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Az olvasó a Parlamenti Szemle harmadik évfolyamának első számát tartja a kezében. A Tanulmány rovat elején az ELTE Alkotmányjogi Tanszéke két oktatójának írását olvashatjuk: Kukorelli István a rendszerváltás során a nemzetiségek
parlamenti képviseletére tett javaslatokat és megoldásokat elemzi, PozsárSzentmiklósy Zoltán pedig a minősített többségi döntéshozatal elméletét tárgyalja, javaslatot téve egy újfajta minősített többségi megoldásra. A rovat harmadik írását politológus szerző jegyzi: Pokorny Zsanett a miniszterelnöki parlamenti felszólalások és a jogalkotási napirend kapcsolatát elemzi.
A Kitekintés rovat Európa különböző tájaira kalauzol el. Az első írásban
Nagy Sándor Gyula és Szabó Barnabás a közelmúlt katalán parlamenti választás
kapcsán az intézmény történetét és az aktuális fejleményeket tárja fel, majd Sebők Noémi az Európa Tanács parlamenti közgyűlését mutatja be, elsőként a hazai
szakirodalomban. A rovat további része két, térségünk szempontjából igen fontos parlamenti választást és az azt követő elhúzódó kormányalakítási folyamatot
mutatja be: Frey Dóra a német – kitekintéssel az osztrák választásra – Horváth
Attila pedig a cseh választásokat elemzi.
A Praxis rovatban az Országgyűlés Hivatalának főosztályvezetője, Tóth Zita
a nemzetközi szerződésekre irányuló parlamenti eljárást mutatja be részletesen. A
Visszatekintés rovatban folytatódik az Interparlamentáris Unió 1928-as körkérdésére adott, ma is érdekes olvasmányt jelentő válaszok ismertetése („Válságban
van-e a parlamentarizmus?”) A Fórumban beszámolunk az országos választási bizottsági elnökök győri kerekasztal-beszélgetéséről, valamint a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének budapesti tisztújító közgyűléséről. E számunkat a
közép-európai EP-képviselők tevékenységét elemző könyv ismertetése zárja.
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TA N U L M ÁN YOK
Kukorelli István

A nemzetiségek jogállása a rendszerváltozás
éveiben – kísérletek országgyűlési képviseletük
szabályozására1
A tanulmány nyomon követi a nemzetiségek alkotmányos jogainak változását
a rendszerváltozás éveiben, egészen a 2011-es Alaptörvényig. A szerző megállapítja, hogy a nemzetiségi jog történetében a rendszerváltó évek számos kuriózum-szerű megoldást produkáltak, különösen igaz ez a nemzetiségek parlamenti képviseletére, de kezdetben önkormányzataikra is. Míg az utóbbi politikai
képviselet és a kisebbségvédelmi intézmények letisztultak, a parlamenti képviselet és választói jogalanyiság ma is számos problémát vet fel. A szerző zárógondolata, hogy a nemzetiségi szószóló helyett a kérdést a 2. kamara bevezetése
oldhatná meg megnyugtatóan.

I. Nemzetiségi kérdés a szocializmusban
A nemzetiségi politika a szocializmusban a párt szövetségi politikájának részeként működött, meglehetősen ideologikusan és kevéssé alapjogias szemlélettel. A
téma korabeli kutatói – például Kővágó László – könyveikben világosan leírták
„hazánk nemzetiség politikáját”.2
A Kossuth Könyvkiadónál 1984-ben megjelent könyv „Együtt a nemzetiségekkel” hűen kifejezte ennek a politikának a lényegét.3
A három lábon álló szocialista politikai intézményrendszer – az egypárt
(MSZMP), az állam, a társadalmi szervezetek – az utóbbiban képzelte el a nemzetiségi kérdés megoldását. A proletárdiktatúra állama gyorsan a 40-es, 50-es

1
2
3

A tanulmány a RETÖRKI kutatások keretében a jogi szabályozás dokumentációja céljából készült.
Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kérdés. (Budapest: Kossuth Könyvkiadó
1985) Uő.: Nemzetiségek a mai Magyarországon. (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1981)
Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. (Budapest: Kossuth
Könyvkiadó 1984)
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években létrehozta a majdnem egynevű nemzetiségi szövetségeket. Ezek a rendszerváltozásig működő szervezetek a következők voltak:
Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége (1945);
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége (1948);
Magyarországi Románok Demokratikus Szövetsége (1949);
Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége (1955).
Az MSZMP KB PB 1968. szeptember 17-i nemzetiségi határozata már nagyobb mozgásteret engedett a direkt pártirányítás alatt működő szövetségeknek
és megfogalmazta az anyaországok viszonylatában a nemzetiségek ún. „híd”
szerepét is. A nemzetiségi szövetségek a Hazafias Népfront keretében működtek, vezetőik tagjai voltak a Hazafias Népfront Országos Tanácsának. Pontosan
írta le a témával kapcsolatos szakirodalom a korabeli helyzetet:
„Az MSZMP nemzetiségi politikájának végrehajtása során a Hazafias Népfrontra és különösen az ún. nemzetiségi demokratikus szövetségekre támaszkodik. A négy nagyobb nemzetiségi csoportnak (délszláv, német, román, szlovák)
önálló nemzetiségi szövetsége van. E szövetségek különböző időpontokban jöttek létre és tevékenységük mai formája, tartalma is fokozatosan alakult ki.”4
A nemzetiségi szövetségek a Népfronthoz hasonlóan sajátos, kissé megfoghatatlan szervtípusok voltak és bár alapszabályuk volt, sem egyéni tagsággal,
sem helyi szervezetekkel nem rendelkeztek.
A nemzetiségek jogait alapvetően az egyenjogúság felől közelítette meg
a szocialista alkotmány és az ezt kommentáló jogtudomány. Az alkotmány rendelkezései a következők voltak:
Az 1949. évi XX. törvény eredeti szövege szerint:
„49. § (1) A Magyar Népköztársaság polgárai a törvény előtt egyenlők és egyenlő
jogokat élveznek.
(2) A polgárok bármilyen hátrányos megkülönböztetését nemek, felekezetek vagy
nemzetiségek szerint a törvény szigorúan bünteti.
(3) A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja
az anyanyelvén való oktatásnak és nemzeti kultúrája ápolásának lehetőségét.”
Ezt a szöveget pontosította és egészítette ki az 1972. évi I. törvény az 1949.
évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának
egységes szövegéről:
„61. § (1) A Magyar Népköztársaság állampolgárai a törvény előtt egyenlők, és
egyenlő jogokat élveznek.
(2) Az állampolgároknak nem, felekezet vagy nemzetiség szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.

4

6

Fűrész Klára: „Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban” Acta Facultatis Tomus
XIII. (Budapest: ELTE ÁJK 1971) 201.
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(3) A Magyar Népköztársaság a területén élő minden nemzetiség számára biztosítja
az egyenjogúságot, az anyanyelv használatát, az anyanyelven való oktatást, saját kultúrája megőrzését és ápolását.”
Külön kiemelendő a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvény 9. § (1) bekezdése,
miszerint:
„9. § (1) A tanács tevékenysége során:
e) érvényre juttatja a nemzetiségek jogait;”
Az egyenjogúságra koncentráló szakirodalom általában három nemzetiségi jogot vezetett le visszatérően az alkotmányból: „Mindezek alapján a Magyar Népköztársaság Alkotmánya a következő jogokat biztosítja a nemzetiségek számára:
– az anyanyelv használatának joga,
– az anyanyelven történő oktatás joga,
– a nemzeti kultúra ápolásának joga.
A területi autonómia kialakításának vagy esetleg az önrendelkezési jog
megadásának felvetése a Magyar Népköztársaságban élő nemzetiségek objektív
helyzetének (létszám, területi megoszlás stb.) ismeretében irreális lenne.”5
A rendszerváltozás éveihez közeledve a szakirodalom már érzékeli a kérdés
összetettségét, nemzetközi összefüggéseit és felvetik a kollektív nemzetiségi jogokat
is. „Alkotmányunk az egyenjogúság elvét a következőképpen rögzíti: „A Magyar
Népköztársaság állampolgárai a törvény előtt egyenlőek, és egyenlő jogokat élveznek”. Alaptörvényünk három kérdéskört emel ki: a nemek, a felekezetek és a nemzetiségek egyenjogúságát. Ezeknek a kiemelése – hasonlóan más szocialista országok
alkotmányaihoz – azzal magyarázható, hogy a polgári társadalmakban, köztük az
1945 előtti Magyarországon, a jogegyenlőséget e területeken sértették meg leginkább.
A nemzetiségi egyenjogúság az egyik legösszetettebb és legproblematikusabb
területe a jogegyenlőségnek. A Föld közel 200 államának túlnyomó többsége
soknemzetiségű, s bennük 10–15-ször annyi nép vagy népcsoport él. A nemzetiségi egyenlőség egyrészt úgy merül fel, mint az adott államban élő különböző
nemzetiségekhez tartozó állampolgárok egyéni joga, másrészt a nemzetek, népek, nemzetiségek közösségi (kisebbségi-jogvédelmi, területi-önkormányzati,
önrendelkezési) jogaként is felvethető a kérdés.
A Magyarországon ma élő viszonylag csekély számú német, szlovák, délszláv
és román nemzetiségre a területi szétszórtság jellemző. Ilyen szórványnemzetiség
létezése esetén elsősorban az egyéni nemzetiségi jogok biztosítása az elsődleges,
de természetesen szükség van olyan kollektív nemzetiségi jogokra, amelyek nem
kötődnek a területi autonómiához. Mindezekre figyelemmel az alkotmány az
anyanyelv használatának jogát, az anyanyelven történő oktatás jogát és a nemzeti
kultúra ápolásának jogát egyaránt biztosítja a nemzetiségek számára. A nemzetiségek kollektív joga egyesületek, érdekképviseleti szervezetek létrehozása; jelenleg

5

Fűrész (lj. 4.) 199. Lásd továbbá Budzsáklia Mátyás: „Nemzetiségi egyenjogúság és jogok a Magyar Népköztársaságban” Állam és igazgatás 1974/9. 785–801.
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négy nemzetiségi szövetség tevékenykedik a Hazafias Népfront keretén belül. A
nemzetiségi szövetségek vezetői a magyar parlamentnek az országos lajstromon
megválasztott képviselői.”6
A tudományos szakirodalomban is elkezdődött a „felvilágosodás”, különösen Joó Rudolf és Kiss Gy. Csaba munkái járták körül teljes körűen és hitelesen
a nemzetiségi önrendelkezés, az önkormányzatiság, továbbá az egyenjogúság
kérdéskörét.7
Megélénkült a nemzetiségekkel foglalkozó tárgyilagos történelmi irodalom
is. Jó példája ennek Ács Zoltán, könyvészetileg is szép munkája.8
Összegzésként megállapítható, hogy az egypártrendszer az említett egyéni
jogokon kívül kisebbségi jogintézményeket nem ismert.

II. A nemzetiségi kérdés megjelenése 1989-ben, a Nemzeti
Kerekasztalnál és az utolsó rendi országgyűlésben
A rendszerváltókat, különösen az újonnan belépő pártokat erős nemzetpolitikai
felelősség hatotta át, nagyobb figyelem kísérte a határokon túli magyarok sorsát,
mint – ezzel összefüggésben – a hazai nemzetiség helyzetét. Jó példa erre az alkotmány úgynevezett felelősségi klauzulájának [6. § (3)] konszenzusos létrejötte,
ellentétben az országgyűlési képviseletre leszűkülő nemzetiségi jogállási vitákkal. Szólnunk kell röviden erről is, mivel a magyar nemzetiségi szabályozást
mindig motiválta, hogy mi is ugyanezt várjuk el a kisebbségben élő magyarok
államaitól, együttműködve velük.
A kezdeti alkotmányozási elképzelések szerint az Alkotmány az általános
rendelkezések között csupán a Magyar Köztársaság külpolitikájának alapelveit
sorolta volna fel.9 Ezekből az alapelvekből még hiányzott a felelősségi formula,
amely az Ellenzéki Kerekasztal javaslatára a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalásokon az I/1. munkabizottság vitáiban jelent meg először szövegszerűen.10
A szövegjavaslat a következőket tartalmazta: „A Magyar Köztársaság előmozdítja a határain kívül élő magyarsággal való kapcsolatok ápolását.”
Kétségtelen, hogy hasonló gondolatokat fogalmaztak meg korábban az
MSZMP akkori külpolitikusai is, ez volt a Kerekasztalnál megkötött alkotmányozási konszenzus alapja.

10

Állami intézmények a politikai rendszerben (Szerkesztette: Halász József, Sári János). (Budapest:
Kossuth Könyvkiadó, 1987) 92–93.
Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzatiság, egyenjogúság (Budapest: Kossuth Könyvkiadó 1984) Uő.: Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában. (Budapest: Gondolat
Kiadó 1988) Kiss Gy. Csaba: Nálunk és szomszéd nemzeteknél. (Pécs: Jelenkor Kiadó 1994)
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. (Budapest, 1984)
Magyarország Alkotmányának szabályozási elvei. 1989. január 30.
A rendszerváltás forgatókönyve. VI. kötet. Budapest, 2000. Új Mandátum Kiadó. 50–51.

8
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A gondolat politikai tartalmáról lényegében nem volt vita, éppen ez a látványos konszenzus nehezítette a pontos közjogiasítását, jogi nyelvre való lefordítását. A közjogiasítást az 1989. évi XXXI. törvénynek az Alkotmány „Általános rendelkezések” című 1. fejezete új szövegét tartalmazó 2. §-a végezte el. Az alkotmánymódosító törvény által megállapított új szöveg: „A Magyar Köztársaság
felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását”.11
A sajátos történelmi körülmények között létrejött jogi norma, az alkotmány
6. § (3) bekezdése lényegében az Alaptörvényig hatályban volt.
Az indokolása a következő: „Az első és második világháborút követő békeszerződések nyomán kialakult európai határok realitását – tekintettel a világpolitikai
erőviszonyokra, szövetségi rendszerünkre – nem lehet kétségbe vonni, ez azonban
nem jelenti azt, hogy a kialakult sajátos nemzetiségi viszonyokra ne kellene fokozott
figyelmet fordítani. Ezért az Alkotmány is rögzíti, hogy a határainkon túl lévő magyarság tekintetében az anyaország jelentős szerepet kíván betölteni.”12
A felelősségi tételt a fenti indokolás szerint a nemzetközi status quo elvének
elfogadásával együtt alkotta meg az alkotmányozó hatalom.
Figyelemre méltó az előterjesztő igazságügyi miniszter néhány gondolata az
általános rendelkezések jogi tartalmára nézve. „Elvi kérdés azonban, hogy egy
modell, az ideológiailag semleges politikai rendszer alapjául szolgáló Alkotmány
ne szóljon olyan kérdésekről, amelyeknek nincs valóságos jogi tartalmuk. Csak
jogilag is értelmezhető alapelveket állapíthat meg.”13
Az előterjesztő szóbeli indokolása azt erősítette meg, hogy nem csupán
nemzetpolitikai tételről, külpolitikai államcélról van szó, hanem jogilag is értelmezhető alapelvről.14
Az 1989-es évben a nemzetiségek jogállása vissza-visszatérően a nemzetiségek parlamenti képviseletére szűkült. Annak ellenére, hogy a Németh-kormányban megvolt a szándék a komplex jogállami, jog- és érdekvédelmi törvény megalkotására. A kormány 1048/1989. (IV. 24.) MT határozata létrehozta a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Kollégiumot, később ennek segítségére a Kisebbségi Titkárságot.15 Ezek az intézmények – ez később kiderül az igazságügyi miniszter expozéjából is – jóval szélesebb körűen és intézményesen gondolkoztak.
A NEKA tárgyalásokon a nemzetiségeket, azok érdekeit lényegében mindenki,
konkrétan senki sem képviselte, nem voltak jelen a társadalmi szervezeteket megjelenítő harmadik oldalon sem. Országgyűlési képviseletüket az EKA, de mondhatni
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Magyar Közlöny, 1989. október 23. 1220.
Uo. 1231–32.
ON. 4903.
Kukorelli István: „A „felelősségi klauzula” – az Alkotmány 6. § (3) bekezdésének értelmezési
lehetőségei.” In: Tóth Judit (szerk.): Schengen, a magyar-magyar kapcsolatok az uniós vízumrendszer
árnyékában. (Budapest: Lucidus Könyvkiadó 2000) 175–179.
Várfalvi Attila: „A nemzetiségek képviselete a magyar Országgyűlésben” Társadalmi
Szemle 1995/7.
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a NEKA egésze is egyértelműen elvetette. Így született meg az 1989. évi XXXI. törvény 68. §-a, amely általánosságban rögzítette a nemzetiségek jogállását:
„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek részesei a nép
hatalmának: államalkotó tényezők.
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és nyelvi kisebbségeket.
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük
használatát, az anyanyelv oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.”
A 68. §. részletes indokolása szerint:
„15. Történelmünk sajátossága, hogy az országunkban élő nemzeti és nyelvi
kisebbségek államalkotó tényezők. Ezért a Javaslat megfogalmazza a nemzeti és
nyelvi kisebbségeknek a nemzeti azonosságtudathoz való jogát, amelybe beleérti
a saját kultúrát, a saját nyelvet és egyéb nemzeti sajátosságokat is. A nemzetiségek
és más kisebbségek sajátos híd szerepet töltenek be a különböző államok és nemzetek között, jogaik biztosítása éppúgy nem adomány, mint bármely más szabadságjogé. Ezért a kisebbségvédelem biztosítása mindenképpen indokolt.”
A homályos fogalmak (államalkotó tényezők, kollektív részvételük a közéletben) a nemzetiségi képviselők kezdeményezésére kerültek be az alkotmány szövegébe.16
A nemzetiségek országgyűlési képviselete a választójogi törvény (1989. évi
XXXIV. törvény) vitájában éleződött ki ismét. Az általános vita első hozzászólója Jakab Róbertné, az Országgyűlés akkori alelnöke, maga is nemzetiségi vezető, éles
szavakkal bírálta a NEKA kompromisszumait és elutasította a törvényjavaslatot:
„S akikről beszélek, elsősorban természetesen a nemzetiségek, azoknak
nem lesz esélyük kollektív parlamenti képviseletre. Miért is? Közismert tényeket
mondok. Először: egyéni választókerületben nem indulhatnak, mivel egy tömbben – ahogy miniszter úr elmondta – 70 ezer, de Kereszti Csaba képviselőtársam
véleményét is idevéve, 30–40 ezer egyféle nemzetiségi lakos Magyarországon
együtt nem található. Diaszpórában élünk, vegyesen, a települések túlnyomó
többségén kisebbségben. Másodikként: ugyanez oknál fogva kizárt a területi elven alapuló képviselet. Tizenkilenc megyénkből 18-ban élnek nemzetiségiek. És
csak harmadikként mondom: mivel a nemzetiségi lakosság politikai nézetek dolgában ugyanolyan sokszínű, mint a többségi nemzet, nem várható, hogy egyetlen párt mögött sorakozna fel. Hadd hangsúlyozzam azonban azt az evidenciát
is, hogy a kisebbségek kollektív érdekeinek képviselete nem vethető alá pártérdekeknek. Mint ahogy az is tény, hogy a választók érdekeinek egy része anyanyelvtől független.”17
A vitában több képviselő is hozzászólt, sőt, konkrét, szövegszerű képviselői
módosító javaslatot nyújtottak be a nemzetiségi képviseletről.18

