba konzekvens módon analizálja a  parlamenti aktusok sajátosságait az 
Alaptörvény és a törvényi szabályozás mellett a határozati házszabályi rendelkezé-
sek, az egyedi határozatok és az ülésvezetéssel összefüggő aktusok vizsgálatával 
is. Ennek az új perspektívának a  megválasztásával jelentős mértékben járul hoz-
zá az Országgyűlés hatásköreinek és jogállásának pontosabb meghatározásához, 
a  parlamenti döntéshozatal szabályozásának megismertetéséhez, lefolyásának 
feltárásához és eredményének értékeléséhez. Bátran kijelenthető, hogy a magyar 
szakirodalomban e kérdést kifejezetten aktustani megközelítésben tárgyaló, átfogó 
jellegű monográfia még nem született.

A szerző különálló részt szentel az alkotmánymódosítások felülvizsgálható-
sága kérdéseinek, vagyis elkülönítetten vizsgálja e  sajátos országgyűlési aktus 
normatív jellemzőit. Ennek során összeveti az alkotmánymódosításnak a korábbi 
Alkotmány alapján történő, illetve az Alaptörvény szerinti hatályos rendelkezé-
seit, továbbá az alkotmánymódosításra vonatkozó, a magyar szakirodalomban 
megfogalmazott alkotmányelméleti álláspontokat. A  szerző külföldi példákat 
– különösen az alkotmánymódosítás különböző korlátait, köztük az örökké-
valósági klauzulák alkalmazását – is figyelembe véve értékeli az alkotmányok 
stabilitását biztosító módszereket, illetve a  magyar szabályozást, és bemutatja 
az Alkotmánybíróság általi formai és tartalmi felülvizsgálat lehetőségét, az ez-
zel összefüggő tényleges gyakorlatot, valamint ennek szakirodalmi értékelését. 
Törekszik az egyes megközelítések szintetizálására, de egyértelművé teszi saját 
kritikus meggyőződését, ezzel is bátorítva az olvasót arra, hogy maga is vegyen 
részt, vagy legalábbis foglaljon állást e véleménycserében. 

Mindenképpen dicsérendő, hogy Erdős Csaba mindvégig nagy hangsúlyt fektet 
a jogesetek bemutatására és elemzésére, továbbá ismerteti az adott jogintézmény-
nyel kapcsolatos legfontosabb – pozitív, illetve negatív – szakmai kritikai álláspon-
tokat, valamint gyakran fogalmaz meg a magyar szabályozás továbbfejlesztésére 
irányuló, feltétlenül hasznosítandó, markáns de lege ferenda javaslatokat. A  kötet 
szerkezete, szisztematikusan követett felépítése logikus, és alapvetően arányos, 
belső tagolása megfelelő: célszerű mértékben váltják egymást a  szerzői értéke-
lést tartalmazó részek, a  jogalkotással összefüggő problémafelvetések és az erre 
adott megoldási javaslatok. A főbb alfejezetek végén a legfontosabb megállapítá-
sok tézisszerű összefoglalása könnyen áttekinthetővé teszi a  fejtegetések velejét. 
E  konklúziók önmagukban is bizonyítják az elvégzett kutatómunka szerteágazó 
voltát és értékes eredményét. A monográfia bizonyítja szerzőjének magas szintű 
szakmai felkészültségét, és fontos, több szempontból felhasználható tudományos 
eredményt ölel fel. Továbbá átfogó, az elméletben és gyakorlatban egyaránt hasz-
nosítható ismeretekkel szolgál mind a szakemberek, mind a téma iránt behatóan 
érdeklődők számára. A könyv kiemelkedő értéke, hogy a szerző a választott témát 
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komoly elmélyültséggel, a  munka bevezetőjében megfogalmazott módszer kö-
vetkezetes alkalmazásával és a jogi felülvizsgálat szükségességének meggyőző in-
dokolásával dolgozza fel, érvelését az Alkotmánybíróság vonatkozó gyakorlatának, 
továbbá nemzetközi példáknak és esetjogi döntéseknek az elemzésével és értéke-
lésével támasztja alá.

A világos és közérthető módon, de magas szakmai nívón megírt munka széles-
körű szakirodalmi bázist dolgoz fel, amelyet értő módon használ, és kellő kritikával 
kezel. A szerző világosan, szabatosan és lényegre törően fogalmaz, stílusa érthető, 
meggyőző, érvelése szakszerű, megalapozott. Nem elhanyagolandó szempont, 
hogy a hivatkozások pontosak, a forrásanyag kezelése korrektnek mondható, ami 
elősegíti a témakör mélyebb megismerését, a különböző felfogások és álláspon-
tok beható tanulmányozását. Ha találhatóak is a műben vitatható megállapítások, 
ezek kifejezetten ösztönző jellegűek, amelyek további termékeny szakirodalmi dis-
kurzusokhoz vezethetnek.
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STIPTA ISTVÁN

Recenzió Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje. A magyar 
országgyűlések története I. című könyvéről1

Az új sorozat első kötete alapvető hiányt pótol. A két világháború közötti magyar 
alkotmányos intézmények történetének számos területe feldolgozatlan, ma is hiá-
nyoznak az elemzéshez és általánosításhoz nélkülözhetetlen forrásközlő, valamint 
alapozó előtanulmányok. Bár a Horthy-korszak köz- és politikatörténetének számos 
részterületét értő monográfiák összegezték, az alkotmánytörténet általános ten-
denciáit feltáró és az egyes közjogi intézményeket feldolgozó szakmunkák hosszú 
ideje váratnak magukra. 