16
17
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Papp András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai
képviseletig (Budapest: Gondolat Kiadó 2007) 222.
ON. 5045–5046. o.
Lásd. Papp (lj. 16.) 223.
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A kormány a vita végén ígéretre kényszerült, hogy külön törvényt fog beterjeszteni – jobb meggyőződése ellenére – a nemzetiségek parlamenti képviseletéről. Ehhez azonban módosítani kellett az alkotmányt is. Ez a módosítás az 1990.
évi XVI. törvénnyel történt meg, amely több vonalon szakított az 1989. szeptember 18-ai kerekasztalos megállapodással (például a köztársasági elnök parlament
általi választásával). Ilyen szakítás volt a nemzetiségek direkt országgyűlési képviseletének alkotmányba emelése is.
Az 1990. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról, az Alkotmány 68. §-át a következő (3) bekezdéssel egészítette ki:
„(3) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek képviseletét az Országgyűlésben és a tanácsokban biztosítani kell. Az Országgyűlés a 71. § (1) bekezdése
szerinti választástól függetlenül a kisebbségek képviseletére – külön törvényben meghatározott módon és számban – országgyűlési képviselőket választ.”
A kiegészítés részletes indoklása a következő volt:
„Az Alkotmány 68. §-ának (1) bekezdése kimondja: A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek részesei a nép hatalmának; államalkotó tényezők. A Javaslat ezt a szabályt tölti ki tartalommal – a nemzeti és nyelvi kisebbségek jogos követelése nyomán –, amikor úgy rendelkezik, hogy a törvényhozó és
az önkormányzati szervekben kötelezővé teszi a kisebbségek képviseletének biztosítását. A javaslat értelmében a választójogi törvény szabályai szerint megválasztott háromszáznyolcvanhat képviselőn kívül az Országgyűlés – külön törvényben
meghatározott módon és számban – maga választja – kooptálja – tagjai közé a kisebbségek képviselőit. Az Alkotmány e rendelkezését megfelelően figyelembe kell
majd venni a tanácsi önkormányzatok választásának szabályozása során.”
Az alkotmány végrehajtására – igazi jogi csemegeként – megszületett az
1990. évi XVII. törvény a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek országgyűlési képviseletéről:
„Az Országgyűlés az Alkotmány 68. §-a (3) bekezdésének végrehajtására a következő törvényt alkotja:
1. § A Magyar Köztársaságban a cigány, a horvát, a német, a román, a szerb, a szlovák, szlovén és a zsidó közösségnek az a része, amely önmagát a legteljesebb önkéntesség
alapján nemzeti-etnikai kisebbségnek vallja (a továbbiakban e törvény alkalmazásában
együtt: kisebbségek) az Országgyűlésben egy-egy képviselővel rendelkezik.
2. § (1) A kisebbségek képviselőire az Országgyűlés alakuló ülését követően harminc
napon belül jelölő bizottság tesz javaslatot.
(2) A jelölő bizottság az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjai által kijelölt képviselőkből, továbbá a pártokhoz nem tartozó képviselők által kijelölt képviselőkből áll. A jelölő bizottság a javaslattétel előtt köteles kikérni a kisebbségek
érdekképviseleti szervezeteinek véleményét.
3. § Az Országgyűlés a kisebbségek képviselőit titkos szavazással választja meg.
4. § Ha az Országgyűlés a jelöltet nem választja meg, a jelölő bizottság legkésőbb
tizenöt napon belül új javaslatot tesz.
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5. § (1) Az e törvény alapján megválasztott országgyűlési képviselő jogállása azonos
a többi képviselőével.
(2) Ha az e törvény alapján megválasztott képviselő megbízatása az Országgyűlés
működésének befejezése előtt szűnik meg, helyére új képviselőt kell választani.
6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.”
Az 1990. március 12-én a választások előtt kihirdetett – mindössze 6 szakaszból álló törvény – valódi állatorvosi ló. Mindez kiderül a törvény parlamenti vitájából is.
Idézetek következnek a törvény parlamenti vitájából:
DR. KULCSÁR KÁLMÁN igazságügyminiszter: „A Kormány ezt követően
olyan megoldást dolgozott ki, amelynek lényege az volt, hogy egykamarás Parlamentben, nem elsősorban országgyűlési képviselet útján, hanem komplett intézményrendszer kialakításával célszerű elérni a nemzeti kisebbségek politikai befolyásoló szerepének a biztosítását.
Ennek intézményes formái lehetnének: először a nemzeti etnikai, nyelvi
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, aki e joggal kapcsolatos véleményeket, panaszokat az Országgyűlés elé tárja, és közreműködik az esetleges jogsértések orvosolásában. Indokolt lehet továbbá a nemzeti kisebbségek képviselőiből a Kormány tanácsadó szerveként nemzetiségi tanácsot felállítani,
amely valamennyi, a kisebbséget érintő kérdésben véleményt nyilvánít a Kormány döntései előtt. Végül a legfőbb döntéshozó fórum, az Országgyűlés
munkájában is részt vehetnének a nemzeti kisebbségek küldöttei állandó
meghívottakként, tanácskozási joggal, így a Parlament vitájában módjuk nyílna érdekeik érvényesítésére.
Tisztelt Országgyűlés! Az itt felsorolt megoldásokkal a nemzeti kisebbségek vezetői nem értettek egyet, ragaszkodtak a garantált parlamenti képviselethez.”19
DR. NAGY JÓZSEF, a Jogi, Igazgatási és Igazságügyi Bizottság előadója:
„Abban alakult ki egyetértés, hogy erre a törvényre, a nemzetiségek, kisebbségek országgyűlési képviseletét biztosító törvényre szükség van. Abban
azonban már rendkívül eltérőek voltak a vélemények, hogy ez a törvényjavaslat jó-e vagy sem. Különösen a bizottság ülésén résztvevő kisebbségi és
nemzetségi érdekképviseletek megbízottai, képviselői bírálták rendkívül élesen ezt a törvényjavaslatot. Bár korábban az Igazságügyi Minisztérium képviselője, és most a miniszter úr is elmondotta azt, hogy ettől a törvényjavaslattól
eltérő jellegű, valamilyen másfajta javaslat előterjesztésére a mai egykamarás
parlamenti modell és az elfogadott választójogi törvény nem ad lehetőséget.
Mindemellett, – ahogyan már említettem – a kisebbségeknek és a nemzetiségieknek a bizottság ülésén résztvevő képviselői ezzel nem értettek egyet és
úgy vélték, hogy olyan törvényt kellene alkotnunk, amely a számarányukat
jobban kifejezi. Ebből adódóan például a magyarországi cigányság ott jelenle-
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vő képviselői öt képviselői helyet, a Magyarországi Németek szövetsége –
mint ahogyan ezt írásban az Országgyűléshez is eljutatták – három képviselői helyet, a Magyarországi Románok szövetsége és a horvátok két-két képviselői helyet igényelnek…
Bírálat érte a delegálás tervezett módszerét is. Nem értenek egyet a kisebbségek, nemzetiségek képviselői a törvényjavaslat – úgymond – kijelöléses módszerével; ezt súlyos politikai hibának és antidemokratikusnak tartják. Úgy vélik,
hogy képviselőjüket az érdekelteknek kellene választaniuk.”20
DR: HORVÁTH JENŐ: „Elhangzott az eddigiek során, és a bizottsági üléseken is, hogy nincsenek megelégedve azok, akik érdekében kívánnánk ezt
a döntést meghozni. A kisebbségek. Nincsenek megelégedve a választás módját illetően, a számarányt illetően, a jelölést, a delegálást illetően. És nem lehetnek megelégedve azok sem, akik a törvényességre figyelnek, akik az alkotmányos rendet kívánják fenntartani. Mert az Alkotmány rendelkezéseivel
ellentétes jogszabályt ugyan a Parlament hozhat, de később arcpirítóan szégyenkezni kell miatta…
Ez, amit most meg kívánunk oldani azzal, hogy néhány kiválasztott kisebbségnek egy-egy képviseletét biztosítjuk, ez csupán egy szépségflastrom, amely
sem a kérdés érdemi megoldását, sem a kisebbségek részéről megfelelő megelégedést nem fog hozni.”21
PEJÁK EMIL: „Nem jó ez az előterjesztés. Túl későn fogtunk hozzá. Elmondtam a történetét. De azért a semminél jobb. Én el tudnám fogadni így is azzal,
hogy majd később ezt a munkát folytatjuk, tökéletesítjük, és ezt majd nyilván
egy kétkamarás rendszer oldja meg. De kérem, így, ilyen formájában jogfosztó ez
a javaslat. Kollektív joguktól megfosztja. Hát micsoda dolog az, hogy a pártok
képviselői összeülnek, az arra hivatott nemzetiségek helyett és majd jelölnek
nemzetiségi képviselőt? Hol? Ki? Túl pártos elképzelés. Már így is kortesbeszédek
hangzottak el nemzetiségi jogok helyett. Így van?”22
DR: MÁNDITY MARIN: „Ha a Parlament egyetért velünk és elfogadja, akkor
viszont az a kérésem és ezzel is egyetértek Peják úrral –, hogyha már a nemzetiségek kapnak képviselőt a Parlamentben, akkor ezeket a képviselőket saját maguk
titkosan válasszák meg, akár egy rendkívüli kongresszuson, vagy egy országos
értekezleten. Kérem, így fogadjuk el ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm.”23
DR. ÖRDÖGH FERENC: „A magyarországi kisebbségek képviseletét szerintem sem az ombudsman, sem más nem tudja megoldani megnyugtató módon,
csak a parlamenti képviselet, illetőleg – amire sajnos nem kerül sor, amit Kulcsár
professzor is sajnált, amikor beterjesztette az alkotmánymódosítási javaslatot –
a másik kamarában való képviselet. Tehát abban nem hiszem, hogy érdemes len-
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ne nekünk gondolkoznunk, hogy a parlamenti képviseleten kívül megnyugtató
módon tudnák-e képviseltetni érdekeiket.”24
A törvény lényege tehát az volt, hogy a törvényben meghatározott nyolc
nemzeti és etnikai kisebbség egy-egy képviselővel rendelkezik az Országgyűlésben. A kisebbségek képviselőit a kisebbségek érdekképviseleti szerveinek véleményét meghallgatva az Országgyűlés választotta volna meg az alakuló ülés
(1990. május 2.) utáni 30 napon belül.

III. A 68. § újabb változása, értelmezési zavarok. Alkotmányos
mulasztás? 25 év után – országgyűlési képviselet.
A kísérlet nem sikerült, az MDF-SZDSZ paktum utáni alkotmányrevízió, az
1990. évi XL. törvény újra átírta az alkotmány 68. §-át és 51. §-ában hatályon kívül helyezte a mindenki által „szeretett” 1990. évi XVII. törvényt, jogtörténeti
emlékké téve azt.
A többpártrendszerre épülő parlamentarizmus belső logikájával és a vegyes
választási rendszerrel a törvény valóban összeegyeztethetetlen volt és nem jelentett megoldást, ellenkezőleg, konfliktusok sorozatát szülte volna az általános
szakmai vélemények szerint is.
Az alkotmány új 68. §-a az 1990. évi XL. törvény szerint ekképpen szólt:
„68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei
a nép hatalmának: államalkotó tényezők.
(2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket.
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük
használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.
(3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják.
(4) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásához a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”
Az alkotmány részletes indokolása szerint: „A Javaslat emellett pontosítja az
Alkotmány szövegét, amikor a nemzeti és nyelvi kisebbségek helyett a nemzeti
és etnikai kisebbségek szóhasználatot alkalmazza.”
Az első szabad választások utáni alkotmányszöveg konkrét módon nem nevesítette a nemzetiségek országgyűlési képviseletét. Az alkotmány szövegéből –
A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják – kényszerítően nem következett az országgyűlési képviselet. A szöveget értelmező szakirodalom szerint: „A szöveg ilyen
módon történő dekonkretizálására több magyarázat lehetséges: lehet, hogy a jogalkotó eleve letett a kisebbségek parlamenti illetve helyi képviseletének megva-

24

14

ON. 6567. o.

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A NEMZETISÉGEK JOGÁLLÁSA

lósításáról, de valószínűbb, hogy csak a konkrét megvalósítás mikéntjében bizonytalanodott el, így általánosabb normaszöveget fogadott el, hogy nagyobb
mozgástérre tegyen szert. Kimondatlanul ugyan, de nagyon fontos következménye lett a módosításnak, hogy az országgyűlési illetve a helyi képviselet ezzel hallgatólagosan akár egymás alternatívájává is válhattak. Valamiféle képviselet biztosítása
tehát továbbra is kötelező volt az Alkotmány alapján, ennek mikéntje vonatkozásában azonban szabad kezet kapott az Országgyűlés.
Az Alkotmány 68. §-ának utolsó módosítása szintén 1990-ben, a LXIII. törvény útján történt, amikor a fenti (3)–(4) bekezdések közé új (4) bekezdést iktatott
be a jogalkotó, amely kimondja, hogy „A nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és
országos önkormányzatokat hozhatnak létre.”
E rendelkezés valós jelentése-jelentősége igen érdekes kérdés: Kilényi szerint a kisebbségi önkormányzatok rendszerére vonatkozó rendelkezés akár az
Alkotmány 68. § (1) illetve (3) bekezdése további kifejtésének, végrehajtásának is
minősülhet: a kisebbségi önkormányzati rendszer által válnak részesévé a kisebbségek a nép hatalmának illetve valósul meg képviseletük. Logikai úton értelmezve a 68. § szövegét, a későbbi fejleményektől eltekintve valóban mondhatjuk, hogy a kisebbségek képviseletének megvalósítása a kisebbségi önkormányzati rendszeren keresztül történik.”25
Folytatódott a majdnem negyedszázadig tartó polémia a nemzetiségek országgyűlési képviseletéről a se velük, se nélkülük szellemében, eredménytelenül.
A vita első állomása volt az Alkotmánybíróság 35/1992. (VI. 10.) AB határozata,
amely megállapította, hogy az Országgyűlés törvényalkotó kötelezettségét elmulasztotta és határidővel (1992. december 1.) felhívta ennek teljesítésére.26
A határozatot sokan sokféleképpen értelmezték. Várfalvi Attila szerint: „Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elmarasztalás nem a parlamenti képviselet hiánya, hanem a (például önkormányzati) képviseletet is biztosító kisebbségi törvény hiánya miatt
történt meg. Egyetlenegyszer sem jelenik meg a határozatban… az országgyűlési képviselet kifejezés, csak a benyújtó indítványának összefoglalásában. Az Alkotmánybíróság tehát
megint nem értelmezte a képviselet mibenlétét, annak kibontását a jogalkotóra bízta, Másrészt ezt a dodonai ítéletet úgy is lehetett érteni, hogy az Alkotmánybíróság e határozatával kimondta a nemzetiségek jogát a parlamenti képviseletre.”27
Részben egyetértek az értelmezéssel, ez az alkotmánybírósági határozat
a kisebbségi törvény és az önkormányzati rendszer létrehozatala előtt született
meg, a mulasztás alapvetően erre irányul. Ugyanakkor értelmezésem szerint
a parlamenti képviselethez való jogot nem lehetett kiolvasni a határozatból, az

25

26
27

Szajbély Katalin: „A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviselete” (In: Acta
Universitatis Szegediensis Acta Juridica et Politica. Publ. Doct. Jur. Szeged Tomus 3. Fasc. 10. pp.
173–208. Szeged 2003)
Lásd ABH 1992. 204. oldal.
Papp András László idézi Várfalvit. (lj. 15.) 227.
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a törvényhozó szabad mérlegelési körébe tartozott. A mulasztásos vitát egyébként a 45/2005. (XII. 14.) AB határozat zárta le.28
Nem követjük nyomon a parlamenti képviseletről szóló vitát, a ciklusról ciklusra kidolgozott, majd elvetett ezer apró ötletet, megtette azt a szakirodalom29 és
könyvében részletesen Papp András László.30
Az időben haladva annyit azonban mindenképp meg kell említeni, hogy
az első kisebbségi törvény (1993. évi LXXVII. törvény) 20. § (1) bekezdése törvényi (nem alkotmányi!) szinten deklarálta: „A kisebbségeknek – külön törvényben meghatározott módon – joguk van az országgyűlési képviseletre.” A
szakirodalomban csak lebegő paragrafusnak nevezett deklaráció két évtizedig üres maradt, talán nem véletlenül. Az alkotmányos alapokat, ismét nem
a konkrét képviseletet, hanem a „részvételt” az Alaptörvény teremtette meg.
Az Alaptörvény 2. cikk (2) bekezdése így rendelkezik: „(2) A Magyarországon
élő nemzetiségek részvételét az Országgyűlés munkájában sarkalatos törvény
szabályozza.”
Látható, hogy az Alaptörvény csak részvételről beszél. A végrehajtó külön törvény az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII.
törvény lett, amely bevezette a kisebbségi listát az országgyűlési választásokon. A könnyített választási matematika ellenére az első megmérettetéskor
(2014) egyetlen nemzetiség sem szerzett mandátumot, s 2018-ban is csak a német nemzetiségi listáról került egy képviselő a parlamentbe. Így 2014-ben
előre lépett – s 2018-ban is megőrizte szerepét a nemzetiségi érdekek országgyűlési megjelenítésében – a „pótintézmény”, a nemzetiségi szószóló, amely
újabb kuriózuma a nemzetiségi jognak, például az egységes képviselői jogállás viszonylatában. 31

28
29

30
31
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Lásd ABH 2005. 569–570. oldal.
Borók György: „A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletének szabályozási
modelljei Európában és Magyarországon” Társadalmi Szemle 1998/4. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus (különösen „A hazai kisebbségek parlamenti képviselete” című fejezet). (Budapest: Osiris Kiadó 2006) 407–717. Kilényi Géza: Még egyszer a kisebbségek parlamenti
képviseletéről és a második Kamaráról (Budapest: MTA Államtudományi Kutatások Programirodája
1990) Kolláth György: „Kisebbségi képviselet: kudarcok, kritikus közelítések, kiutak” Társadalmi Szemle 1995/9. Petrétei József – Sükösd Ferenc: „A nemzeti és etnikai kisebbségek parlamenti
képviseletéről” Tudományos Dialóg 1998/2. Somogyvári István: „A magyar parlamenti rendszer
reformja” Társadalmi Szemle 1998/8–9. Tóth Zoltán: Nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési
képviselete. Magyar Közigazgatás, 1993. 8. szám.
Papp András László: Uo. Különösen a „Magyarországi kisebbségi képviselet: modellek a Házban” című fejezet. 215–265.
Móré Sándor: „A nemzetiségi szószólói intézmény jogi kerete és működésének első két éve”
Magyar Jog 2015/10. 584–592.