Ez a hiányosság számos okra vezethető vissza. A magyarázatokat keresve – hiva-
tásbeli érintettségem alapján – első helyen a közjogtörténet képviselőinek indoko-
latlan óvatosságát említem, melynek következtében a kutatóképes és az előmeneteli 
penzumokon túli, nagyobb feladatra vállalkozó jogtörténészek ma is inkább a hazai 
közjogtörténet dualista időszakát kutatják. Az alkotmánytörténeti szakma korábban 
politikai szándékkal közelített, és gyakran ma is ilyen előítélettel viszonyul az – egyéb-
ként rendkívüli ellentmondásokkal terhes – Horthy-korszakhoz. A kötelező szemléleti 
korlátok megszűntével sem került előtérbe a két világháború közötti időszak közjo-
gának kutatása, hiszen a tudományos törvénymagyarázat hazai képviselőit továbbra 
is feszélyezi a Horthy-korszak jellegéről folyó vita, és praktikus óvatosságra készteti 
az alapkutatások hiánya. A következmény egyértelmű: e periódusról nem születtek 
közjog-történeti részmonográfiák, előítélet-mentes kandidátusi-nagydoktori érteke-
zések és – ami különösen sajnálatos – friss szellemű PhD disszertációk. 

A magyar jogtörténet-tudományban egyébként sem erősödött meg a közelmúlt 
és a Zeitgeschichte iránti kutatási kedv, és nem honosodott meg ennek tudományos 
(összehasonlító-jogi) módszere sem. Ez a témaválasztási óvatosság jellemzi a magyar-
országi szakjogágak, a tételes jogtudományok művelőit is, akik (csekély kivételtől el-
tekintve) nem tartják szükségesnek, jobb esetben jogtörténészi feladatnak minősítik 
tárgykörük történetének alaposabb kutatását. Nálunk a tudományt művelő szakjogá-
szokban a rendszerváltás után sem alakult ki olyan múltfeltárási igény, amilyen az 1930-
as években a  hazai közjogászok tekintélyes képviselőit (Molnár Kálmánt, Zsedényi 
Bélát, Nagy Ernőt, Egyed Istvánt, Magyary Zoltánt) jellemezte.

1  Sorozatszerkesztő: Bellavics István, Gyurgyák János, Kedves Gyula (Budapest: Országgyűlés Hivatala 
2015 512 o.).
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Ez a helyzet annak ellenére alakult ki, hogy közjogtörténetünk e korszakának kutatá-
sához az utóbbi években kedvezőek az infrastrukturális feltételek. Tárgykörünknél ma-
radva az Országgyűlési Könyvtár hatalmas segítséget nyújtott a kutatóknak a törvény-
hozási források digitalizálásával és szakszerű közzétételével. Soltész István alapmunkája 
[Bibliográfia az Alkotmányról, az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről 
és a választási rendszerekről (1000-2014) (Budapest: Országgyűlés Hivatala 2015) ötödik, 
átdolgozott, bővített kiadás] készen adja a  forrásokat, hasonlóképpen nagy segítsé-
get jelentenek Jónás Károly, Villám Judit és Varga Tímea szakszerű forrásgyűjteményei 
és szakirodalmi kalauzai is. A törvényhozás-történeti (főleg a bizottsági) kutatásokhoz 
szükség lenne még Bölöny József: A magyar törvényhozó testületek I-II. című kéziratának 
nyomtatásban történő közzétételére is. 

Ilyen helyzetben különösen fontosnak kell tartanunk Püski Levente legújabb 
könyvét. A szerző fontos munkát írt, amely az adott időszak közjogtörténetének és 
intézménytörténeti kutatásainak kiinduló irodalma, megkerülhetetlen opusza lesz. 
Hangsúlyozni kell, hogy a vállalkozás újszerű és (szűken vett tárgyának tudományos 
részterületét tekintve) előzmény nélküli.