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A NEMZETISÉGEK JOGÁLLÁSA

IV. A nemzetiségi ügyeket szolgáló, képviseleti, igazgatási és
jogvédelmi szervek létrejötte. Az első nemzetiségi törvény
megalkotása.
A rendszerváltozás éveiben a nemzetiségek országgyűlési képviseletéről folytatott
militáns küzdelem lehet az oka annak, hogy a róluk szóló komplex törvény elfogadása három évet késett. Pozitívuma ugyanakkor a rendszerváltó vitáknak, hogy az
átkoshoz képest elkezdődött az intézményekben való alapjogias gondolkodás, az
ügyért viselt állami felelősség tisztulása, az érdekképviselet és az alapjogvédelem
fogalmainak különválása.
Hangsúlyozni kell, hogy az állam – nemzetiségi ügyekért felelős – három
szervtípusának az alapjait a rendszerváltó évek teremtették meg:
– fontos intézmény a nemzetiségi ügyekért viselt kormányzati felelősség
(„nemzetiségi igazgatás”), amely nézetem szerint a mindenkori miniszterelnökhöz közeli megoldás kell, hogy legyen. Korábban szó volt a Németh-kormány által létrehozott nemzetiségi kollégiumról. Az első szabad választások után az Antall-kormány a 34/1990. (VIII. 30.) Korm. rendelettel létrehozta a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalt, amely 1990-ben megkezdte működését (a Hivatalról lásd
még 125/2001. (VII. 16.) Korm. rendelet);
– az alkotmány már 1989-ben a 32/B. §-ban meghonosította az ombudsman
intézményét, amely lehetővé tette egyes alkotmányos jogok védelmére külön biztos választását. Az 1990. évi XL. törvény konkretizálta a külön biztost és már önálló alkotmányos intézményként nevesítette a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosát. A 32/B. § (2) bekezdése szerint: „(2) A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának feladata, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi
jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltassa, és
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen.”
– Az intézmény felállítására az ombudsman törvény késése miatt is (1993.
évi LIX. törvény) csak 1995-ben került sor a 84/1995. (VII. 6.) OGY határozattal. Ezt követően a nemzetiségi biztos évente rendszeresen beszámolt az Országgyűlésnek. A beszámolók önmagukért beszélnek, összefoglalják a magyarországi nemzetiségi kérdés egészét, alakították és alakítják az alkotmányjogon belül kialakuló úgynevezett nemzetiségi jogot. 32 Az Alaptörvény,
amely az „egy a biztos” koncepcióra épült, meghagyva feladatkörét, helyettessé fokozta le a nemzetiségiekért felelős ombudsmant. A 30. cikk (3) bekez-

32

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának beszámolói 1995. július 1. és
2011. január 1. között az országgyűlési irományszámok szerint a következők: J/4048. szám, Budapest, 1997; A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának tájékoztatója az
1997-es évről (kézirat); J/859. szám, Budapest, 1999; J/2259. szám, Budapest, 2000; J/3867. szám,
Budapest, 2001; J/5868. szám, Budapest, 2002; J/2527. szám, Budapest, 2003; J/8928. szám, Budapest, 2004; J/14720. szám, Budapest, 2005; J/19340. szám, Budapest, 2006; J/2099. szám, Budapest,
2007; J/5015. szám, Budapest, 2008; J/8957. szám, Budapest, 2009; J/11905. szám, Budapest, 2010;
J/2417. szám, Budapest, 2011.
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dése szerint: „(3) Az alapvető jogok biztosát és helyetteseit az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választja. A helyettesek
a jövő nemzedékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak
védelmét látják el. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.”
A harmadik fontos intézmény a helyi és országos önkormányzatok alkotmányos alapjainak megteremtése, ezt végezte el a tanácsrendszert leváltó, az
általános önkormányzati rendszert bevezető 1999. évi LXIII. alkotmánymódosító törvény. Az addig is sokat látott 68. § új, (4) bekezdése szerint: „A nemzeti
és etnikai kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.” Az önkormányzatok főbb típusait az 1993. évi LXXVII. törvény részletezte.
A nemzeti és etnikai kisebbségek alkotmányban biztosított jogait részleteiben az 1993. július 7-én szinte egyhangúan elfogadott 1993. évi LXXVII. törvény
bontotta ki.33 A törvény jelentősége nagy, a nemzetiségi jogalkotási folyamatban.
Szándékai nemesek, preambuluma tanulságos és felemelő olvasmány.
Az 1993. évi LXXVII. törvény preambuluma:
„Az Országgyűlés
– követve a magyar történelem legnemesebb hagyományait és értékeit,
– a demokrácia és a humanizmus eszméi iránti elkötelezettség jegyében,
– a népek és nemzetek közötti megértés és baráti együttműködés elősegítésének
szándékával,
– továbbá annak tudatában, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek harmonikus együttélése a többségi nemzettel a nemzetközi biztonság alkotó eleme, kinyilvánítja, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, amelyeket
tiszteletben tart, és mindezeknek a Magyar Köztársaságban érvényt szerez.
Ezen jogok összessége nem a többség adománya és nem a kisebbség kiváltsága, forrásuk pedig nem a nemzeti és etnikai kisebbségek számaránya, hanem az egyén szabadságának és a társadalmi békének tisztelete alapján a másság joga.
Az egyenlőség és a szolidaritás eszméinek, az aktív kisebbségvédelem elveinek kinyilvánításakor az Országgyűlést az elfogadott egyetemes erkölcsi és jogi normák figyelembevételével a kisebbségek iránti megbecsülés, az erkölcsi és a történelmi értékek tisztelete,
a kisebbségek és a magyar nemzet közös létérdekeinek következetes képviselete vezérli.
A Magyar Köztársaság területén élő, magyar állampolgárságú nemzeti és etnikai kisebbségek nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája, történelmi hagyományai, valamint a kisebbségi létükkel összefüggő más sajátosságaik egyéni és közösségi önazonosságuk része.
Mindezek különleges értékek, megőrzésük, ápolásuk és gyarapításuk nemcsak a nemzeti és etnikai kisebbségek alapvető joga, de a magyar nemzet, végső soron pedig az államok és nemzetek közösségének érdeke is.

33
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A kisebbségek jogai Magyarországon. (Szerkesztő: Báthory János) KJK, 1994.
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Figyelembe véve, hogy az önkormányzatok a demokratikus rendszer alapját képezik,
a kisebbségi önkormányzatok létrehozását, tevékenységét és az ezáltal megvalósuló kulturális autonómiát az Országgyűlés a kisebbségek sajátos jogérvényesítése egyik legfontosabb
alapfeltételének tekinti.
Az Országgyűlés a történelmi együttélés tényéből kiindulva ezen törvényben is biztosítja mindazon jogokat, amelyek a kisebbségekhez tartozó személyeknek, mint magyar
állampolgároknak és ezek közösségeinek nemcsak emberi jogai, hanem olyan politikai jogok, amelyek segítségével nemzeti vagy etnikai önazonosságuk megőrzése elősegíthető. E
törvény célja, hogy a Helsinki Záródokumentum elvei alapján megteremtse a kisebbségi
lét megéléséhez szükséges intézményes alapokat, beleértve az anyaországokkal és nemzetekkel való szabad, élő kapcsolattartást is. A Magyar Köztársaság Országgyűlését e törvény megalkotásánál a határok nélküli Európa megteremtésének, a kisebbségi létből adódó
hátrányok mérséklésének és felszámolásának, az ehhez szükséges demokratikus intézményrendszer továbbfejlesztésének szándéka vezérli.”
E törvény a demokrácia és a humanizmus iránti elkötelezettség jegyében tilalmaz minden önkényes állami asszimilációs politikát (be- és kitelepítéseket,
lakosságcserét), s kinyilvánítja minden kisebbség jogát arra, hogy közösségként
létezzen és fennmaradjon. A törvény elismeri az óhazához (annak kultúrájához,
hagyományaihoz) való kötődés szabadságát.
A törvény biztosítja a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot, a kisebbséghez való tartozás vállalásának és kinyilvánításának jogát.
A kisebbség anyanyelvét mindenkor és mindenhol szabadon használhatja.
A törvény az anyanyelvet közösség-összetartó tényezőnek ismeri el.34
A kisebbségi önazonosság megőrzésének, az anyanyelv használatának legfontosabb terepe és biztosítéka az anyanyelvű oktatás. A törvény előírása, hogy
egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérésére kötelező kisebbségi osztályt vagy tanulócsoportot indítani.
A polgári, büntető és közigazgatási eljárásokban alapelv: az anyanyelv
szabad használata. A kisebbséghez tartozó személynek joga van családi és
utónevének az anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetésére. Azokon
a településeken, ahol kisebbségi lakosság él, a helység és utcaneveket, továbbá a közhivatalok nevét a kisebbség anyanyelvén is meg kell jelölni.
A kisebbségek egyesületeket, pártokat, más társadalmi szervezeteket hozhatnak létre, joguk van saját nevelési, oktatási, kulturális és más intézményhálózat kialakítására.

34

A nyelvi jogok meghatározó jelentőségűek. Lásd Gerencsér Balázs Szabolcs: „Nyelvében él…”.
(Budapest: Nemzetstratégiai Kutató Intézet 2015)
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V. A kisebbségi önkormányzatok létrejötte, típusai
A törvények az egységes önkormányzati rendszeren belül külön is biztosították
a nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét, önkormányzati jogait. Az általános
önkormányzati választásokon önálló kisebbségi jelöltek és listák voltak állíthatók.
A törvény a helyi kisebbségi önkormányzatok három típusát hozta létre.
Ha a megválasztott önkormányzati képviselő-testület több mint felét egy
nemzeti vagy etnikai kisebbség alkotja, a települési önkormányzat kisebbségi
települési önkormányzattá nyilváníthatta önmagát. Amennyiben a helyi önkormányzat képviselőinek legalább 30%-át ugyanabból a kisebbségből választották, e képviselők önálló (legalább háromtagú) kisebbségi önkormányzatot hozhattak létre. (Ezek a közvetetten választott kisebbségi települési önkormányzatok.)
Az önkormányzati képviselő-választástól függetlenül, közvetlen módon is létrejöhettek a kisebbségi önkormányzatok. Az ilyen típusú kisebbségi önkormányzatok választását öt azonos kisebbséghez tartozó választópolgár kezdeményezhette az adott település jegyzőjénél. A kisebbségi jelöltséghez további öt választópolgár ajánlása volt szükséges. A választáson – amelynek időpontja megegyezett az
általános önkormányzati választásokéval – valamennyi választópolgár szavazhatott! A mandátumszerzéshez mindössze ötven, tízezernél több lakosú településeken száz érvényes szavazat kellett.
Ha egy kisebbségnek nem volt kisebbségi önkormányzata, a kisebbség képviseletét a helyi önkormányzatban szószóló is elláthatta, aki a legtöbb szavazatot
elért kisebbségi jelölt volt.
A helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyek, és formájuktól függetlenül azonos feladat- és hatáskörökkel rendelkeznek. A szabályokból látható, hogy
mintaértékű, pozitív diszkriminációs szabályok születtek, amelyek rendkívül
könnyűvé tették a kisebbségi önkormányzatok létrehozatalát nemzetközi viszonylatban is. A jogalkotót talán az a naiv vagy inkább jóhiszemű szándék vezette, hogy az anyaországok követni fogják a jó példát.
Az első választásokra 1994–95-ben került sor.
Érdemes a mából is visszapillantani a későbbi választásokra, ezt segíti Móré
Sándor táblázata és értékelő tanulmánya.35

35

Móré Sándor: A hazai nemzetiségi önkormányzatok – tények és lehetőségek. A nemzetiségi önkormányzatok kapcsolata a közigazgatással Kézirat, 2017. 26.
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A kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok választási eredményei 1994–2014 közöt
1994/537
Bolgár

199838

200239

200640

201041

201442

4

14

30

38

41

33

477

776

1004

1118

1248

1197

Görög

6

18

30

34

37

35

Horvát

57

62

100

115

127

112

Cigány/Roma

Lengyel

7

32

50

47

49

41

Német

162

247

318

378

424

406

Örmény

16

25

30

31

39

32

Román

11

32

43

46

71

61

Ruszin

1

9

31

52

75

43

Szerb

19

34

43

40

48

45

Szlovák

51

69

108

116

122

112

Szlovén

6

9

12

11

11

10

Ukrán
Összesen
eredményes

–

4

12

19

23

16

817

1331

1811

2045

2315

2143

Települések

nincs adat

1046

1308

1435

1592

1523

Kitűzött

nincs adat

1538

1973

2077

2343

2715

Elmaradt

nincs adat

157

103

28

22

569

Megtartott

nincs adat

1381

1870

2049

2321

2146

Érvénytelen/
eredménytelen

nincs adat

50

59

4

6

3

A táblázat forrása: Választási füzetek 27. BM Országos Választási Iroda. Budapest, 1995. 87. o.

36
37
38
39
40
41
42

www.valasztas.hu/hu/ovi/content/vf/vf300301.htm
www.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm
www.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm
www.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html
www.valasztas.hu//hu/onkval2010/471/471_0_index.html
www.valasztas.hu/hu/nemz2014/987/987_0_index.html
www.valasztas.hu/hu/ovi/content/beszamolok/NVI_ONK_2014.pdf

Parlamenti Szemle • 2018/1.

21

KUKORELLI IST VÁN

VI. Az országos nemzetiségi önkormányzatok elektoros rendszere
(1995–1999)
Sajátos, alkotmányjogilag kuriózumszerű intézmény volt a nemzetiségek országos képviselete, az elektorok országos gyűlése által választott önkormányzat. A
törvény szerint az önkormányzatot valamennyi elektor választotta. Elektornak
számított a kisebbségi önkormányzatok valamennyi képviselője és valamennyi
szószólója, továbbá ennek hiányában, a településeken, választói gyűléseken
megválasztott delegátus. Az alábbi táblázat mutatja, hogy 1995-ben a 13-ból 11
hozta létre önkormányzatát:
Az elektori
gyűlés
időpontja
1995. február
19.

Kisebbség

Az összes
elektor
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
aránya

A jelöltek
száma

Az országos
önkormányzat
közgyűlésének
létszáma

örmény

40

38

95%

17

17

1995. március 1.

bolgár

16

16

100%

14

14

1995. március 3.

szlovén

25

25

100%

21

21

1995. március 4.

görög

17

16

94%

16

15

1995. március 4.

lengyel

20

18

90%

15

13

1995. március 11.

német

751

589

78%

60

53

1995. március 18.

szerb

100

86

86%

51

37

1995. március 25.

román

68

62

91%

59

53

1995. március 25.

szlovák

241

206

85%

72

53

1995. április 1.

horvát

270

234

87%

50

50

1995. április 10.

1 695

79%

260

cigány

2 153

–

ruszin

7

–

–

–

–

53

–

ukrán

0

–

–

–

–

A táblázat forrása: Választási füzetek 73. Budapest, 1999. 47. o.
A második, 1999-ben lezajlott választásokon már mind a 13 kisebbség létrehozta
önkormányzatát:

Az elektori
gyűlés időpontja

Kisebbség

Az összes
elektor
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
aránya

A jelöltek
száma

Az országos
önkormányzat
közgyűlésének
létszáma

1999. január 3.

örmény

133

119

89,47

37

23

1999. január 14.

bolgár

70

62

88,57

30

16

1999. január 17.

német

1326

1036

78,12

56

53
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Az elektori
gyűlés időpontja

Kisebbség

Az összes
elektor
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
száma

A gyűlésen
megjelent
elektorok
aránya

A jelöltek
száma

Az országos
önkormányzat
közgyűlésének
létszáma

1999. január 18.

ruszin

44

40

90,90

28

20

1999. január 23.

cigány

3618

2798

77,33

209

53

1999. január 24.

ukrán

21

19

90,47

15

15

1999. január 29.

szlovák

383

292

76,24

75

53

1999. január 30.

horvát

368

280

76,08

39

39

1999. február 6.

román

168

111

66,46

1999. február 7.

lengyel

153

128

83,66

36

15

1999. február 7.

görög

95

84

88,42

32

21

1999. február 13.

szerb

170

133

78,23

41

33

1999. február 14.

szlovén

47

41

87,23

30

1999. február 14.
megismételt

román

168

107

63,69

1999. szept. 18.
megismételt

román

168

143

85,12

határozatképtelen

21
határozatképtelen

55

53

Különösen izgalmas volt a nagy elektorszámmal rendelkező kisebbségek országos
gyűlése, amely az antik, közvetlen demokratikus fórumokhoz hasonlított. Kis színesként, résztvevőként és szemtanúként elmondhatom, hogy ezek törvényességét
az ezért felelős Országos Választási Bizottságnak (a továbbiakban: OVB) egyáltalán
nem volt könnyű biztosítani. Az 1999. január 23-án tartott cigány önkormányzati
választást, az OVB elnökeként nyithattam meg. A 11 órára meghirdetett elektori
gyűlés 2 órás késéssel indult, az elektorokat ugyanis képtelenség volt elkülöníteni
és összeszámolni. Íme, az eredeti megnyitó beszéd szövege:
„Az OVB nevében tisztelettel köszöntöm a legnagyobb magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség törvényesen megválasztott képviselőit.
Örömömre szolgál bejelenteni, hogy a 3618 elektorból 2716 fő van jelen,
a törvények értelmében az elektori gyűlés megkezdheti munkáját.
Mielőtt az Önök korelnökének (a korelnök Lakatos Menyhért volt!) átadnám a szót, engedjék meg, hogy őszinte szívvel és jó barátsággal köszöntsem
valamennyiüket.
Tisztelt Elektorok!
A cigány nemzeti és etnikai kisebbség évszázadok óta honos nép a Kárpát-medencében, Magyarországon először egy 1395-ből származó oklevél említi meg őket. Tudom jól, hogy az elmúlt zivataros évszázadokban – a cigányság
belső normáit és kultúráját meg nem értő – állam és jog gyakran üldözte az
Önök őseit. Ez volt jellemző egész Európára, a nyugati féltekére méginkább.
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Személyes véleményem az, hogy a magyar nép, amely mindig tudta, hogy
a cigányságnak nincs anyaállama, nem volt olyan szigorú és elkülönülő a cigányokkal szemben, mint mindenkori államhatalma. A magyarság többsége megfogadta a Szent István-i intelmeket, amelyek a jövevények jóakaratú gyámolításáról
és becsben tartásáról szóltak. Az intelmek szerint: „az egynyelvű és egyszokású
ország gyenge és esendő.
Idézhetünk szép történelmi példákat a toleranciára is: Erdélyben pl. 1557ben két fővajdai állást kaptak a cigányok.
Tisztelt Elektori Gyűlés!
Az alkotmányos rendszerváltást követően új helyzet állt elő; alkotmányunk és törvényeink biztosítják az ország területén élő nemzeti és etnikai
kisebbségek képviseletét, a kisebbségek helyi és országos önkormányzatokat
hozhatnak létre. E lehetőséggel az 1998-as önkormányzati választáson az ország majd minden harmadik településén élt a cigány nemzeti és etnikai kisebbség. S most újra itt van a törvényes lehetőség az országos önkormányzat
létrehozatalára.
A feladat nem könnyű. Alkotmánytörténetileg is ritka az olyan intézmény,
mint a 3618 tagból álló elektori gyűlés, amely csak akkor válik működőképessé,
ha valamennyi tagját áthatja a törvényesség tisztelete.
A törvényesség tisztelete érdekében két dologra szeretném felhívni szíves
figyelmüket:
– az első, hogy az elektori gyűlés – erre figyelmeztet a Legfelsőbb Bíróság
döntése is – nem válhat kampány fórummá;
– a másik, a szavazólap átvételét követően a szavazás titkos, minden elektornak joga van titkosan szavazni. Ennek feltételeit, a 60 páros szavazófülkét a gyűlés szervezői biztosították.
Az OVB, amikor a választás végleges eredményét megállapítja, a törvényesség szempontjából vizsgálja majd a választási eljárás valamennyi történését.
A sikeres választás alapvetően Önökön, vagyis azon múlik, hogy a törvényes intézmények találkoznak-e az Önök kisebbségére jellemző hagyományos
belső önszerveződéssel.
A demokráciának két arca van, az egyik az elkülönülés, a másik az együttműködés. Önök egymást a mindennapi érintkezések során gyakran testvérnek szólítják, mely szépen kifejezi a demokrácia egybeműködési oldalát. Mit kívánhatnék
Önöknek, mint azt, hogy a választás sikeres, törvényes és eredményes legyen.”
Az OVB mindenkori elnökének törvényes kötelezettsége volt az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztott képviselőinek a mandátum
átadása. A törvény az elektorok száma szerint ajánlotta az önkormányzat
létszámát 13–53 között megállapítani. 1999 tavaszán három alkalommal adtuk át a mandátumokat az Országgyűlés Kupolacsarnokában, az utolsó átadó beszéd eredeti szövegét itt közlöm. Az összesen 415 képviselői mandátum, amelyben már benne van a sikeres román országos önkormányzat
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eredménye is (1999. szeptember 18-án), a köszöntő beszéd szerint a magyar
képviseleti demokrácia nagy fontosságú része. A táblázatokból az is jól látható, hogy négy nemzetiség (német, román, szlovák, cigány) hozott létre maximális létszámú önkormányzatot.

VII. Záró gondolatok
A nemzetiségi jog történetében a rendszerváltó évek számos sajátos megoldást
produkáltak. Csak a legfontosabbakat kiemelve:
– az első két évtizedben minden választópolgár szavazhatott minden kisebbségi jelöltre;
– 1994–2005 között a kisebbségi önkormányzatokat az Ötv. (1990. évi LXV.
törvény) is szabályozta, a három típusból kettő lényegében a rendes önkormányzat része volt;
– sajátos megoldás volt az elektoros országos választási rendszer;
– külön történet a kisebbségek országgyűlési képviseletének hullámzása,
Alaptörvény utáni létrejötte és a képviselők helyett szószólók működése.
A kép fokozatosan tisztult az önkormányzatokat illetően. Az első kisebbségi törvény 2005-ös módosításával már csak közvetlen választás útján jöhetett létre települési, területi és országos önkormányzat. Ezt erősítette meg az Alaptörvényt végrehajtó
második nemzetiségi törvény is, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely meghatározta a nemzetiségi önkormányzat fogalmát, megerősítette és
általánossá tette a választásokon a közvetlenség elvét (50. §) és kimondta végre (!),
hogy a választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel (53. §).
Változatlanul nem tisztult viszont le a nemzetiségek országos képviselete,
amelyet véleményem szerint a második kamara létrehozásával lehetne megoldani.43 A pártpluralizmusra épülő képviselőházban ez a nemzetiségi képviseleti elv
csak zavarokat okoz. A magyar politikai elit 30 éve retteg a második kamarától és
felelősséget visel a lényegében betartatlan (és betarthatatlan) „nagy ígéretéért”.
Az elit túlpolitizálta a nemzetiségek országgyűlési képviseletét.
Kulcsszavak: a nemzetiség fogalma, alkotmányos jogaik, a nemzetiségek önkormányzatai, a nemzetiségek parlamenti képviselete, a kisebbségvédelmi intézmények

Kukorelli István
egyetemi tanár,
Eötvös Loránd Tudományegyetem,
kukorelli.istvan@ajk.elte.hu

43

„Szükség van-e kétkamarás parlamentre az új Alkotmányban?” (Szerkesztette: Téglási András). (Budapest: Tanulmánykötet 2011)
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A minősített többség problematikája
a parlamentáris kormányzati rendszerekben
A szubsztantív minősített többség koncepciója:
magyar tanulságok1
A tanulmány a minősített többség elméleti alapjait, valamint a parlamentáris kormányzati rendszerekben betöltött szerepét vizsgálja, kitérve a közép-kelet-európai
régió gyakorlatának, különösen Magyarország tapasztalataira.
A parlamentáris kormányzati rendszerek alapvető jellemzőjének megfelelően,
a kormány kizárólag a parlament többségének támogatása mellett képes ellátni
feladatát. Ennek megfelelően, parlamenti többség támogatása a kormányzás szükséges és elégséges feltétele – nincs szükség minősített többséghez kötött döntéshozatalra a napi politikai kérdésekben. A minősített többség követelménye önálló
funkcióval bír – a törvényhozó hatalom intézményes belső korlátjaként – a kisebbségi érdekek védelme az egyoldalú és önkényes többségi döntésekkel szemben a politikai közösséget érintő legfontosabb kérdésekben.
A 2010–2015 közötti időszak magyar gyakorlata nem illik a fenti értelmezési keretbe,
inkább arra mutat rá, hogy azokban az esetekben, amikor a minősített többséget egy
politikai tömb képviseli, a kisebbségeknek nincs lehetőségük a döntések tartalmának
befolyásolására; az azonos politikai tömb által minősített többséggel meghozott döntések pedig a jövőbeli parlamenti többségek jövőbeli döntéseit is blokkolhatják.
A tanulmány amellett érvel, hogy kizárólag a minősített többség szubsztantív felfogása áll összhangban annak alapvető funkciójával.

1. Kiinduló kérdések
Számos parlament gyakorlatában ismert és alkalmazott döntéshozatali mód
a minősített többség támogatásának előírása. Alkotmánymódosításokhoz, meghatározott tárgykörökről szóló törvényhozási aktusokhoz (ilyenek az organikus
törvények Franciaországban és Spanyolországban), vagy állami tisztségviselők,
független jogállású szervek vezetőinek, felsőbíróságok tagjainak megválasztásához gyakran kapcsolódik az általános parlamenti döntéshozatali szabályhoz ké-

1

A tanulmány első változata Supermajority in Parliamentary Systems – A Concept of Legislative
Supermajority: Lessons from Hungary címmel, angol nyelven jelent meg az Acta Juridica Hungarica 2017/3. számában. [Vol. 58 No. 3. 281–290.]
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pest magasabb arányú támogatás követelménye. E döntések közös jellemzője,
hogy kiemelt jelentőségű kérdésekhez kapcsolódnak – alkotmányjogi és politikai
nézőpontból egyaránt.
Elméleti szempontból indokolt az alkotmánymódosítások kérdését különválasztani a fenti döntésektől, tekintve, hogy azok esetében nem a törvényhozó hatalom, hanem az alkotmánymódosító hatalom a döntés alanya. (Eljárási szempontból természetesen sok esetben nagy a hasonlóság az alkotmánymódosítási
technikák és a parlamenti döntéshozatal között.)
A minősített többség támogatása ugyanakkor nem egy szükségszerű követelmény a törvényhozó szervek kiemelt kérdésekről szóló döntéseihez kapcsolódóan.
Számos mértékadó alkotmány nem tartalmaz olyan előírásokat, amelyek meghatározott törvényhozási aktusokhoz a többséginél nagyobb támogatást rendelnének.2
Más állami gyakorlatok esetében kötelező előírások helyett a politikai kultúra hordozza azt a követelményt, hogy a törvényhozás által jelölt vagy megválasztott állami tisztségviselők a többséginél szélesebb körű támogatást élvezzenek.3 Azok az
országok azonban, amelyek nem rendelkeznek hosszú demokratikus tradícióval,
mint Magyarország és a közép-kelet-európai régió más államai, természetesen
nem alapíthatják gyakorlatukat kizárólag a politikai kultúrára. Ezen államok esetében a minősített többség követelménye a parlamenti többségi döntés korlátjaként,
alkotmányos garanciaként értelmezhető, amely a parlamenti többséget képező politikai csoport kizárólagos hatalomgyakorlásával szemben érvényesül.
Magyarország legújabb közjog-történetében 2010 és 2015 között4 rendelkeztek a kormánykoalíció pártjai5 a képviselői helyek kétharmadával. Ebben az
időszakban az Országgyűlés számos, minősített többséget igénylő döntést hozott: elfogadta Magyarország Alaptörvényét, annak módosításait, sarkalatos
törvények tucatjait, és megválasztott számos állami tisztségviselőt, köztük független alkotmányos intézmények vezetőit, valamint az Alkotmánybíróság tagjait – valamennyi döntést kizárólag a kormánykoalíció pártjainak képviselői
támogatták. A fenti gondolatmenetnek megfelelően (az alkotmányozó, alkotmánymódosító és törvényhozó hatalom elválasztásával összhangban) az Alaptörvény és módosításai elfogadását szükségszerű leválasztani a tanulmány fő
kérdésétől – a többi parlamenti döntés esetében ugyanakkor érdemes megvizsgálni, hogy a törvényhozó hatalom ilyen típusú gyakorlása összhangban áll-e
a minősített többség funkciójával.

2
3

4

5

Lásd: Grundgesetz, Constitution Acts of Canada, a Holland Királyság Alkotmánya, Finnország
Alkotmánya.
A skandináv és a common law rendszerű államok felsőbíróságai tagjnak megválasztását sok
esetben az alkotmányos tradíció határozza meg. Lásd: European Commission for Democracy
through Law: The Composition of Constitutional Courts CDL-STD(1997)020 (1997) 1.3.
Ez az időszak két parlamenti ciklust érint: a 2010–2014 közötti ciklust és a 2014–2018 közötti
ciklus első évét. Ezt követően két egyéni választókerületi időközi választás következményeként
a kormánykoalíció pártjai elveszítették kétharmados többségüket.
Fidesz és KDNP
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A tanulmány kiinduló tézise, hogy a többségi elv alkalmazása meghatározott kérdésekben nem elégséges feltétele a demokratikus döntéshozatalnak.
Arend Lijphart megközelítése szerint a plurális társadalmakban (amelyekben
számottevőek a kulturális, nyelvi, vallási, ideológiai, stb. különbségek) a többségi elvű döntéshozatal önmagában való alkalmazása azt a kockázatot hordozza, hogy a kisebbség tagjai nem tekintik magukat a döntési folyamat részeseinek, ilyen módon a közösségi döntések érvényesülése is kihívásokkal szembesülhet.6 A többségi elvű döntések mellett természetesen az alkotmányos
rendszer más strukturális sajátosságai vagy eljárási szabályai is biztosíthatják
a közösségi döntések demokratikus jellegét, elfogadhatóságát a közösség valamennyi tagja számára. A többségi elvtől történő eltérés, más döntéshozatali
arány előírása ugyanakkor szükségképpen igazolásra szorul – ebből az igazolásból következik a minősített többség funkciója.
A tanulmányban John O. McGinnis és Michael B. Rappaport fogalommagyarázatát veszem alapul. Az ő megközelítésükben a minősített többség általános értelemben a törvényhozó hatalom korlátjaként értékelhető.7 Hasonló megközelítés
a magyar jogirodalomban is megjelenik: Szalai András értékelése szerint a minősített többséghez kötött döntéshozatal a parlamentáris kormányzat egyik legerősebb
korlátja. Arra is figyelmeztet ugyanakkor, hogy „amennyiben a kormányzat képes
megszerezni a többséget a törvényhozásban, ez a korlát szerzefoszlik.”8
Természetesen helye lehet olyan értelmezésnek is, amely a minősített többséget nem többségi elvű hatalomgyakorlás korlátjaként értékeli, hanem pusztán a törvényhozási eljárásra vonatkozó szabályként. Egy ilyen szabálynak is
szükségképpen rendelkeznie kell azonban valamilyen funkcióval. Ilyen funkció lehet a minősített többséggel meghozott döntések stabilitásának biztosítása
– e stabilitást ugyanakkor nem önmagában a döntéshozatal arány biztosítja,
hanem a döntés meghozatalának kivételes jellege, vélelmezett nehézsége. A
döntéshozatal nehezítése csak a többségi elvű döntéshozatalhoz képest értelmezhető – ez pedig funkcionális értelemben szintén korlátozza, keretek közé
szorítja a törvényhozó hatalom döntéshozatalát.
A következőkben a minősített többség elméleti alapjait, igazolhatóságát, valamint a parlamentáris kormányzati rendszerekben betöltött szerepét vizsgálom,
kitérve a közép-kelet-európai régió gyakorlatának, különösen Magyarországnak
a tapasztalataira. A tanulmány célkitűzése a minősített többség egy olyan értelmezésének bemutatása, amely összhangban áll annak alapvető funkciójával.

6
7
8

Arend Lijphart: „Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty-Six
Countries.” Yale University Press, 2012. (2nd edition) 31–32.
John O. McGinnis – Michael B. Rappaport: „Supermajority Rules as a Constitutional Solution
40” William & Mary Law Review 2 (1999) 399–402.
Szalai András: „A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai” (doktori értekezés) Szegedi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2013. 82.
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2. A minősített többség funkciója
Miért van szükség a törvényhozó hatalom többségi döntéshozatalának korlátozására? Milyen szempontok támasztják alá a korlátozás szükségességét?
A többségi döntéshozatal a demokráciák szükségszerű velejárója. Az egyéni
és csoportos vélemények, különböző preferenciák és érdekek szerint tagolt modern társadalmakban nincs jobb módszer egy döntés meghozatalára, mint
a többségi elv: jó okunk van feltételezni, hogy az kifejezi az adott közösség érdekét. Ugyanez a megközelítés a képviseleti szervek működésére és döntéshozatalára is vonatkoztatható. Amennyiben a képviseleti szervek (parlamentek) szabad
és tisztességes választások eredményeként alakulnak meg, akkor azok többségi
alapon meghozott döntései – formális szempontból – kétséget kizáróan legitimnek tekinthetők, amelyek mögött közösségi felhatalmazás van.
A többség támogatása ugyanakkor nem az egyetlen követelmény, amely
a döntéshozatalhoz kapcsolódik egy demokratikus társadalomban. Alexis de
Tocqueville híres fordulata a „többség zsarnokságáról”9 pontosan mutatja, hogy
az aktuális többség meghatározott esetekben olyan módon léphet fel a kisebbség
érdekeivel szemben, ami nem elfogadható. Ilyennek tekinthető az az eset, ha
alapvető jogok korlátozására vagy más alkotmányos értékek sérelmére kerül sor,
esetleg a kisebbségek nem is kapnak lehetőséget álláspontjuk kifejtésére. E helyzetek kialakulása hatékonyan megelőzhető olyan szabályok és eljárások segítségével, amelyek a döntéshozatalhoz kapcsolódnak. A parlamentek esetében a törvényhozási aktusokkal szemben ilyen lehet az államfői vétó, vagy a bírói normakontroll lehetősége – ezek a többségi hatalomgyakorlás hagyományos külső
korlátainak tekinthetők. A nyilvános és deliberatív parlamenti vita és az azt támogató jogintézmények, valamint a minősített többség követelménye a többségi
döntéshozatal belső korlátaiként értelmezhetők. A belső és külső korlátok együttes
megléte és alkalmazása egy olyan döntéshozatali eljárást és döntést eredményezhet, amely nemcsak formális értelemben legitim, de nagy valószínűséggel a közösség minden tagja számára elfogadható.
A minősített többséghez kötött döntéshozatal a klasszikus felfogás szerint
alkalmas a kisebbséghez tartozó csoportok érdekeinek védelmére. Egy ilyen
döntéshozatal során a kisebbségi csoportok nemcsak a hangjukat hallathatják,
hanem egyúttal arra is lehetőségük van, hogy részesei legyenek olyan döntéseknek, amelyekhez a parlamenti többségnél nagyobb arányú támogatásra van
szükség. Az érem másik oldala, – amit a klasszikus kritikai megközelítés hangsúlyoz – hogy ezekben az esetekben a kisebbségi csoportok blokkolhatják is az
egyes döntéseket. Arra is lehet tehát jutni, hogy a kisebbségi szavazatoknak tar-