Püski Levente a Horthy-korszak törvényhozását „jog-, politika- és intézmény-
történeti” nézőpontból vizsgálja. A  közelítés tehát jelentős részben közjogi jel-
legű, amely a  történeti alkotmányunk és alkotmánytörténeti szakirodalmunk 
kategóriáinak ismeretét feltételezi, és korabeli értelmezési szempontjainak figye-
lembe vételét igényli. A szerző otthonosan mozog ebben a fogalmi közegben, és 
valós tartalmuknak megfelelően használja a közjogi fogalmakat. Ennek ellenére 
például a hatáskör, a  jogkör és a feladatkör kifejezések világosabb elhatárolásá-
val pontosabban lehetett volna követni a törvényhozás korabeli közjogi funkciót. 
A mű címében a „parlament” kifejezés is zavaró, hiszen hazánkban ebben az idő-
szakban a  törvényhozó testület hivatalos elnevezése „országgyűlés” volt. A  cím 
– feltehetően – stiláris indokból született, a szerkesztők nagy valószínűséggel ke-
rülni szerették volna a sorozatcímmel való szóegyezést.

Püski Levente már korábbi műveiben, főleg A  magyar felsőház története 
(Budapest: Napvilág 2000) című könyvében fontos részismereteket közvetített 
törvényhozásunk második kamarájáról. A két könyvben vannak átfedő tárgykörök 
(pl. a  felsőház létrejötte, szerkezete), de az új mű nem ismétli a korábbi megál-
lapításokat, az érintkező részekben is kiegészíti, részletezi és tartalmilag árnyalja 
megjelent munkáinak megállapításait.

A könyv szerkezete, tartalmi tagolása arányos, a részegységek sorrendje egymásra 
épülő, logikus. Az egyes fejezetek követik a törvényhozás szervezeti felépítésének és 
működésének belső logikáját, miközben az egész áttekintés megtartja jól követhető 
kronológiai ívét. A szerző ebben a tekintetben is eredményes összhangot teremtett 
az intézménytörténeti elemzés dogmatikus módszere és az általános történetírás 
időrendi metódusa között. A fejezetek között egyedül a „Felsőház kapcsolatrendszere” 
című rész illeszthető nehezebben a vázolt gondolatmenetbe.
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Az ismertetett mű a választott tárgykör átfogó feldolgozását, tartalmi szintézi-
sét ígéri. A forráskör kiválasztása ennek megfelelően történt. A szerző valamennyi 
fontos alapművet számításba vett, feldolgozott vagy hivatkozott. Figyelemmel 
volt a  kortárs szerzők munkáira, felhasználta a  töredékes közjogtörténeti szak-
irodalmat, és áttekintette a szakfolyóiratok legfontosabb tárgybeli tanulmányait. 
A szekundér irodalom kiválasztásakor figyelme a köztörténeti monográfiákra és 
az érdemdús egyetemi TDK dolgozatokra egyaránt kiterjedt. Haszonnal forgatta 
a töredékes közjogtörténeti műveket, Ruszoly József, Vékás Lajos, Pecze Ferenc, 
Takács Imre vonatkozó tanulmányait. A legújabb szakirodalmi feldolgozások kö-
zül egyedül Szabó István újabb monográfiáját [An der Grenze von Demokratie und 
autoritärem Regime: Charakteristische Merkmale der ungarischen Staatsorganisa-
tion in der Zwischenkriegszeit (Baden-Baden: Nomos 2014) 218 o.] lehetett volna 
még számításba venni.

Értékelni kell, hogy a szerző tekintélyes mennyiségű archivált forrást használt fel, 
és rámutatott a  további levéltári kutatások irányára is. Az elsődleges források kö-
zött megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Levéltárnak az országgyűlési elnöki hivatal 
tevékenységéről, a bizottságok és a hivatali apparátus munkájáról szóló – eddig fel-
táratlan – iratai. A szerző műve igazolja azt is, hogy a nyilvánosságra hozott és a ku-
tatók számára könnyen elérhető éves költségvetési anyagok közjogtörténetünk 
eddig méltatlanul mellőzött forrásai. A  feltárt levéltári anyagok megfelelő alapot 
szolgáltatnak a  törvény-előkészítés folyamatának további elemzéséhez, valamint 
a törvényhozás és kormányzat viszonyának feldolgozásához is.

A szerző jó arányérzékkel taglalja a  Horthy-korszak törvényhozó testületeinek 
és a dualista időszak országgyűlésének testület-képzési és szervezeti párhuzamait, 
a hivatalosan is deklarált kontinuitást igazoló tényeket. Ahol szükséges volt, Püski 
Levente feldolgozta a  századelő törvényhozó testületeinek tárgybeli dokumen-
tumait is. További elemzések részletezhetnék a  személyes folytonosság és a  tör-
vényalkotó szemlélet továbbélésének nyomait vagy a működésben fellelhető köz-
jogi szokások párhuzamait. Az is további elemzést igényel, hogy a harmincas évek 
közepétől miként szorultak háttérbe a törvényhozás jogállami kritériumai.