9

Alexis de Tocqueville: Democracy in America (transl. Henry Reeve) (Oxford University Press,
1946) Chapter 15 199–214.
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talmi értelemben nagyobb súlya van, ami egyértelműen szembemegy az egyenlő
képviselői mandátum követelményével.10
Ezek az értelmezések természetesen alaposabb elemzésnek is alávethetők.
James M. Buchanan és Gordon Tullock klasszikussá vált, először 1962-ben megjelent, közgazdasági és politikaelméleti megközelítést alkalmazó munkájukban
a minősített többséghez kötött szavazás hatásáról állapították meg, hogy azzal
összefüggésben „a várt a külső költségek csökkennek, a döntéshozatal költségei
pedig növekednek”11 – arra utalva, hogy a döntéshozatali eljárás nehezítése hos�szú távon stabilabb eredményekhez vezet.
Az utóbbi évek jelentősebb munkái közül Melissa Schwartzberg 2014-ben
publikált könyve említhető, amely a minősített többség kérdését a politikaelmélet és a döntéselmélet szemszögéből vizsgálja.12 Schwartzberg a minősített többség háromféle igazolását azonosítja: a konszenzus elérésének támogatását, az intézményi stabilitás erősítését, valamint a kisebbségek védelmét. Álláspontja szerint mindhárom célt képesek támogatni olyan döntéshozatali eljárások is, amelyek
a minősített többséghez képest normatív elsőbbséggel rendelkeznek, tekintve,
hogy nem járnak együtt a minősített többségű döntéshozatal hátrányaival –
a legfontosabb ezek közül annak antidemokratikus jellege, tekintve, hogy a kisebbséget vétójoggal ruházza fel.13
Adrian Vermuele a Melissa Schwartzberg könyvvéről írt recenziójában14 további lényeges szempontokra hívja fel a figyelmet a minősített többség problematikájával összefüggésben. Álláspontja szerint a többségi döntéshozatal az egyetlen megközelítés, amely tiszteletben tartja a választók közötti egyenlőség követelményét (tekintve, hogy maga a közösségi döntés – alanyát tekintve – anonim),
valamint a közösség napirendjén szereplő ügyek egyenlő súlyozásának, kezelésének követelményét (semlegesség a tárgykörök vonatkozásában). Ezzel szemben a minősített többség eredeti formájában a semlegesség ellen hat, mivel az
adott ügyhöz kapcsolódó döntési opciók közül egyet privilegizál – a status quo-t,
amely mindaddig az adott közösség döntése marad, ameddig azt a döntéshez
szükséges kisebbség fenn kívánja tartani. Vermuele azt is kétségbe vonja, hogy
a minősített többség általában alkalmas a kisebbségek védelmére – a válasz sze-
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Sajó András: Limiting Government: An Introduction to Constitutionalism (Central European University Press 1999) 138.
James M. Buchanan – Gordon Tullock: „The Calculus Consent. Logical Foundations of
Constitutional Democracy” Liberty Fund, 1999/3. 155.
Melissa Schwartzberg: Counting the Many: The Origins and Limits of Supermajority Rule (Cambridge University Press 2014) 216.
Rámutat: Kathleen Tipler: „Review. Counting the Many: The Origins and Limits of
Supermajority Rule 15” Contemporary Political Theory 1 (2016) 5.
Adrian Vermuele: „The Filibuster Does Not Protect Minority Interests. And other reasons to
reject supermajority requirements.” The New Republic January 15, 2014. newrepublic.com/
article/116172/against-filibusters-super-majorities-melissa-schwartzberg-reviewed
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rinte attól függ, hogy adott helyzetben kit tekintünk kisebbségnek, ami természetesen változhat.15
A fentiekhez érdemes hozzátenni: az az érv, amely szerint a minősített többség a semlegesség ellen hat, szintén támadható. Michael B. Rappaport, utalva
John O. McGinnis-szel közösen írt munkájára,16 úgy érvel, hogy „a semlegesség
követelményének sérelme valójában azt jelenti, hogy egy döntés a többségi döntésekhez képest privilegizált helyzetben van, és ez a privilegizálás szorul igazolásra”. Rappaport álláspontja szerint az alkotmányos jelentőséggel bíró, kiemelt
esetekben sikeres lehet az ilyen igazolás.17
Függetlenül attól, hogy a fentiek közül melyik értelmezést tartjuk meggyőzőnek, valamennyi megközelítés beilleszthető a minősített többség egy olyan
koncepciójába, amely azt a törvényhozó hatalom korlátjaként tételezi.18 A kritikus
megközelítések nem vitatják e funkciót, mindössze szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy e korlát hatékonyan képes-e biztosítani a kisebbségek védelmét, és
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az egyenlő pozíciójú egyéni véleményekből
összálló, többségi alapon meghozott közösségi döntéseknek.

3. Minősített többség a parlamentáris rendszerekben
A minősített többséghez kötött döntéshozatal kisebbségeket védő funkciója
méginkább hangsúlyos a parlamentáris kormányzati rendszerek törvényhozási
aktusai esetében. A parlamentáris rendszerek meghatározó sajátossága, „a parlamentarizmus esszenciája”19, hogy a kormány kizárólag a parlamenti többség támogatása mellett működhet. A végrehajtó hatalom politikai felelősséggel tartozik
a törvényhozó hatalom irányában, amely meg is tudja szüntetni a kormány megbízatását, amennyiben a képviselők többsége bizalmatlansági indítványt támogat a kormánnyal szemben. A végrehajtó hatalom kezdeményezésére az államfő
feloszlathatja a parlamentet, amennyiben nem alakul ki olyan parlamenti többség, amely támogatásával lehetséges a kormányzás. E sajátosságok mellett a többségi szavazás a kormányzás működőképességének alapja, míg a minősített többségi döntéshozatal mindig egy kivétel.
A „parlamentarizmus esszenciája” ugyanakkor egy komoly kihívást is rejt
magában. Bruce Ackerman megfogalmazása szerint „helytelen azt feltételezni,
hogy [parlamentáris rendszerekben] minden választási győzelem széleskörű, fel-
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Vermuele (lj. 14.)
Lásd McGinnis – Rappaport 1999. (7. lj.)
Michael Rappaport: „More on Supermajority Rules: May’s Theorem” Library of Law and Liberty
January 22. 2014.
Lásd McGinnis – Rappaport 1999. (7. lj.)
Anthony W. Bradley – Cesare Pinelli: „Parliamentarism” In: Michel Rosenfeld – András Sajó: The
Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford University Press, 2012) 650–670. 651.
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tétel nélküli felhatalmazást ad a választópolgárok részéről a győztes párt vagy
koalíció számára”. Álláspontja szerint „a westminster-modell rendszeresíti ezt
a hibás megközelítést az alkotmányjogban azzal, hogy „teljes törvényhozási felhatalmazást ad a győztesek számára”.20 Ackerman érvelése szerint éppen ezért
alapvető fontosságúak azok az intézmények, amelyek a parlamenti többség feltételezett korlátlan hatalmával szemben képeznek ellensúlyt: ilyennek tekinti
a népszavazást, valamint a bírói normakontroll lehetőségét.21
Ezen a ponton érdemes visszatekinteni a parlamentarizmus angol gyökereire is. Még Albert Venn Dicey, a klasszikus parlamenti szuverenitás tézisének
elkötelzett támogatója is amellett foglalt állást, hogy a parlamenti döntéseknek
külső és belső korlátai vannak. Dicey külső korlátnak tekinti azt a lehetőséget,
hogy a polgárok esetlegesen nem enegedelmeskednek a törvények előírásainak,
vagy ellenállást fejtenek ki azokkal szemben,22 míg a döntéshozók (parlamenti
képviselők) viszonyulását a közügyekhez, amelyet meghatároznak a történelmi
körülmények és a társadalmi normák, belső korlátként értékeli.23
Ackermannak kétségkívül igaza van, amikor amellett érvel, hogy szükség
van olyan intézményekre, amelyek a parlamenti többség korlátait képezik – az ő
megközelítése olyan megoldásokhoz kapcsolódik, amelyek a hatalommegosztás
fogalomrendszerén belül helyezhetőek el. A fentiekben az ilyen a technikákat (az
államfői vétójogot és a törvényhozási aktusokkal szembeni bírói normakontroll
lehetőségét) a parlamenti többség külső korlátainak neveztem. Figyelembe véve
ugyanakkor Dicey megközelítését is, ezeket helyesebb külső intézményi korlátoknak
hívni. Hasonló jelentőséggel bírnak a belső intézményi korlátok is: ilyennek tekinthetők a parlamenti döntéshozatalra, eljárásra vonatkozó szabályok, beleértve
a minősített többség követelményét is.
Mind a külső, mind pedig a belső intézményi korlátok meghatározó jelentőséggel bírnak a parlamentáris rendszerekben, tekintve, hogy állandó feszültségforrásként jelentkezhetnek a parlamenti többség számára, egyúttal a kormány pozíciójának erősségére is hatással lehetnek. Amennyiben a belső és külső intézményi korlátok hatásai túl erősek, a kormány kénytelen változtatni
politikáján annak érdekében, hogy megőrizhesse parlamenti támogatottságát.
Az aktuális parlamenti többség főszabály szerint addig támogatja a kormányt,
ameddig fennáll irányában politikai bizalma, míg az aktuális parlamenti kisebbség mindig ellenőrző szerepben lép fel.24 Érdemes hozzátenni, hogy a frak-
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Bruce Ackerman: „The New Separation of Powers 113” Harvard Law Review 3 (2000) 633–725. 665.
Ackerman 668.
Albert Venn Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Macmillan and Co.
1886) (2nd ed.) 70.
Dicey (lj. 22.) 73–74.
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lásd: David P. Currie: Republication – Separation of Powers in the Federal Republic of Germany
9 German Law Journal 12 2113–78. 2147.
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ciófegyelem hagyományosan erős a parlamentáris rendszerekben,25 nem túlzás
tehát azt állítani, hogy valamennyi ellenzéki képviselő ezen ellenőrző szerepnek megfelelően tevékenykedik. A belső intézményi korlátok csak abban az
esetben támogathatják a parlamenti kisebbségi csoportokat ellenőrző szerepük
ellátásában, ha hatékonyan működnek. A parlamentáris kormányzati rendszerekben a többségi döntéshozatal nagyobb súllyal jelenik meg a parlamenti
többség akaratának kifejezőjeként – ezért nyernek nagyobb jelentőséget a többségi döntéshozatal intézményi korlátai a kisebbségi érdekek védelmében.
A parlamentáris rendszerek e sajátosságai természetesen nem zárják ki
a többség és kisebbségi csoportok közötti kompromisszumokat a kiemelten fontos ügyekben. Egy klasszikus megközelítés szerint a parlamentarizmus dinamikája éppen a fenti csoportok közötti pozíciók váltakozásának lehetőségén alapul,
ami fenntartja az általuk megkötött kompromisszumokat.26

4. A minősített többséghez kapcsolódó alkotmányos gyakorlat
Magyarországon 2010–2015 között
Az 1989–1990-es időszak meghatározó közép-kelet-európai célkitűzése az alkotmányos rendszer kialakítása a klasszikus alkotmányos alapelvekkel, a népszuverenitással, a hatalommegosztás követelményével, a jogállamisággal és az emberi
jogok védelmével összhangban. A több évtizedes beágyazottsággal rendelkező
pártállami rezsimtől a stabil demokráciába történő átmenet mindenhol időigényes folyamatnak bizonyult – hosszabb időnek kell eltelnie, amíg az alkotmányos alapelvek valóban áthatják az állami szervek napi gyakorlatát és a demokratikus politikai kultúra megerősödik.
A folyamat természetesen Magyarországon sem alakult másként. Az Alkotmány 1989-es, majd 1990-es27 szövegállapota azon törvényhozási tárgyköröket
jelölte meg kétharmadosként, amelyek „a legnagyobb kockázatot jelentették a hatalommal való visszaélésre a kormányzó politikai erők részéről egy olyan időszakban, amikor még valóságosan jelen voltak a kommunizmus maradványai”.28
A kétharmados tárgykörök kiválasztása mögötti elgondolás tehát alapvetően az

25
26
27

28

Bradley – Pinelli (lj. 19.) 658.
Reginald Basset: The Essentials of Parliamentary Democracy (Barnes & Noble 1965) (2nd ed.) 125–126.
Az Alkotmány 1989. évi XXXI. törvénnyel történő átfogó módosítása az alkotmányerejű törvényeket intézményesítette, amelyek elfogadásához (az Alkotmányhoz hasonlóan) az összes képviselő kétharmadának szavazata volt szükséges. Az Alkotmány 1990. évi XL. törvénnyel történő módosítása ugyanakkor ezeket – nem teljeskörű átfedéssel – kétharmados törvényekre
változtatta, amelyek elfogadásához már a jelenlévő képviselők kétharmadának támogatása volt
szükség. Összefoglalóan lásd: Tóth Károly: „A „kétharmados” törvények” In: Kukorelli István – Tóth Károly: A rendszerváltozás állemszervezeti kompromisszumai (Lakitelek: Antológia Kiadó 2016) 187–258.
Ethan Klingsberg: „Safeguarding the Transition 2” East European Constitutional Review 44.
(1993) 44–48. 47.
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volt, hogy ezekben a kérdésekben a mindenkori kormánynak és ellenzékének
kompromisszumot kell találnia. Az érintett tárgykörök meghatározása nem kizárólag alkotmányos jelentőségükre, hanem politikai súlyukra is tekintettel történt, tekintve, hogy egyik politikai párt sem bízott a többi politikai szervezetben.
A kétharmados törvények tehát önmagukban nagyobb politikai jelentőséggel
bírtak, arra is figyelemmel, hogy ezek egy része – nem kizárólagosan – meghatározott alapjogok gyakorlását, vagy kiemelt alkotmányos szervek jogállási kérdéseit szabályozta. Ellentmondásosnak is tekinthető ugyanakkor, hogy más alapvető jogokhoz vagy alkotmányos szervekhez kapcsolódó szabályozási kérdések
rendezésére egyszerű többséggel elfogadott törvényekben került sor.29 E tartalmi
sajátosságoknak és ellentmondásoknak felelt meg a kétharmados törvények jogforrási hierarchiában elfoglalt helye is: azonos szinten helyezkedtek el a többi,
egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel.30 Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint a kétharmados törvényeket az Alkotmány „csupán eljárási szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített többséggel különbözteti meg”, „a
minősített törvény a jogforrási hierarchiában nem áll a többi törvény felett”.31
A 2012. január 1-jén hatályba lépett Alaptörvény megőrizte a minősített
többséget igénylő törvényhozási tárgykörök intézményét és jogforrási helyét,
a jelenlévő képviselők kétharmadának támogatását előírva a sarkalatos tárgyköröket szabályozó törvények elfogadásához. Az Alaptörvény előírásainak
megfelelően, jelenleg 27 tárgykör minősül sarkalatosnak.32 Ugyancsak a jelenlévő képviselők kétharmadának támogatása szükséges a határozati házszabály
elfogadásához és 29 más, nem a törvényalkotás körébe tartozó döntéshez. 16
további döntés esetén (jellemzően állami tisztségviselők, független alkotmányos intézmények vezetőinek megválasztása) az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatására van szükség, a házszabály rendelkezéseitől
való eltérés esetén pedig a jelenlévő képviselők négyötödének támogatása
szükséges. Összegzésképpen megállapítható, hogy a minősített többséghez kö-
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Lásd: Tóth (lj. 27.) 240–258.
Az az álláspont is megjelenik a jogirodalmi munkákban, amely szerint a kétharmados törvények a többi törvény fölött helyezkednek el a jogforrási hierarchiában. Vö. Jakab András: A
magyar jogrendszer szerkezete (Dialóg – Campus 2007)
4/1993. (II. 12.) AB határozat ABH 1990. 48–89. 63. A kétharmados törvények intézményének
kritikája szintén megjelent az AB határozathoz fűzött különvéleményben. Lásd: Schmidt Péter
különvéleménye ABH 1990. 48–89. 76–79.
Jakab András – Szilágyi Emese: „Sarkalatos törvények a magyar jogrendszerben” In: Jakab András
– Gajduschek György: A magyar jogrendszer állapota (MTA TK JTI, 2016) 243–321. 247–250. Külön
érdekesség, hogy az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény egyaránt tartalmaz sarkalatos és
nem sarkalatos rendelkezéseket. Lásd: Szabó Zsolt: „A parlameni jog változásai” MTA Law Working
Papers 2014/25. 1. Vélhetőleg az egyes témakörök közötti átfedésből következően, az Országgyűlés
honlapján szereplő jegyzék jelenleg 32 elemet tartalmaz. Vö: Magyarország Alaptörvényében nevesített
sarkalatos törvények www.parlament.hu/documents/10181/1205420/sarkalatostvekjegyzeke.pdf/
afc8f54c-81c8-470e-a16f-3a5691b4c1b3?version=1.1&inheritRedirect=true
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tött aktusok jelenleg is meghatározó hányadát teszik ki az Országgyűlés által
meghozott döntéseknek.33
Ezen a ponton érdemes egy rövid kitekintést tenni a régió két másik államának gyakorlatára, amelyek néhány szempontból összehasonlítható helyzetben
vannak Magyarországgal: a Cseh Köztársaságra és Szlovéniára. Magyarországhoz
hasonlóan mindkét állam parlamentáris kormányformával rendelkezik, mindkét
állam ismeri a minősített többséget igénylő törvényhozási tárgykörök fogalmát és
mindkét állam hasonló körülmények között tapasztalta meg a rendszerváltozás
időszakában a pártállami rezsimből a demokráciába történő átmenetet. A Cseh
Köztársaságban (akkor még Csehszlovákia részeként) az 1990–1992 közötti rövidebb időszakban rendelkezett egy párt (Civic Forum) a parlamenti mandátumok
minősített többséghez közelítő, 62%-os arányával. A nagyobb pártok minden más
választáson egymáshoz hasonló arányban szerezték meg a parlamenti helyeket és
soha nem jött létre a minősített többséggel rendelkező kormánykoalíció a Képviselőházban.34 Szlovéniában 1990 óta valamennyi kormány koalíciós kormány volt.35
Egyik állam gyakorlatában sem fordult elő olyan helyzet, amelyben a kormányzó
pártok képviselői minősített többséget igénylő döntéseket fogadhattak volna el az
ellenzéki pártok egy részének támogatása nélkül.
A fenti regionális tapasztalatokkal ellentétben, Magyarországon a kormánykoalícót alkotó pártok képviselői maguk rendelkeztek a minősített többséget igénylő döntések elfogadásához szükséges mandátumaránnyal a 2010 és 2015 közötti
időszakban. E körülmény nem egyedi a modern magyar közjogtörténetben: 1994
és 1998 közötti baloldali36 és liberális37 koalíció szintén rendelkezett a képviselői helyek kétharmadával. A kilencvenes években is megindult az alkotmányozási folyamat, olyan eljárási szabályok alapján, amelyek valamennyi parlamenti frakció aktív részvételét biztosították – a folyamat és a parlamenti ciklus végére azonban
a résztvevők együttműködési hajlandósága és alkotmányozási szándéka megszűnt.38 A kilencvenes évek kétharmados időszakával ellentétben, a 2010–2015 közötti időszak kormánypártjainak képviselői – mivel azokhoz nem volt szükség az
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A minősített többséget igénylő döntések összefoglalásához kapcsolódóan lásd: Az Országgyűlés
minősített többséget igénylő döntései az Alaptörvény, más törvények és a határozati házszabály szerint
www.parlament.hu/az-orszaggyules-minositett-tobbseget-igenylo-dontesei-az-alaptorvenymas-torvenyek-es-a-hazszabaly-szerint?inheritRedirect=true
A 2006-os választást követően kormányzási válság is előállt annak következtében, hogy a rivális poltikai pártok és lehetséges szövetségeseik közül egyik sem tudta megszerezni a többséghez és a kormányalakításhoz szükséges 100 képviselői helyet a 200 tagú Képviselőházban.
Lásd: Radio Prague (News) (print version) [04.06.2006] courses.wcupa.edu/rbove/
eco343/060compecon/Centeur/Czechy/060604elect3.txt
Governments of the Republic of Slovenia www.vlada.si/en/about_the_government/governments_
of_the_republic_of_slovenia/
MSZP
SZDSZ
Összefoglalóan lásd: Somogyvári István: „Alkotmányozás Magyarországon 1988–2008.” In:
Sándor Péter – Stumpf Anna – Vass László (szerk.): Magyarország politikai évhuszadkönyve 1988–
2008. (Demokrácia Kutatások Magyar Központja 2009) (elektronikus kiadvány)
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ellenzéki képviselők egy részének támogatására – kizárólagosan döntöttek a legfontosabb alkotmányos vagy politikai kérdésekben.39
Az Alaptörvény által konstituált közjogi rendszerben – az 1989–1990-es alkotmányozás eredményeként kialakított intézményrendszerhez képest – a minősített
többséget igénylő (sarkalatos) törvények jellege és a hozzájuk kapcsolódó alkotmányos gyakorlat is némiképp megváltozott. Figyelembe véve a minősített többséget
igénylő törvényhozási tárgyköröket, elmozdulás figyelhető meg a politikai kompromisszumokat igénylő témaköröktől a napi kormányzáshoz kapcsolódó kérdések felé
(pl. családok védelme, adózási kérdések). A sarkalatos törvényekhez kapcsolódó jogalkotási gyakorlat – az ellenzékkel folytatott egyeztetések hiányában – nem különbözött az egyszerű többséget igénylő tárgykörök tárgyalásától és a kormánytöbbség
által dominált napi politikai gyakorlattól. Ezzel együtt a sarkalatos tárgykörökre is
igazak a rendszerváltozás utáni időszak kétharmados törvényeivel kapcsolatban tett
megállapítások: azok rendes törvényhozási tárgykörök közül történő kiemelésének
oka a politikai versenytársakkal szembeni bizalmatlanság, valamint az a körülmény,
hogy e tárgykörök szabályozása jelenti a legnagyobb kockázatot a hatalommal való
visszaélésre a kormányzó erő részéről.40
A fentiekhez érdemes hozzátenni, hogy a 2010–2015 közötti időszak politikai körülményei egyértelműen különböznek a rendszerváltozás időszakától.
A rendszerváltozás időszakában a politikai aktorok egy kompromisszum
eredményeként, közösen határozták meg azokat a törvényhozási tárgyköröket, amelyek minősített többséget igényelnek, míg az Alaptörvény sarkalatos
tárgyköri listájának kialakítása a kormányzó pártok egyoldalú döntésén alapul. A Velencei Bizottság értékelése alapján ezt azzal is ki lehet egészíteni,
hogy (a) sok esetben nem igazolt a minősített többséget igénylő tárgykörök
kiemelése, (b) számos minősített többséget igénylő tárgykörnek „rendes” törvényhozási útra kellen tartoznia, tekintve, hogy azok a „többségi politikához” kapcsolódó klasszikus kérdéseket érintenek és (c) felmerül annak kockázata, hogy az aktuális kétharmados többség a sarkalatos tárgykörök szabályozása és a sarkalatos törvények tartalmának kialakítása során bebetonozza
saját politikai preferenciáit.41
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Smuk Péter megfogalmazásában „az 1/3-os blokkoló kisebbségi jog jelenleg nem működik”. Smuk
Péter: „a Tisztelt Ház szabályai, 2012 új törvény az Országgyűlésről” Kodifikáció és közigazgatás
2012/1. 5–27. 26. Erdős Csaba arra hívja fel a figyelmet, hogy a képviselők státuszával összefüggő
parlameni döntések kapcsán „a kétharmadosság követelménye nem kielégítő kisebbségvédelmi
eszköz, hiszen a mindenkori kétharmados (kormány)többségnek kiszolgáltatja a(z ellenzéki) képviselőket”. Erdős Csaba: „Az Országgyűlés döntési autonómiájának aktustani megközelítése” (doktori értekezés, 2014) 143.
Klingsberg 1993. (lj. 28.) 47.
European Commission for Democracy through Law: Opinion on the New Fundamental Law of
Hungary CDL-AD(2011)016 (2011) 22–27.
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A fenti leírt gyakorlat ellentmond a parlamentarizmus filozófiájának, a többségi elvnek.42 A parlamentáris kormányzati rendszerek alapvető strukturális jellemzője szerint a kormány kizárólag a parlament többségének támogatása mellett képes ellátni feladatát. Ennek megfelelően, a parlamenti többség támogatása
a kormányzás szükséges és elégséges feltétele – nincs szükség minősített többséghez kötött döntéshozatalra a napi politikai kérdésekben. A minősített többség
követelménye önálló funkcióval bír – a törvényhozó hatalom intézményes belső korlátjaként – a kisebbségi érdekek védelme az egyoldalú és önkényes többségi döntésekkel szemben a politikai közösséget érintő legfontosabb kérdésekben. Ilyennek tekinthető az alapvető jogok gyakorlásához kapcsolódó szabályozás, az alkotmányos szervek közötti viszonyrendszer alapstruktúrájának meghatározása,
vagy az alapvető alkotmányos értékek védelme.
A 2010–2015 közötti időszak magyar gyakorlata nem illik a fenti értelmezési
keretbe, inkább arra mutat rá, hogy azokban az esetekben, amikor a minősített
többséget egy politikai tömb képviseli, a kisebbségeknek nincs lehetőségük
a döntések tartalmának befolyásolására. Azt is hozzá lehet tenni, hogy az azonos
politikai tömb által minősített többséggel meghozott döntések a jövőbeli parlamenti többségek jövőbeli döntéseit is blokkolhatják.
A magyar tapasztalat abban a vonatkozásban is speciális, hogy a kormánykoalíció pártjai saját maguk mozgásterét is korlátozták a döntéshozatalban, tekintve, hogy
2015-ben elveszítették minősített többségüket az Országgyűlésben. Az Alaptörvény
hatodik módosításához (terrorveszélyhelyzet, 2016. június 14.) a kormánykoalíció még
biztosítani tudta a szükséges parlamenti támogatást, amely ugyanakkor már nem sikerült az Alaptörvény tervezett hetedik módosításával összefüggésben (2016. november 8.).43 Az alkotmánybírák 2016. november 23-i megválasztása volt az első eset 2010
óta a közjogi tisztségviselők választásának sorában, amikor a kormánykoalíció pártjai
egy ellenzéki párttal állapodtak meg a javaslat támogatásáról ahhoz, hogy biztosítani
tudják a parlamenti döntéshez szükséges minősített többséget.44 A sarkalatos törvények módosítása hasonló nehézségekbe ütközött: ennek jelképes eleme az ún. plakáttörvény sorsa: a pártok és a plakáthelyeket értékesítő vállalkozások számára is új előírásokat tartalmazó törvényi rendelkezések bár sarkalatos tárgykört érintenek (a pártok működésével és gazdálkodásával összefüggésben), azokat az Országgyűlés – az
első, sikertelen kísérletet követően – erre tekintet nélkül, egyszerű többséggel fogadta
el, a településkép védelméről szóló törvényben.45 Az alkalmazott megoldás nyilvánvalóan alaptörvény-ellenes, azt is pontosan szemlélteti ugyanakkor, hogy saját ma-
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Hans Kelsen értékelése szerint: „A parlamentarizmus egy testületi szerv általi, többségi elvű
kormányzást jelent, amelyet a polgárok demokratikusan, általános és egyenlő választójog alapján választanak meg.” Hans Kelsen: The Essence and Value of Democracy (Eds. Nadia Urbinati
– Carli Invernizzi Acetti, transl. Brian Graf) (Rowman & Littlefield Publishers 2013) 48.
Irományszám: T/12458.
31/2016. (XI. 23.) OGY hat.
Irományszám T/15329.