A szerző nem tartotta feladatának a nemzetközi összehasonlítást. Ilyen fejezet 
nincs a könyvben, de számos hivatkozás utal a rokonítható idegen megoldásokra. 
Erről a kutatási és – részben módszertani – feladatról nem mondhatunk le, hiszen 
a korabeli magyar közjogi intézmények tárgyszerű értékelése nem nélkülözheti – 
legalább – a környező országok törvényhozás-történeti folyamatainak vizsgálatát. 
Hasonlóan fontos kutatói feladat lesz a törvényhozás tényleges működésének, a je-
lentősebb közjogi hatású törvények meghozatalának elemzése, a törvényhozásbeli 
viták részletes nyomon követése. Ez a munka Püski Levente munkájának ismereté-
ben nagyobb eséllyel végezhető el. 

A könyv írója objektív távolságtartásra törekszik. A szóhasználatában gyak-
ran semlegesítő egyensúlyt keres, így a radikalizálódó törvényhozási időszakot 
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az „átalakulás” periódusának nevezi, és a  Horthy-korszak törvényhozásának 
záró időpontját 1944 tavaszára teszi. Ezen utóbbi, kontúr nélküli datálás érthető 
lehet annak fényében, hogy alaptörvényünk az alkotmányos történelmünk záró 
időszakát 1944. március 19-re tette. A  könyv egyébként vitatott kérdésekben 
megszólaltatja a mérvadó, egymással ellentétes álláspontokat. A „Reprezentáci-
ótól az emlékezetpolitikáig” című fejezet kötelező olvasmány lehetne napjaink 
múlt-értelmező kismesterei számára. Hasonlóan tanulságos a korabeli parlamen-
ti vitakultúra ismertetése is.

A könyv számos – a szerző által összeállított – statisztikai kimutatást tartalmaz. Ezek 
adatai a korabeli működés beszédes tényei, és módszertani szempontból is tanulsá-
gos adalékok a közjogi folyamatok számszerűsíthetőségének lehetőségéhez. 

Méltatni kell a mű könyvészeti erényeit is. A most megjelent munka klasszikus 
értelemben vett „könyv”, amelyen a kiadói kultúra bizonyítékait és – manapság 
gyakran megspórolt – alkotói munkafázisait lelhetjük fel. A  hivatkozások nem 
terhelik túl a törzsszöveget, a felhasznált források a kötet végén nyomon követ-
hetőek. A névmutató a törvényhozás szereplőire korlátozott, de ebben a körben 
teljes. A széles körből válogatott képek nem puszta illusztrációk, hanem kiválóan 
egészítik ki az aktuális oldalon közölt gondolatokat. A kötet rendkívüli alaposság-
gal szerkesztett, olvasmányos stílusban írt, szakszerűen lektorált és nyelvtanilag 
korrekt kiadvány. Egyedül Kukorelli István nevének leírásában fordult elő betűhi-
ba, amit a recenzens csupán azért említ, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a kiváló 
alkotmányjogász kiemelkedő jogtörténeti munkásságára.

Püski Levente könyve biztos ténybeli alapokra épülő szaktörténészi munka, ame-
lyet haszonnal forgathatnak a  tudományos munkát végzők, a  hivatásukra készülő 
történész és jogász hallgatók, továbbá a feldolgozatlan közelmúltunk iránt érdeklődő 
olvasók. Olyan mű, amely ösztönzi és segíti a további szervezeti elemek feltárását, a ha-
zai törvényhozási tevékenység részleteinek feldolgozását, és igényt teremt a magyar 
testületi jogalkotás történetének nemzetközi összehasonlítására.
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HORVÁTH ATTILA

Recenzió Halász Iván: Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet 
fejlődése a visegrádi országokban 1989 után című könyvéről1

Egy recenzió megírása során a „hiánypótló” jelzőnél kevés elkoptatottabb 
fordulat van. Ugyanakkor Halász Iván professzor könyvét mindenekelőtt még-
iscsak ezzel a kifejezéssel lehet jellemezni, ugyanis magyar nyelven nem szüle-
tett eddig olyan munka, amely a közép-kelet-európai – vagy csak szűkebben 
véve a visegrádi – országok államszervezetének részletes, átfogó tárgyalására 
vállalkozott volna. Amennyiben a V4-ek közjogi-politikai rendszerét szeretnénk 
közelebbről megismerni, a rendelkezésre álló magyar nyelven íródott kötetek 
közül egyesek a rendszerváltások folyamatát2 és a többpártrendszerek térség-
beli kialakulását3 tárgyalják; mások pedig az új alkotmányok elfogadását – és 
az alkotmányok szövegét – helyezik a középpontba.4 Ezen kívül találunk pél-
dát a valamennyi európai állam politikai rendszerét kézikönyvszerűen bemu-
tató kötetre,5 a XX. század második felét tárgyaló jogtörténeti monográfiára,6 
valamint a  közigazgatási rendszerekre fókuszáló munkára is.7 A  fentieken túl 
természetesen az összehasonlítás igényével íródott alkotmányjogi megközelí-
tésű kiadványok is szóba jöhetnek mint lehetséges tájékozódási források.8 Ki-
mondottan a visegrádi államokat középpontba helyező, azok államszervezeti 
fejlődését részletesen tárgyaló, nagy terjedelmű munka azonban eddig még 
nem létezett. A recenzió tárgyát képező mű témaköréhez talán Balogh László 
2012-es munkája esik a  legközelebb, ám ez a kötet elsősorban egy áttekintő 

1  Budapest: Lucidus Kiadó 2014.

2  glatz Ferenc (szerk.): Proletárdiktatúrából a  polgári demokráciába (1989–1992) (Budapest: MTA 
Társadalomkutató Központ 2004).