38

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A MINŐSÍTET T TÖBBSÉG PROBLEMATIKÁJA

guk számára is nehéz helyzeteket okozhatnak a kormánykoalíció pártjának képviselői, ha alapvető funkciójával ellentétesen alkalmazzák a minősített többséghez kötött
döntéshozatalt. A plakáttörvény ügyében a parlamenti kisebbség blokkoló kisebbségként
lépett fel, a parlamenti többség ezen ugyanakkor a minősített többség formális funkcióját is figyelmen kívül hagyva lépett túl.
A fent leírt fejlemények annyiban talán nem meglepőek, hogy az aktuális
kormánypárti vagy ellenzéki szerep a parlamenti pártok identitásának meghatározó része, továbbá – mint minden parlamentáris rendszerben – a frakciófegyelem a magyar Országgyűlésben is erősnek mondható. A minősített többség formális és tartalmi funkciójának figyelmen kívül hagyása ugyanakkor nemcsak
a kisebbségi érdekek védelmét, hanem a „parlamentarizmus esszenciáját”46,
a többségi döntéshozatal integritását is veszélyezteti.

5. Egy lehetséges megoldás: a minősített többség szubsztantív
funkciójának érvényesülése
A fenti tapasztalatok alátámasztják: a szavazati arány nem az egyetlen különbség
a többségi döntéshozatal és a minősített többséget igénylő parlamenti döntések között. A minősített többség – mint a törvényhozó hatalom többségi döntéseinek belső intézményi korlátja – szubsztantív, tartalmi funkcióval is rendelkezik, amelynek lényege
a kompromisszum elérésének támogatása a kormányzó politikai erők és az ellenzék egy része között a legfontosabb kérdésekben.47 E funkció kiemelt jelentőséget
kap olyan ügyekben, amelyek a kisebbségek érdekeinek és az alapvető jogok védelméhez, az alkotmányos alapszerkezet kérdéseihez, vagy más alkotmányos értékekhez kapcsolódnak. A minősített többség formális funkciója ezzel szemben
mindössze az ilyen módon meghozott döntések stabilitásának biztosítása lehet. E
formális funkció is kiüresedik azonban abban az esetben, ha a minősített többséget egy politikai tömb adja: ilyen esetben valójában nem lehet a döntéshozatali eljárás nehezítéséről beszélni, szükségképpen a minősített többséggel meghozott
döntések sem kapnak valódi stabilitást. A stabilitás ilyen esetben csak egyirányú
lehet: az a későbbi parlamenti többséggel szemben értelmezhető, amely esetleg önmagában nem éri el a minősített többséghez szükséges szavazati arányt.
A magyar tapasztalat azt mutatja, hogy amennyiben a minősített többség
szubsztantív, tartalmi funkciójának érvényesülését a jog a szabályozás vagy az alkotmányos gyakorlat útján nem biztosítja, úgy a minősített többség pusztán formális alkalmazása (vagy akár annak elmaradása) épp azokat az értékeket veszélyezteti, amelyek védelmére az intézmény hivatott. Azaz sem a kisebbségi érdekek

46
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Lásd: Bradley – Pinelli 2012. 651. (19. lj.)
A Velencei Bizottság megállapítása szerint: „a minősített többség követelménye egy széleskörű
konszen6zus igényére utal” Opinion on the New Fundamental Law of Hungary 2011. 23.
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védelme nem biztosítható a politikai közösség számára kiemelten fontos kérdésekben, sem pedig a minősített többséggel meghozott döntések valódi stabilitása.
Ezen a ponton – magyar kontextusban – a korrekció többféle útja vázolható
fel. (a) Indokolt lehet a minősített többséghez kötött parlamenti döntések körének
felülvizsgálata, annak az elvnek a következetes érvényesítésével, hogy kizárólag
a napi kormányzati tevékenységektől eltérő, a politikai közösség számára kiemelten fontos kérdésekben legyen szükség minősített többségre. (b) A minősített többséghez kötött döntéshozatalra vonatkozó szabályozásban érdemes lehet explicit
módon megjeleníteni a minősített többség szubsztantív funkcióját, azaz olyan módon kiegészíteni a szabályokat, hogy a minősített többséggel meghozott döntéshez
minden esetben szükséges legyen valamilyen arányú (frakcióhoz vagy képviselői
létszámhoz kötött) ellenzéki támogatás. (c) Elképzelhető olyan alkotmánybírósági
értelmezés, amely a minősített többség követelményét a szubszantív funkció szerint értelmezi, ennek megfelelően (normakontroll esetén) akár közjogi érvénytelenséget is megállapíthat, amennyiben a funkció adott döntések vonatkozásában
nem érvényesül. E megközelítés természetesen felveti az Alkotmánybíróság általi
alkotmányváltoztatás problematikáját, ami önmagában jelentős alkotmányjogi kihívásokat tartogat. (d) Elméletileg a legkönnyebb út az olyan parlamenti gyakorlat
kialakítása lenne, amely a politikai közösség számára kiemelten fontos döntésekben minden esetben biztosítaná az ellenzék egy részének támogatását is a parlamenti többség támogatása mellett. E megközelítés az alkotmányos kultúra európai
tradíciójából is következik, azonban az elmúlt évek gyakorlatából inkább az rajzolódik ki, hogy a jelenkori, jogalkotáshoz kapcsolódó magyar alkotmányos kultúrában egyre inkább a többségi elv kizálógossága nyer teret.48
A fenti megoldások alkalmazása az alkotmányozó, a törvényhozó vagy az
alkotmányvédő hatalom részéről meglehetősen valószínűtlen, a minősített többség problematikája tehát várhatóan még sokáig releváns kérdés lesz Magyarországon. Addig is kevésbé számíthatunk kompromisszumos döntésekre a politikai közösség számára kiemelten fontos kérdésekben és a minősített többséggel
meghozott döntések valódi stabilitására.

Kulcsszavak: parlamentáris kormányzati rendszerek, törvényhozási minősített többség, a többségi hatalom korlátai, kisebbségek védelme, szubsztantív
megközelítés

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

egyetemi adjunktus,
Eötvös Loránd Tudományegytem,
pozsarz@ajk.elte.hu
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Lásd: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Milyen az alkotmányos kultúránk? In: Magyar Jog 2015/9.
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Pokornyi Zsanett

Szakpolitikák változásai a miniszterelnöki
beszédekben és a jogalkotásban
1

Jelen tanulmány a rendszerváltás utáni magyar kormányfők parlamenti felszólalásainak törvényhozásra gyakorolt hatásait vizsgálja. Feltevésünk szerint a felszólalásokban megjelenő közpolitikai tartalom változásai szignifikáns hatást gyakorolnak a szakpolitikai területeket szabályozó jogszabályok mennyiségére.
Írásunk amellett, hogy a parlamenti felszólalások és a törvények közötti kapcsolatot
vizsgálja, a rendeletek szerepére is kiterjednek. A rendszerváltást követően a hatályba lépő törvények egyre táguló keretei lehetőséget biztosítottak a kormány számára,
hogy kiadott rendeletei útján saját érdekeinek megfelelően alakítsa a szakpolitikai
területek szabályozásait.
Hipotéziseink alapján a parlamenti felszólalások befolyása valamennyi jogszabályra kiterjed, mely által a szakpolitikai rendelkezések tágabb kereteire, s a szűkebb
szabályozások eredményeire is kihatnak.
A rendszerváltás utáni magyar politikai aréna ideális elemzésünk elvégzésére. A
politikai struktúrából kiemelkedő kormányzat erősödése a napirendjén szereplő
szakpolitikai területek közötti dinamikák jelentőségét is felértékelte. A beszédekben
megjelenő ügyek azonban önmagukban nem képesek hosszú távon rögzíteni a kívánt reformokat. Míg ugyanis a felszólalásokban a kormányfő kijelöli a fő közpolitikai célokat, jogszabályokba ültetve képes integrálni a politikai arénába.
Számításaink alapjául a Comparative Agendas Project magyar kutatócsoportja által
felépített három adatbázis szolgált. A parlamenti felszólalásokat a „Miniszterelnöki
beszédek (1990–2015)”, a jogszabályokat a „Rendeletek (1990–2015)”, valamint
a „Törvények (1990–2014)” elnevezésű leíró táblák segítségével vizsgáltuk.
Elemezéseink során három szakpolitikai területet kiválasztva – makrogazdaság,
külpolitika, kormányzati működés – vizsgáltuk a felszólalások és a jogszabályok
közötti tartalmi összefüggéseket. Eredményeink alapján a felszólalásokban, valamint a jogszabályokban megfigyelhető tendenciák együtt járását tapasztaltuk. A
kormányfői beszédekben hangsúlyosan megjelenő közpolitikai kérdések az e területet szabályozó jogszabályok számát is megnövelik. A felszólalások törvényekre és
rendeletekre gyakorolt hatásait az időbeliségre vonatkozó megfigyelések is alátámasztották. A vizsgált időszakban a változások minden esetben a beszédekben
következtek be elsőként, melyet a jogszabályok hasonló irányú változásai követtek.

1

Jelen tanulmány az MTA TK Politikatudományi Intézetében működő Comparative Agendas
Project keretein belül készült.
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1. Bevezetés
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény2 értelmében Magyarország államformája köztársaság. A rendszerváltással létrejött demokratikus arénában a politikai szereplők mellett a szakpolitikai területek közötti erőviszonyok
is átrendeződtek. A belpolitikai és a nemzetközi események alakulása, a kormányzati napirend és a parlamenti munka jellege jelentős hatást gyakoroltak
a magyar politikai rendszerben jelen lévő közpolitikai területek szerepére. Míg
bizonyos ügyek időről-időre kiemelt pozícióba kerültek, más kérdések kevesebb
figyelmet kaptak mind a politikai szereplők, mind a közvélemény felől. Jelen tanulmányban a szakpolitikai területek kormányzati napirenden, valamint a törvényhozási folyamatok során megfigyelhető hangsúlyeltolódásait vizsgáljuk.
A rendszerváltást követően a magyar kormányzati agendán három közpolitikai terület tudott kiemelt pozícióba kerülni: a makrogazdaság, a külpolitika,
valamint a kormányzati működés kérdései. Felvetésünk szerint ezen területekre
tevődő megnövekedett hangsúly a parlamentben felszólaló kormánytagok beszédeiből is visszatükröződik. A nemzetközi szakirodalom alapján3 azonban nem
elhanyagolható, hogy a kormányzat mely tagjának felszólalásait vizsgáljuk. A
társadalom számára legfontosabb vagy a kormányzati munka főbb irányait érintő kérdések általános szabályként a végrehajtó hatalom hierarchiájának csúcsán
álló miniszterelnök beszédeiben hangzanak el. Az egy-egy szakpolitikára korlátozódó miniszteri beszédekkel ellentétben, a kormányfő egyebek mellett az aktuális bel- és külpolitikai eseményekre reagál, átfogóan ismerteti a kormányzati
munkát, valamint a főbb szakpolitikai ügyeket is bemutathatja.
Felvetésünk szerint a rendszerváltást követően a felszólalásokban kiemelten
megjelenő közpolitikai témák a törvényhozási folyamatok során is előtérbe tudtak kerülni. A szakpolitikákat szabályozó rendeletek és törvények mennyiségi
változásait vizsgálva megfigyelhető, hogy a parlamenti beszédekből kiemelkedő
témák a törvényhozás során is hangsúlyossá váltak.
Jelen tanulmányban a magyar politikai színtéren jelen lévő szakpolitikai területek szerepének változásait az ülésnapokon elhangzott kormányfői felszólalások közpolitikai tartalma, valamint a szakpolitikai területeket lefedő jogszabályok mennyiségi változásai tükrében vizsgáljuk. Első lépésként a nemzetközi
szakirodalom áttekintését, valamint a magyar viszonyokba történő átültetését
végezzük el. Ezt követően ismertetjük hipotéziseinket, a felhasznált adatbázisainkat és a kutatásunk módszertanát. Tanulmányunk eredményeink ismertetésével zárul. Számításaink alapján a miniszterelnöki parlamenti felszólalásokban

2
3

Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. XXXI. évi törvény www.net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=98900031.TV&txtreferer=98900089.MT
Ld. Shaun Bevan – Peter John – Will Jenning (2011): „Keeping party programmes on track: the
transmission of the policy agendas of executive speeches to legislative outputs in the United
Kingdom.” European Political Science Review. Volume 3. Issue 3. 395–417
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megjelenő szakpolitikák hangsúlyeltolódásai megfigyelhetőek a vonatkozó jogszabályok számának változásaiban is, melyek együttesen átfogó képet mutathatnak a területek politikai színtéren betöltött szerepéről.