3  biHari Mihály (szerk.): A  többpártrendszerek kialakulása Kelet-Közép-Európában 1989–1992 
(Budapest: Kossuth 1993).

4  tótH Károly (szerk.): Kelet-Európa új alkotmányai (Szeged: JATE Állam- és Jogtudományi Kar 1997); 
baDó Attila – tróCsányi László (szerk.): Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban (Budapest: CompLex 2005).

5  karDos József – simánDi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek (Budapest: Osiris 2004).

6  szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet (Budapest: Osiris 2006).

7  szamel Katalin (et.al. szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása (Budapest: CompLex 2011).

8  Így pl. tótH Judit – legény Krisztián (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog (Budapest, CompLex 
2006); CHronowski Nóra – Drinóczi Tímea (szerk.): Európai kormányformák rendszertana (Budapest: 
HVG-Orac 2007); Bende Zsófia – Halász Iván: Összehasonlító alkotmányjog (Budapest: Nemzeti 
Közszolgálati és Tankönyvkiadó 2014).
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jellegű, tekintélyes mennyiségű adatot tartalmazó, a hangsúlyt a választásokra 
helyező kézikönyv.9

Bár a könyv alcímében visszaköszön az államszervezet kifejezés, a szerző nem 
a teljes közjogi-politikai rendszer áttekintésére vállalkozott, hiszen magából a cím-
ből is kiderül – és erre az Előszó is kitér –, hogy a vizsgálódásokat az államfő–par-
lament–kormány hármasára szűkítette. A munka alcíme egy további szűkítést is 
tartalmaz („1989 után”), azonban a vizsgálódások sokkal inkább a két világháború 
közti időszaktól indulnak, az előzmények felvázolásával téve érhetőbbé a  rend-
szerváltással bekövetkező közjogi-politikai átalakulásokat. A mű egyik fontos sajá-
tossága – és egyben érdeme –, hogy nemcsak a jelenlegi szabályozásra fókuszál, 
hanem – amint azt az Előszóban a Szerző ki is hangsúlyozza – az államszervezet 
fejlődését a maga dinamikájában kívánja megragadni. 

A címbeli államfő–parlament–kormány hármas egyben a  kötet szerkezetét is 
meghatározza, ugyanis a szerző ezt a három intézményt veszi számba – bár nem 
ebben a sorrendben. A könyvet kinyitva elsőként az tűnhet fel, hogy a mintegy 370 
oldalnyi terjedelemhez képest egy mindössze hétsoros tartalomjegyzék készült, 
amiből az érdemi résszel pusztán négy sor (parlament, államfő, kormány, összeg-
zés) foglalkozik. Sajnos, ez kissé megnehezíti a könyvben való eligazodást, hiszen 
kevés támpontot kapunk arra nézve, hogy mit, hol kell keresnünk. Így például az 
államfőkről szóló fejezet nem kevesebb, mint huszonegy alfejezetre tagolódik, ám 
ennek nem találjuk nyomát a tartalomjegyzékben. Az áttekinthetőséget némileg 
az is rontja, hogy az alcímek nincsenek beszámozva, és az egyes oldalak fejlécéből 
sem derül ki, hogy éppen a könyv melyik alfejezeténél járunk.

Rátérve az egyes intézményeket taglaló fejezetekre, mindenekelőtt azt kell ki-
emelni, hogy a mű szerencsésen ötvözi az alkotmányjogi és a politikai – de nem 
okvetlenül politikatudományi – megközelítést. Úgy mutatja be az államszervezet 
három fontos intézményének alakulását, hogy nem ragad le a jogi szabályozás me-
chanikus ismertetésénél, hanem mindvégig tág teret szentel azoknak a  politikai 
eseményeknek, folyamatoknak, vitáknak, dilemmáknak és fordulópontoknak, ame-
lyek nélkül nehéz lenne megérteni a négy állam közjogi fejlődését. A parlamentek 
tárgyalásánál a szerkezeti kérdések mellett a figyelem a törvényhozással szemben 
képzett ellensúlyokra kerül – megvilágítva, hogy a  négy állam egymástól olykor 
jelentősen eltérő megoldásokat intézményesített. Az államfőket taglaló – messze 
a legterjedelmesebb – részben az elnöki hatáskörök mellett kiemelt hangsúlyt kap-
nak az államfő és a kormány között kialakult konfliktusok és ezek közjogi-politikai 
következményei. Noha a  négy visegrádi államból három viszonylagos egyértel-
műséggel a  parlamentáris kormányformát intézményesítette, szembeötlő, hogy 
a  szimbolikus államfői jogkörök abszolút nem zárják ki az államfő és a  kormány 

9  balogH László: Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet- és Közép-Európában 
(Budapest: ELTE Eötvös 2012).
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közötti kemény politikai konfliktusokat. A kormányról szóló fejezet lényegesen rövi-
debb az előző kettőnél; itt a szerző valóban csak a rendszerváltás utáni fejlemények 
áttekintésére vállalkozik. 

A kötet elolvasása legkevesebb két fontos tanulsággal szolgálhat az olvasó-
nak. Az első levonható következtetés az, hogy a  rendszerváltás egyik államban 
sem hozott egy „végleges” közjogi struktúrát, hiszen az azóta eltelt negyedszázad 
is sok szempontból a folyamatos útkeresésről szól. Ez utóbbi esetenként radikáli-
sabb változtatásokban (pl. egy második kamara felállítása vagy az államfői hatalom 
alapos megnyirbálása), de többnyire inkább csak „finomhangolásokban” ölt testet 
(pl. a választási rendszer átszabása). (Természetesen azt is meg kell jegyezni, hogy 
a  négy állam alkotmányos alapszerkezetében bekövetkező változások nem egy-
forma intenzitásúak voltak.) Ezen túl a munkából az is világosan kirajzolódik, hogy 
a politikai folyamatoknak (különösen a különböző politikai erők vetélkedésének), 
valamint a politikai voluntarizmusnak meghatározó befolyása van a három intéz-
ményre, hiszen ezen előbbiek töltik meg tartalommal és – esetenként – alakítják át 
a közjogi struktúrát (gondoljunk akár a kormány és az államfő súlyos konfliktusára 
az 1990-es évek Szlovákiájában, akár az államfői szerepfelfogás következményeire 
Csehországban). Itt ismét vissza kell utalnom a kötet már említett erényére, hogy 
ti. a szerző a közjogi folyamatokat soha nem magában, hanem a tágabb politikai 
kontextusba ágyazva mutatja be.

A mű egyik legnyilvánvalóbb erőssége a széles forrásbázis: a  szerző a magyar 
mellett a cseh, a szlovák és a lengyel nyelvű szakirodalom tekintélyes részét is feldol-
gozta, alaposan növelve ezzel az elemzések hitelességét. Ugyanakkor ez bizonyos 
szempontból némi egyoldalúságot is jelent, ugyanis az angol nyelvű irodalomra 
(főként a  témakörben íródott komparatív munkákra) csak elvétve történik hivat-
kozás. Ez természetesen abból a  szempontból nem jelent problémát, hogy pél-
dául Csehország esetén a közvetlen elnökválasztásra való áttérés problémái vagy 
a  lengyel szenátus reformjának dilemmái értelemszerűen az adott állam nyelvén 
rendelkezésre álló forrásokon keresztül is hitelesen bemutathatóak (sőt, talán csak 
így elemezhetőek hitelesen és többoldalúan). A „hazai” irodalomra való támaszko-
dás azonban (és ezúttal a „hazai” alatt mind a  négy államot értem) nem mindig 
nyújt megfelelő támaszt ahhoz, hogy arról is képet kapjunk, hogy „kívülről” hogyan 
is néznek ki ezek az államok. Ehelyütt érdemes megjegyezni, hogy mind a parla-
mentek,10 mind pedig az államfők11 vonatkozásában születtek a közelmúltban az 
összehasonlítás igényével íródott, kimondottan a posztkommunista Európára fó-
kuszáló munkák (illetve az ezredfordulón a kormányok tekintetében is jelent meg 

10  David M. olson – Gabriella ilonszki (szerk.): Post-Communist Parliaments: Change and Stability in the 
Second Decade (London: Routledge 2012).

11  Vít Hloušek (szerk.): Presidents Above Parties?: Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal 
Competencies and Informal Power (Brno: Masaryk University 2013).
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ilyen kiadvány),12 amelyek feldolgozása talán erősítette volna a kötet komparatív, 
szintetizáló jellegét.

Összességében egy vállalkozó szellemű, a választott témakört igen nagy alapos-
sággal körüljáró, a  címben ígérthez képest szélesebb időbeli perspektívát kínáló 
munka született, amely a visegrádi államok iránt érdeklődő, akár a közjogi-alkot-
mányjogi változásokra, akár a politikai folyamatokra kíváncsi olvasók számára kiváló 
tájékozódási pontot jelent. A mű olvasmányos; számos helyen tanulságos adalé-
kok, érdekes kitérők gazdagítják az egyes intézményekről alkotott képet. Ami az 
összképet illeti, Pellegrino Rossira, a XIX. századi olasz jogászra hivatkoznék, aki sze-
rint minden államnak magának kell kikínlódnia az alkotmányos berendezkedését. 
Álláspontom szerint Halász Iván professzor könyve ezt a tézist is visszaigazolja. 