2. A kormányfők parlamenti felszólalásai és
a törvényhozás folyamatai
A rendszerváltással létrejött demokratikus politikai színtér a parlamenti munka
folyamatait is átalakította. Az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, s
a köztársasági elnöki intézmény felállítása, az önkormányzati struktúra kiépítése, valamint az ellenzéki erők jogosítványainak bővítése új szereplőket emelt
a döntéshozatali folyamatokba4. S bár a kiszélesedett paletta a kormányzati munkának is korlátokat szabott, a rendszerváltás után létrejött alkotmányos keret
a végrehajtó hatalom parlamenttel szembeni megerősödését eredményezte. Az
országgyűlésben helyet foglaló kormánytöbbségnek köszönhetően a törvényhozási folyamatok során a végrehajtó hatalom akarata dominált. A hatályba lépő
törvények egyre táguló keretei lehetőséget biztosítottak a kormány számára,
hogy kiadott rendeletei útján saját érdekeinek megfelelően alakíthassa a szakpolitikai területek szabályozásait5.
A végrehajtó hatalom politikai struktúrából való kiemelkedése a szakpolitikák napirenden betöltött szerepét is felértékelte. A kormányzati stratégiák, úgy
mint a belpolitikai, valamint a nemzetközi eseményekre adott válaszok, a szakpolitikai reformok mennyisége és minősége ezáltal a kormányzati agendán szereplő témák közötti erőviszonyokra is kihatott.
A politikai vezetők formális és informális eszközök széles tárát használhatják fel a kormányzati munkát meghatározó közpolitikai témák bemutatására. Interjúkat adhatnak, találkozókon vehetnek részt, valamint beszédeket tarthatnak. S bár jogszabályi úton közvetlenül befolyásolhatják a szakpolitikai területek szabályozásait, a kevésbé direkt csatornák – különösképp a beszédek
– a közvéleményt alakítva jelentős hatást gyakorolhatnak a politikai rendszer
aktuális állapotára. Azonban, míg az előre meghatározott ügyek és események
köré épülő rendezvények során a résztvevők felől érkező kérdések és észrevételek jellege az elhangzott beszédek közpolitikai tartalmát is alakíthatja, a parlamenti felszólalások esetén a beszélő által előre meghatározott szakpolitikai
ügyek kerülhetnek előtérbe6.

4
5
6

Ld. Körösényi András (szerk.) (2015): A magyar politikai rendszer – negyedévszázad után. (Budapest: Osiris)
Pesti Sándor (2002): „A kormányzati döntéshozatal mechanizmusai Magyarországon.” Századvég, Új folyam, 2000/18. 1.
Ld. Shaun Bevan – Peter John – Will Jennings (lj. 3.)
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Az ülésnapokon elhangzott beszédek a végrehajtó hatalom napirendjén szereplő domináns közpolitikai ügyeket tartalmazzák. A kormánytagok felszólalásai azonban eltérő minőségben befolyásolhatják a törvényhozás kimenetelét,
több okból. Egyfelől, a kormányzati hierarchia csúcsán álló miniszterelnök, valamint a miniszterek beszédeinek időtartamáról eltérően rendelkezik a hatályos
Házszabályi Rendelkezések7. A felszólalások időtartama a beszédben megjelenő
szakpolitikai kérdések súlyozásának fontos mércéje. Az öt percre korlátozott miniszteri felszólalás várhatóan kevesebb ügyet tartalmaz8, mint a húsz perces, mélyebb hangvételű beszédek. Másfelől, a társadalom számára leginkább lényeges,
illetőleg a kormányzati munka főbb irányait érintő kérdések általános szabályként a kormányfő beszédeiben hangzanak el. Parlamenti felszólalásai az aktuális
bel- és külpolitikai eseményekre reagáló, a kormányzati munkát és a hangsúlyos
szakpolitikai ügyeket bemutató beszédek. Rövid vagy középtávú célokat jelölhetnek ki, melyek szimbolikus kommunikációs elemek használatával válnak érthetőbbé és fontosabbá a hallgatóság számára. A kormányfői beszédekben megjelölt ügyek ezáltal szimbolikus jelentéssel bírnak, s várhatóan jelentős befolyást
gyakorolhatnak a kormányzati agenda aktuális viszonyaira9.
Azonban, míg a parlamentben elhangzott miniszterelnöki felszólalások
a kormányzati munka aktuális állapotát és főbb irányait mutatják be, a szakpolitikák politikai arénában betöltött szerepéről csak részleges információval szolgálnak. A közpolitikai témák közötti erőviszonyok átfogó vizsgálatához így
a végrehajtó hatalom napirendjének megfigyelése mellett a szakpolitikai területeket szabályozó jogszabályok elemzése elengedhetetlennek bizonyul10.
A törvényhozási folyamatok szakpolitikai eredményeit a hatályba lépett jogszabályok tükrözik vissza. Magyarország Alaptörvényének értelmében jogszabálynak a törvényt, a kormányrendeletet, a miniszterelnöki rendeletet, a miniszteri rendeletet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletét, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletét és az önkormányzati rendeletet
tekintjük11. Megalkotásuk során biztosítani kell, hogy az Alaptörvényből eredő
tartalmi és formai követelményeknek, a nemzetközi jogból és az európai uniós

7

8
9
10
11

Míg a C. cikk 18. § (2) értelmében „A köztársasági elnök és a miniszterelnök felszólalásának,
ehhez a képviselőcsoport-vezetők hozzászólásának, valamint a köztársasági elnök és a miniszterelnök viszonválaszának időtartamát a Házbizottság állapítja meg.”, a (3) értelmében „A miniszter legfeljebb ötperces felszólalásra jogosult.” www.parlament.hu/documents/10181/56582/
Hsz+v%C3%A9gleges/28f34e5b-92e9-4ade-b738-6b75458e0fed
Az egyes tárcákért felelős miniszterek felszólalásainak tartalma várhatóan az általuk irányított
szakpolitikai területekre korlátozódnak.
Will Jennings et al. (2011): „Effects of the Core Functions of Government on the Diversity of
Executive Agendas.” Comparative Political Studies, 44 (8): 1008–1009
Ld. Bjorn Erik Rasch – George Tsebelis (2013): The role of governments in legislative agenda setting.
Taylor and Francis.
Magyarország Alaptörvénye T cikk (2) www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf
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jogból eredő kötelezettségeknek, s a jogalkotás szakmai követelményeinek is
megfeleljenek, valamint illeszkedjenek a jogrendszer egységébe is12.
Felvetésünk szerint a magyar politikai színtéren jelen lévő szakpolitikai területek szerepének felértékelődése, valamint gyengülése a miniszterelnök parlamentben elhangzott felszólalásaiból, valamint a jogszabályok számának változásaiból is visszatükröződhet. Ez utóbbi esetén valamennyi vonatkozó jogszabályt
érintheti – a szakpolitikai rendelkezések tágabb kereteire, s a szűkebb szabályozások eredményeire is kiterjedhet. A felszólalások, valamint a jogszabályok közpolitikai tartalmának összevetése ezáltal megfelelő indikátorként szolgálhat
a kormányzati és a parlamenti munka vizsgálatára.
A parlamenti felszólalásokban és a jogszabályokban megjelenő szakpolitikai
témák közötti megosztottság, más néven diverzitás13, valamint a megjelenő szakpolitikai ügyek gyakorisága két szinten vizsgálható. Vonatkozhat a kormányzati
agendán jelen lévő valamennyi szakpolitika együttes változásaira, valamint egy
adott ügy súlyának eltéréseire is. S bár külön-külön is értelmezhetőek, folyamatos interakciójuk révén együttesen határozzák meg az ügyek közötti dinamikák
változásait.14 Magyarország esetében ez a kapcsolat különösen szorossá vált. A
demokratikus átrendeződés előnyei mellett ugyanis számos nehézséget is tartogatott a politikai vezetők számára. Az átmeneti időszakot jellemző bizonytalanság éles politikai és ideológiai vitákat eredményezett15, amely miatt szinte valamennyi szakpolitikai terület konfliktusossá vált. A kiemelt ügyek, valamint a rájuk kínált kormányzati megoldások szerepe felerősödött az ingatag helyzetben,
így gyakorolva hatást a többi szakpolitikai terület pozíciójára, s ezáltal a parlamenti munka alakulására is.
A demokratikus rendszerváltással létrejött politikai aréna megkövetelte
a kiemelt pozícióban lévő kormányzattól, hogy munkája a magyar közpolitikák
teljes körét lefedje. A miniszterelnök felszólalásaiban valamennyi terület aktuális állapotáról beszámoljon, jelezvén, hogy a politikai színtér egészét képes irányítani. A jogszabályokban szintén szükségessé vált az arányos megosztottság,
hiszen a demokratikus rendszer hosszú távú stabilizálása valamennyi szakpolitikai területen hasonló mennyiségű és minőségű szabályozás életbe léptetését
követelte meg.

12
13

14
15

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról II. Fejezet 2. § (4) www.net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.
cgi?docid=A1000130.TV
Ld. Maxwell Mccombs – Jian-Hua Zhu (1995): „Capacity, diversity, and volatilityof the public
agenda: Trends from 19541994.” Public Opinion Quarterly, 59, 495–517.; Jochen Peter, Claes H.
De Vreese (2003): „Agenda-rich, agenda-poor: A cross-national comparative investigation of
nominal and thematic public agenda diversity.” International Journal of Public Opinion Research,
15, 44–64.
Amber E. Boydstun – Shaun Bevan – Herschel Thomas III (2014): „The Importance of Attention
Diversity and How to Measure It.” The Policy Studies Journal, 2014/2. 176.
Körösényi András (2015): A magyar demokrácia három szakasza és az Orbán-rezsim. in
Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer – negyedévszázad után. (Budapest: Osiris)
404–405.
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Az új politikai berendezkedés a szocialista zárt struktúra után nyitottá vált
a belpolitikai, valamint a nemzetközi színtér felől érkező információk befogadására és feldolgozására. A felélénkült pártpolitikai verseny mellett az „Európához
történő visszatérés”16 igénye a Magyarországon kívülről érkező ingerek hatásait
is erősítette, jelentősen élénkítve ezzel az információk áramlását.
A felerősödő információhullámok folyamatos monitoringozása és feldolgozása azonban komoly kihívás elé állítja a politikai vezetőket. A külső tényezők
hatása, úgy, mint az idő, a pártok és ideológiák versengése, valamint saját erőforrásainak korlátozottsága17 miatt a kormányzat nem képes a felé áramló információk között folyamatos egyensúlyt fenntartani. A külső hatások, valamint figyelemének véges természete rákényszeríti, hogy napirendjének hosszú távú egyensúlyi állapotát időről időre néhány ügy kiemelésével szakítsa meg18. Általános
szabályként a politika aréna legfontosabb ügyeit19, valamint hatalmának hosszú
távú stabilizálására lehetőséget nyújtó kérdéseket jelöli meg preferenciaként.
A kormányzati napirend dinamikáit vizsgáló nemzetközi szakirodalom
eredményei alapján20 a kiemelt közpolitikai ügyek jellemzően a makrogazdaság,
a külpolitika, valamint a kormányzati működés területéhez kapcsolódnak. Ezen
szakpolitikai területek közös jellemzője, hogy szabályozásaik egyszerre több, kisebb közpolitikai témát is érintenek, mely tendencia mind a felszólalásokban,
mind a jogszabályokban megjelenik.
Például, Antall József miniszterelnök 1990. május 22-én az országgyűlésben
elhangzott felszólalásában a következőket mondta: „A Magyar Köztársaság független, a nemzeti érdekek elsődlegességén alapuló külpolitikát fog folytatni. [...]
A gazdasági átalakulás eredményessége mellett elsősorban külpolitikánkon múlik, hogy az elmúlt években megszerzett előnyt és a térségünkben kialakult hatalmi átrendeződést kihasználva megszilárdítjuk-e helyzetünket, és el fogjuk-e
tudni foglalni a hagyományainkból és földrajzi helyzetünkből fakadó, bennünket megillető helyet”21 Beszédében a magyar külpolitika jelentőségét hangsú-

16

17
18
19
20

21

Jeszenszky Géza (2002): A magyar külpolitika fő irányai a század utolsó évtizedében. in Pritz
Pál (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában. (Budapest: Magyar Történelmi Társulat)
170.
Ld. Jian-Hua Zhu (1992): „Issue Competition and Attention Distraction: A Zero-Sum Theory of
Agenda-Setting.” Journalism Quarterly, 69:825-836.
Ld Bryan Jones – Frank Baumgartner (2005): The politics of attention: How government prioritizes
problems. Chicago, IL: University of Chicago.
Bryan Jones – Frank Baumgartner (2004): „A Model of Choice for Public Policy. Journal of
Public Administration Research and Theory” J-PART. Vol. 15, No. 3 325–328.
Ld. Will Jennings et al. (lj. 10), Petya Alexandrova – Marcello Carammia – Arco Timmermans
(2012): „Policy Punctuations and Issue Diversity on the European Council Agenda.” The Policy
Studies Journal, Vol. 40, No. 1, 2012:69-88
Részlet Antall József miniszterelnök 1990. május 22-én tett parlamenti felszólalásából.
A felszólalás teljes szövege az MTA PTI CAP kutatócsoport Miniszterelnöki
beszédek
(1990–2015)
adatbázisából
elérhető.
www.docs.google.com/
s p r e a d s h e e t s / d / 1 1 Au D F u H b h b s h i R 7 k C I o O 4 d d 6 K N O r U S G J c p q j K J g N n X Q /
edit#gid=2014038779
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lyozza (s említés szintjén kitér a gazdasági átalakulás eredményességének kérdésére is), amely sikere azonban valamennyi szakpolitikai terület állapotára is hatást gyakorolhat.
A szakpolitikák közötti kapcsolat a jogszabályok tartalmából is visszatükröződhet. Jellegzetes példa erre az éves költségvetések tartalma. A 2016. évi XC törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről például a Nyugdíjbiztosítási
Alappal, valamint az Egészségbiztosítási Alappal22 összefüggő rendelkezéseket
is megállapít, melyek, mint szakpolitikai terület, a szociálpolitikához, valamint
az egészségügyhöz sorolhatók.
A politika folyamatos mozgása egy-egy szakpolitikai terület hirtelen kiemelkedését is okozhatja. Többek között a napjainkban egyre hangsúlyosabbá
váló bevándorláspolitika esetében is hasonló változásokról beszélhetünk. 2015
előtt a magyar bevándorláspolitika ritkán került előtérbe. Az Európán végigsöprő migrációs válság azonban a magyar kormányzati agenda szerkezetét gyökeresen átalakította. A hirtelen megerősödő migráns hullámok, az embercsempészet
fellendülése, valamint a terrorcselekmények számának megemelkedése23 rendre
fókuszálta a kormány, s a miniszterelnök figyelmét. A megváltozott nemzetközi
színtér lehetőséget teremtett az EU menekültpolitikájának támadására, az európai és a magyar keresztény értékek védelmezésének hangsúlyozására24 (Kiss,
2016), s a belpolitikai csatározások felélénkítésére, melynek köszönhetően a magyar bevándorláspolitika a miniszterelnöki beszédekben is rendre előkerült. A
terület politikai arénába történő hosszú távú beágyazódását a jogszabályok
szintjén bekövetkező változások is erősíthetik. A nemrégiben előterjesztett Stop
Soros törvénycsomag-javaslat például e szerepet töltheti be, mely az illegális
migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról, az illegális
migrációt támogató szervezetek társadalmi felelősségvállalásáról, valamint az
idegenrendészeti távoltartásról is tartalmaz törvényjavaslatot25.
Felvetésünk szerint a parlamenti felszólalások közpolitikai tartalmának, valamint a területet szabályozó jogszabályok mennyiségi vizsgálata átfogó képet
nyújthat a szakpolitikák politikai arénában betöltött aktuális helyzetéről. A felszólalásokból visszatükröződő kormányfői preferenciák – bár befolyásolhatják
a többi politikai szereplő stratégiáit – ugyanis önmagukban a politikai színtér
viszonyairól csak részleges információval szolgálnak. A beszédekben a miniszterelnök kijelöli a célokat, melyeket a kormány a jogszabályok útján képes hosszú