12  Jean blonDel – Ferdinand müller-rommel (szerk.): Cabinets in Eastern Europe (Basingstoke: 
Palgrave 2001).
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ABSTRACTS

GÁBOR HAMZA

Constitutional development in the United States of America 
with particular regard to the separation of powers

The Constitution of the United States of America promulgated in 1787 has been 
in effect ever since with almost no modification, if we disregard, for instance, 
the system of the direct election of Senators. We can conclude that the US 
Constitution is closely interwoven with the life of the nation in an exceptional 
way. The balance of powers is guaranteed by means of the the system of 
“checks and balances” laid down in the Fundamental Law of the Union. Despite 
the coordinate branches, the question arises to what extent the traditional 
state structure of the USA is able to serve as the legal basis for a superpower. 
The president of the US has undoubtedly more power than it was originally 
conceived in the text of the Constitution. However, we cannot claim that the 
expansion of the presidential power has taken place in an unlawful way, in 
violation of the Constitution during the past two hundred years. The author of 
this paper emphasises that the US Constitution considers social consent as the 
basis of political legitimacy. This principle, formulated by Thomas Jefferson and 
Alexander Hamilton, constitutes the cornerstone of the constitutional order of 
the USA providing the country with unique stability. 

Key words: Constitutional Convention, federal state structure, Declaration of 
Independence, Articles of Confederation, natural law
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CSABA ERDŐS

Parliamentary immunity

The aim of the paper is to raise dogmatic questions concerning the non-liability 
of MPs and to answer them by working out de lege ferenda proposals. After 
presenting the basics of the immunity of MPs, the study focuses on the material, 
personal and temporal aspects of non-liability. The most essential parts of the 
paper concentrate on the interpretation of immunity in light of parliamentary 
disciplinary law, emphasising a functional theory; on suggestions regarding the 
re-codification of the immunity of MP candidates and the modification of the 
rules defining the beginning of parliamentary immunity.

Key words: immunity, parliamentary privilege, legal status of MPs, legal status 
of MP candidates

Csaba Erdős senior lecturer • Széchenyi István University, Deák Ferenc 
Faculty of Law and Political Sciences, Department of Constitutional Law 
and Political Science  • National University for Public Service, Faculty of 
Political Sciences and Public Administration • Institute of Constitutional Law • 
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HERBERT KÜPPER – ZSOLT SZABÓ

The constitutional framework of legislation in Central and 
Eastern Europe

The socialist legal system was based on the unity of state power, the delegated, 
non-democratic and non-public legislation, and an instrumental view of law. 
This resulted in voluntary legislation and frequently changed laws passed on 
a lower level. After the democratic changes of the 1990s, the countries of the 
region made significant steps towards the rule of law, but some backlogs can 
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still be found: legislation in Central and Eastern Europe is quite frequently still 
excessive and unstable. This paper looks into the reasons and, in doing so, 
analyses the constitutional and institutional framework of the introduction 
of legal measures in the former socialist countries. It focusses on the system 
of hierarchy of legal measures (the role and adoption of the constitution 
and the statutes), the legislative activity of parliaments (legislative initiatives 
and procedures), and the subsequent steps of legislation (political veto, 
promulgation). The paper also looks at the normative role of the executive 
(including delegated legislative powers), and the function of constitutional 
courts, too. Despite the significant similarities, the group of countries is not 
homogeneous. Similarities and major differences of legislation can equally 
be found in the countries that were analysed: some are already members 
of international legal regimes (EU), some are still unable to tackle internal 
structural problems.

Key words: legislation, comparative legislative studies, Eastern Europe, legislative 
procedure, judicial review

Herbert Küpper professor,  managing director, Institute for Eastern Law Munich • 
herbert.kuepper@ostrecht.de

Zsolt Szabó senior lecturer, Károli Gáspár Reformed University, Budapest • 
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ROLAND KELEMEN

The parliamentary dispute and press coverage of Act LXIII of 1912 
on emergency measures in time of war

The changes of the 19th century posed new challenges (related to geopolitics, 
economy, social and fundamental rights as well as tactics and defence) for the 
state that could not be solved, especially on the grounds of the establishment 
of the constitutional state, so there was a need to make the state more efficient 
and effective within the constitutional bounds. There had already been sporadic 
mandates of this nature before this Act was passed in Austria-Hungary, but 
all of them were confined to a single aspect of the state, and none of them 
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reinforced the fundamental rights properly, nor did the parliament ensured 
proper barriers for the executive power. As a result, the situation became 
so dire that the first “darabont” government unconstitutionally coerced 
the municipalities, and in 1909 restricted the freedom of the press without 
authorisation alluding to military interests. The codification was initiated by 
the joint ministry of war, and after long debates it got before the house of 
representatives in 1912. However, there was no chance of a real debate on 
the issue, because the opposition was excluded from the work of the house of 
representatives on account of constant obstructionism. Therefore, after a very 
short debate and with an accelerated procedure the bill was passed. The press 
sharply criticised it, envisioning the end of Hungarian constitutionality and 
seeing a new reign of absolutism in the bill.

Key words: emergency act, parliament, house of representatives, parliamentary 
dispute, press coverage

Roland Kelemen assistant lecturer, Széchenyi István University, Deák Ferenc 
Faculty of Law and Political Sciences, Department of Legal History • 
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IVÁN HALÁSZ

General elections in Slovakia in 2016. Trends, surprises and dilemmas

The electoral system in Slovakia is characterised by proportional 
representation, which has not changed significantly since 1990. However, the 
rules of preferential voting were modified, influencing the way political parties 
function: a new kind of party has emerged, with only few members, focussing 
mainly on the elections. Loosely connected political alliances also came into 
being, which made it possible for independent candidates and social activists 
to win seats in the parliament without being members of any of the big 
parties. The general elections of 2016 had several surprises in store: few of the 
old parties managed to keep their position in the parliament; the extremist 
and protest parties gained ground; party leaders came to the fore. The high 
number of parties represented in the parliament (8) is another novelty. In 
spite of the initial difficulties, the new coalition government, which might as 
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well be called an alliance of left-wing and right-wing parties, was formed 
surprisingly swiftly.

Key words: constitution, parliament, party, Slovakia, elections
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ATTILA VARGA

The Romanian bicameral parliament

This study presents the current Romanian parliament and its peculiarities due 
to its bicameral nature. First and foremost, we will describe the place and role of 
the parliament in the constitutional system, as determined by the provisions of 
the constitution and as it appears in practice. We will also present the changes 
of constitutional regulations regarding the bicameral parliament, with particular 
emphasis on the constitutional amendment of 2003. While the bicameral structure 
of the parliament was widely accepted at first, in the last couple of years more 
and more political and professional debates have arisen concerning the many 
similarities and the few differences between the two chambers. The demand 
of switching over to a unicameral system arose which resulted in a referendum 
and an attempt to amend the constitution. Eventually, both proved to be 
unsuccessful and the bicameral system has remained but there is no doubt that 
certain changes and modifications, which would make this essential institution 
more effective, are necessary.

Key words: democracy, referendum, constitutional amendment, parliament, 
bicameralism, constitution
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ZSÓKA MAGYAR

Beyond the Rules of Procedure

The Directorate for Legislation of the Office of the National Assembly organised 
a series of lectures spanning four semesters on parliamentary law under the title 
Beyond the Rules of Procedures. The paper gives an overview of the purpose of the 
event and of the motives of the organisers behind the series of lectures. We show 
how it is different from more traditional scientific conferences and we also sum 
up the important remarks and suggestions made by the presenters in connection 
with the two lectures that have already taken place.
The lectures will be held monthly between February 2016 and February 2018 and would 
like to focus the attention on parliamentary law, a sub-field of public law that receives 
less attention, highlighting the organisational and institutional changes that have 
taken place following the modifications of statutes in the past few years. Among the 
presenters who will put forth their views we find István Kukorelli, Zoltán Szente, István 
Stumpf, Gergely Gulyás, József Petrétei, Péter Smuk and Csaba Erdős.
The success of the event so far shows that there is a new kind of intellectual 
workshop forming in the National Assembly, and the representatives of science are 
glad to share their knowledge within the walls of the parliament.

Zsóka Magyar external lecturer • Széchenyi István University, Deák Ferenc 
Faculty of Law and Political Sciences 

ZSOLT SZABÓ

What makes a parliament a legislative body?

In addition to raising some pertinent questions, a one-sided approach, focussing 
only on the speed of legislation, prevailed at the conference on legislation 
organised by Policy Solutions on 17th December 2015 in Budapest. The event 
was made relevant by the launch of the site www.torvenygyartok.hu, which 
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was designed to make the steps of the legislative process more transparent. 
The site is suitable for measuring the speed of parliamentary legislation, but 
it is only one component of the quality of legislation. The conference did not 
analyse the practical experience of normalising the legislative process by the 
new rules of procedure introduced in 2014. The opposition debate forum versus 
“law factory” cannot be described only by the speed and the legislative burden 
of the parliament, which undoubtedly increased after the new government was 
formed in 2010. Other issues regarding the way the parliament functions, like the 
separation of debates and voting, the lack of a direct link between parliamentary 
debates and legislative paperwork, the way of determining the parliamentary 
agenda (majority decision instead of consensus) need to be examined as well. 
These symptoms have been part of the way the parliament has been functioning 
over the past decades, yet the conference did not deal with them.
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