22
23
24
25

2016. évi XC törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről II. Fejezet 7–8. cikk www.net.
jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1600090.tv
Metz Rudolf (2017): „Határok nélkül? Orbán Viktor és a migrációs válság.” in: Körösényi András (szerk.): Viharban kormányozni Politikai vezetők válsághelyzetekben. MTA TK PTI. 243.
Kiss Balázs (2016): „Orbán, Vona, Gyurcsány. Politikai vezetők integrációs tevékenysége a migrációs válság idején.” Politikatudományi Szemle, vol. 25. no. 3., 18–22.
A Stop Soros törvénycsomag-javaslat elérhető a Magyar Kormány hivatalos honlapján www.
kormany.hu/download/c/9a/41000/STOP%20SOROS%20T%C3%96RV%C3%89NYCSOMAG.
pdf
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távon integrálni a politikai arénába. A kormányzat felé érkező hatalmas információmennyiség ugyanis folyamatosan módosítja szakpolitikák közötti dinamikákat, melyek pozíciója így soha nem állandó, a status quonak megfelelően gyengülhet vagy erősödhet26.
A felszólalások, valamint a törvényhozási munka által lefedett szakpolitikai
témák közötti szignifikáns eltérések a kormányzati hatalom stabilitását is gyengíthetik27. A szóban kijelölt preferenciák, valamint a jogszabályi tartalom közötti
éles különbségek ugyanis a politikai ellenfelek lehetőségeit növelik a kormányzati munka kritizálására, valamint alternatívák kidolgozására és legitimálására28,
mely a politikai verseny élénkítésével a kormányzat pozícióját is gyengítheti.
A politikai aréna ugyanis körkörös folyamatokat generál szereplői között.
Ahogyan a bel- és külpolitikai színtérről érkező hatások alakítják a kormányzati
napirendet, úgy a végrehajtó hatalom preferenciái is befolyásolják a többi szereplő stratégiáit. Az aktorok közötti verseny erősödése ezáltal a kormányzat felé érkező információ mennyiségét is generálja, mely a kormányzati napirend viszonyaira is visszahat29.
Kérdés, hogy a parlamenti felszólalásokban hogyan oszlanak meg a közpolitikai ügyek? A beszédekből kirajzolódó tendenciák megfigyelhetőek-e a szakpolitikai területeket szabályozó jogszabályok számának változásai esetén?
A magyar kormányzati és parlamenti munka vizsgálatát jelen tanulmányban három hipotézis tesztelésével végezzük el.
H1: A kormányfői parlamenti felszólalásokban említett szakpolitikai témák
arányos megoszlását a makrogazdaság, a külpolitika, valamint a kormányzati
működés területéhez kapcsolódó ügyek kiemelkedése szakítja meg.
A kormányzati napirend dinamikáit elemző nemzetközi szakirodalom
eredményei alapján30 a kiemelt közpolitikai ügyek jellemzően a makrogazdaság,
a külpolitika, valamint a kormányzati működés területéhez kapcsolódnak. Feltevésünk alapján ez a trend a magyar politikai rendszert vizsgálva is megfigyelhető, mely kérdések előtérbe kerülése indirekt módon egyszerre több szakpolitikai
terület állapotát is képes befolyásolni.
H2: A szakpolitikai területek parlamenti felszólalásokban megfigyelhető kiemelkedése az e területeken hatályba lépő jogszabályok mennyiségi változásaiban is megfigyelhető.
H3: A vizsgált időszakban a szakpolitikák politikai színtéren betöltött szerepének változásait a kormányfői parlamenti felszólalásokból kirajzolódó hang-

26
27
28
29
30

Bryan Jones – Frank Baumgartner (19. lj.): 325–328.
Shaun Jones – Peter John – Will Jennings (3. lj.) 5.
Judith BARA (2005): „A Question of Trust: Implementing Party Manifestos”, Parliamentary
Affairs, 58 (3), 585–586.
Will Jennings et al. (10. lj.) 1002.
Ld. Petya Alexandrova – Marcello Carammia – Arco Timmermans (20. lj.)
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súlyeltolódások, valamint a vonatkozó törvények és rendeletek számának egyidejű, azonos irányú mozgása jelzi.
A nemzetközi napirend kutatások eredményei alapján31 a közpolitikai témák
politikai arénában betöltött szerepének változásai a felszólalásokból kirajzolódó
hangsúlyeltolódások, valamint az e területeket szabályozó jogszabályok mennyiségi
változásaiból is visszatükröződnek. Mindez arra utal, hogy amennyiben egy közpolitikai kérdés hangsúlyosan jelenik meg a felszólalásokban, az e területen hatályba
lépő jogszabályok száma is emelkedhet. Azonban, ha a közpolitika gyakorisága
csökken a beszédekben – vagy egy új szakpolitika hatására vagy a kiegyensúlyozódás révén – a területet szabályozó jogszabályok mennyisége is csökkenhet, melyek
a beszédekben megjelenő tartalmi változásokkal párhuzamosan mozoghatnak.

3. Adatok és módszertan
3.1. Felhasznált adatbázisok
Jelen tanulmány a rendszerváltás utáni politikai arénában jelen lévő szakpolitikai területek vizsgálatát a kormányfői parlamenti felszólalások közpolitikai tartalmának, valamint az egyes szakpolitikai területeket lefedő jogszabályok men�nyiségi változásainak elemzésével végzi el.
Felvetéseink teszteléséhez a Comparative Agendas Project (továbbiakban:
CAP)32 magyar kutatócsoportja33 által felépített három – az 1990 és 2015 között
elhangzott miniszterelnöki parlamenti felszólalásokat, kiadott rendeleteket, valamint hatályba lépő törvényeket összegző – adatbázist használunk fel34. A beszédekben elhangzott és az írásbeli dokumentumok által lefedett szakpolitikai témákat mindhárom esetben a magyar CAP kutatócsoport kódkönyvében35 szereplő 21 közpolitikai kód alapján határoztuk meg36 (1. táblázat).

31 Ld.
32

33
34

35
36

Shaun Bevan – Peter John – Will Jennings (3. lj.)
A Comparative Agendas Project Bryan Jones és Frank Baumgartner által létrehozott nemzetközi projekt, amely többek között az Egyesült Államokban és számos európai országban működik. Ld a nemzetközi projekt hivatalos honlapja: www.comparativeagendas.net/
A magyar CAP Projekt az MTA TK Politikatudományi Intézetében működik az OTKA támogatásával. Ld. a magyar projekt hivatalos honlapja: www.cap.tk.mta.hu/
Boda Zsolt–Sebők Miklós (2015): „Előszó: a Hungarian Comparative Agendas Project bemutatása”, Politikatudományi Szemle, 24:(4) 33-40. Az itt közölt adatok eredetileg a Boda Zsolt és Sebők
Miklós által vezetett, „Hungarian Comparative Agendas Project, 2014-2017” című OTKA által finanszírozott (ÁJP K 109303) kutatásból származnak, az adatokat a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja tette közzé. Sem az OTKA, sem a kutatás vezetői
nem felelnek az itt közölt elemzés tartalmáért.
Ld. a magyar CAP projekt kódkönyve. www.cap.tk.mta.hu/kozpolitikai-magyar
A beszédek kódolásának szabályai eltérnek az írásos dokumentumok elemzésétől, amennyiben
a szóban elhangzott beszédekben általános, közpolitikai tartalommal nem bíró szövegrészletek
is megjelennek. A nem szakpolitikai tartalom kiszűrésére egy dichotóm változót vezettünk be,
melyben 0 értékkel a szakpolitikai témákat, 1-el pedig a nem szakpolitikai tartalmakat jelöltük.
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1. táblázat
A Comparative
Agendas Project

Magyarországra alkalmazott
közpolitikai kódjai

1. Makrogazdaság

13. Szociálpolitika

2. Emberi Jogok

14. Lakásügy és fejlesztéspolitika

3. Egészségügy

15. Pénzügy és belkereskedelem

4. Mezőgazdaság

16. Honvédelem

5. Munkaügy

17. Technológia

6. Oktatásügy

18. Külkereskedelem

7. Környezetvédelem

19. Külpolitika

8. Energiapolitika

20. Kormányzati működés

9. Bevándorlás

21. Állami földtulajdon, vizek, történelmi
emlékhelyek

10. Közlekedéspolitika

23. Kultúrpolitika

11. Igazságügy, rendvédelem

Forrás: Saját készítésű táblázat a magyar Comparative Agendas Project kódkönyve alapján
A magyar CAP kódkönyv a nemzetközi projektet alapító amerikai professzorok, Bryan Jones és Frank Baumgartner által létrehozott amerikai kódkönyv
alapján készült37, több okból. Egyfelől, a Comparative Agendas Projektben részt
vevő országok által alkalmazott minta nemzetközi szintű összehasonlító elemzéseket tesz lehetővé. Másfelől, az amerikai kódkönyv kódjai a Magyarországon hangsúlyos szakpolitikai témákat is lefedik. A magyar kutatócsoport által
felépített szerkezet azonban szinte valamennyi főcsoport esetében tartalmaz
egy kizárólag Magyarországra vonatkozó alcsoportot is, mely a nemzetközileg
elfogadott kódkönyvben nem szerepel38.
Azon esetekben, amikor egy téma több közpolitikai csoportba is beilleszthető, az adott ügy jellegét vettük figyelembe. Például, a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó kérdések a makrogazdaság, valamint a munkaügyek
csoportjába is kerülhetnek. Abban az esetben, ha a főbb trendekre vonatkoznak, a makrogazdaság, azonban, ha speciális jellegük indokolja (például
a munkahelyi körülményeket érintik), a munkaügyek kategóriája alá sorolódnak. A magyar kódkönyv ezáltal a főbb trendeket, valamint a speciális esete-

37
38

Ld. Comparative Agendas Project nemzetközileg elfogadott kódkönyve. www.
comparativeagendas.net/pages/master-codebook
Ld. 19. Külpolitika főcsoport, amelyben a 1930 kód a határon túli magyarok helyzetét vizsgálja.
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ket külön kezelve összehasonlító, valamint ok-okozati összefüggéseket vizsgáló elemzésekre ad lehetőséget.
A kódolást a nemzetközi kutatócsoportok által alkalmazott eljáráshoz hasonlóan mind a fő- (major topic), mind az altémára (subtopic) vonatkozóan kettős
vak kódolással végeztük el, melyek különbözősége esetén egy harmadik projektmunkatárs döntött a végső kód használatáról.

3.1.1. A parlamenti felszólalásokat összegyűjtő adatbázis
A parlamenti felszólalásokat a CAP projekt „Miniszterelnöki beszédek (1990–
2015)”39 elnevezésű adatbázisa segítségével vizsgáltuk, mely a rendszerváltás
után hatalmon lévő magyar miniszterelnökök 1990 és 2015 között elhangzott
parlamenti felszólalásait gyűjti össze. Az adatbázis 262 kormányfői beszédet
tartalmaz.
A beszédeket vizsgáló napirendkutatások általános szabályként a politikai
vezetők éves ceremoniális felszólalásait tartalmazó adatbázisokat építenek40.
Magyarországon azonban az ülésszakot elindító, valamint az évértékelő beszédek az első és az utolsó ülésnapon, s nem egy külön eseményen hangzanak el.
A miniszterelnök felszólalása után több képviselő is szót kaphat, mely miatt
a nyitó- és záró beszédek sem struktúrájukban sem tartalmukban nem térnek
el gyökeresen a többi vitanapon elhangzott miniszterelnöki felszólalásoktól. A
hasonlóságaik miatt így adatbázisunkba valamennyi ülésnapon elhangzott
kormányfői beszédet beemeltünk. Kivettük azonban az ellenzéki padsorokból
érkező kérdésekre és felszólalásokra adott válaszokat. Az ilyen típusú felszólalások ugyanis nem a kormányzati napirenden szereplő ügyek közötti dinamikákat tükrözik, hanem a politikai ellenfelek számára fontos ügyekre, vagy politikai támadásra reagálnak.
A magyar kormányfők eltérő módon alkalmazzák a parlamenti felszólalások nyújtotta lehetőséget preferenciáik megjelölésére. A felszólalások éves
számának változásai jelzik a parlament kínálta fórum használatának gyakoriságát (1. ábra).

39
40

Ld. MTA TK CAP hivatalos honlapjának Miniszterelnöki beszédek aloldala: www.cap.tk.mta.
hu/miniszterelnoki-beszedek-1990-2015
Ld. például az angol vagy a holland CAP kutatócsoport munkája: www.comparativeagendas.net/
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1. ábra. A magyar miniszterelnökök parlamenti
felszólalásainak száma (1990–2015)

A parlamentben elhangzott miniszterelnöki beszédek a szakpolitikai területek súlyozásával lehetőséget nyújtanak a döntéshozatali folyamatok közvetlen befolyásolására. A vizsgált időszakban a baloldali kormányok vezetői meglehetősen gyakran
alkalmazták ezen módszert, amely a parlamentben elhangzott beszédeik számában
is visszatükröződik (lásd például 1995, 2005). Ezzel szemben, a jobboldali kormányfők inkább az országgyűlésen kívüli fórumokat használták céljaik és programjaik
bemutatására. Mivel az ilyen típusú beszédek szabályai a parlamenti felszólalásoknál rugalmasabbak (például nincs időkorlát), a beszélő közelebb hozhatja mondanivalójának üzenetét az állampolgárokhoz. Ez a stratégia tükröződik vissza például
Antall József és Orbán Viktor beszédszámaiban is, melyek lényegesen elmaradnak
a baloldali vezetők parlamenti felszólalásaitól.

3.1.2. A rendeleteket és a törvényeket összegyűjtő adatbázisok
A jogszabályok szakpolitikai tartalmának elemzésére a magyar CAP kutatócsoport „Rendeletek (1990–2015)”41, valamint „Törvények (1990–2014)”42 elnevezésű
adatbázisait használtuk fel.
A rendeleteket összefogó adatbázis a Magyarország Alaptörvénye43 által
a jogszabály kategóriája alá eső rendeleteket, nevezetesen a kormányrendeleteket, a miniszterelnöki rendeleteket, a miniszteri rendeleteket, a Magyar Nemzeti
Bank elnökének rendeleteit, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének

41
42
43
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Ld. MTA TK CAP hivatalos honlapjának Rendeletek aloldala: www.cap.tk.mta.hu/rendeletek
Ld. MTA TK CAP hivatalos honlapjának Törvények aloldala: www.cap.tk.mta.hu/torveny
Magyarország Alaptörvénye T cikk (2) www.parlament.hu/irom39/02627/02627.pdf
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rendeleteit tartalmazza. A törvényeket tartalmazó adattábla44 az 1990 és 2014 között hatályba lépő törvényeket gyűjti össze. A rendeleteket tartalmazó adatbázis
16399, míg a törvényeket áttekintő tábla 3431 elemet tartalmaz.
A rendeletek és a törvények hasonló szerkezettel és tartalommal bírnak. A
lazább szerkezetű dokumentumokkal ellentétben teljes szövegük egy adott
szakpolitika köré íródik. Annak ellenére, hogy szórványosan előfordulhat közpolitikai jelentéssel nem bíró szövegrészlet45, a jogszabályok szerkezeti és tartalmi tulajdonságai nem indokolják a beszédek esetében alkalmazott dichotóm
változó bevezetését.
A parlamenti felszólalásokhoz hasonlóan, a jogszabályok éves értékeinek
összehasonlítása is jelentős eltéréseket mutat a vizsgált időszakban (2. ábra).
2. ábra. A magyar rendeletek és törvények számának
éves változásai (1990–2015)

Az 1990 és 2015 között hatályba lépő törvények és a kiadott rendeletek számának
éves összehasonlítása alapján hasonló változásokat tapasztaltunk. S bár a men�nyiségi különbségek miatt a rendeletek esetében nagyobb az egyes évek közötti
különbség, az összevetett tendenciák hasonló irányokat mutatnak.
Az 1990-es évek közepén látható első kiugrást követően a jogszabályok száma a 2000-es évek elején jelentősen lecsökkent. Az évtized közepére a számuk
ismét a 1996–1997-es évekhez hasonló értékeket mutat, melyet 2007-ben meg is
tud haladni (ebben az évben például körülbelül 900 rendeletet adtak ki). S bár
2010-hez közeledve ismét csökkenést tapasztaltunk, 2009-től kezdődően egy folyamatos, egyenletesen növekvő tendencia látható.

44

Az adatbázis Molnár Csaba kollégám koordinálása mellett készült.
rendeletekben előforduló nem közpolitikai tartalommal bíró szövegrészlet általánosságban
a rendelet technikai jellegű kiegészítésére korlátozódik.

45 A
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3.2. Alkalmazott módszertan
3.2.1. Szakpolitikák a parlamenti felszólalásokban
Az adatbázisok felépítését követően elemzésünk első lépéseként a parlamenti
felszólalásokban leggyakrabban előforduló szakpolitikai területeket határoztuk
meg. A témák kiválasztása során a felszólalásokban szereplő 21 közpolitikai kód
alá eső területek gyakoriságát vetettük össze a teljes időszakra nézve (3. ábra).
3. ábra. A kormányfői parlamenti felszólalásokban
említett szakpolitikai területek gyakorisága (1990–2015)

Számításaink során a 100 gyakorisági értéket határoztuk meg határértékként.
Amely területek ennél többször jelentek meg a felszólalásokban, azokat a témákat választottuk ki későbbi elemzéseinkhez.
Az ábra alapján a magyar kormányfői felszólalások esetében három szakpolitika tudta elérni a határ feletti szintet: a makrogazdaság, a külpolitika, valamint a kormányzati működés. A magyar CAP kódkönyv alapján a makrogazdasági ügyek alá az ország gazdaságának működését érintő területek, úgy mint az
adópolitika, az államháztartás, az árfolyamok, a foglalkoztatáspolitika, tartoznak. A külpolitika Magyarország nemzetközi kapcsolatait, a külszolgálatot teljesítő diplomaták, valamint a külhoni magyarok helyzetét érintő ügyeket fogja ös�sze. A kormányzati működés többek között a parlamenti munka, az önkormányzatok működése, a kormányzati hatékonyság, a választási rendszer, a postaügyek,
valamint a köztisztviselők jogait és kötelességeit érintő kérdéseket érinti.
Elemzésünk második szakaszában a miniszterelnöki felszólalások diverzitásának, valamint a szakpolitikai témák előfordulási gyakoriságának éves értékeit számoltuk ki a makrogazdaságra, a külpolitikára, valamint a kormányzati működésre
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vonatkozóan. A diverzitás nemzetközi szakirodalmának eredményeire támaszkodva számításainkat a Shannon H Diverzitás Index46 (H) segítségével végeztük el47.
A diverzitás a szakpolitikai területek közötti megosztottságot mutatja. Szintje 0 és 3 között mozoghat. A 0 érték esetén a beszéd semmilyen formában nem
megosztott (alacsony diverzitás). Ekkor a végrehajtó csak egy politikai kérdésre
összpontosít, teljes mértékben figyelmen kívül hagyva minden más témát. A 3
érték esetén a szakpolitikai témák közötti dinamika kiegyensúlyozódik, amely
a közpolitikák egyenlő megoszlására utal (magas diverzitás).
Jelen számítási szakasz utolsó lépéseként a kapott éves értékeket hasonlítottuk össze egymással. Előzetes várakozásaink alapján arra számítottunk, hogy
a három szakpolitika említési gyakoriságának növekedésével párhuzamosan
a diverzitás csökkenést mutat majd. Fordított esetben, a három szakpolitika gyakorisági értékeinek csökkenésével a diverzitás szintjének emelkedését vártuk.
A szakpolitikai területek szerepének változásait vizsgálva a jogszabályokban
megjelenő közpolitikai témák gyakoriságát is kiszámítottuk. Diverzitást a törvények és a rendeletek esetében nem számoltunk. Mivel a jogszabályok a magyar politikai színtér valamennyi közpolitikai területét szabályozzák, a diverzitás mind
a törvények, mind a rendeletek esetében végig magas és kiegyenlített. A gyakoriság értékeinek kiszámítását követően a jogszabályok esetében kapott értékeket
a beszédekre korábban kiszámított eredményeinkkel vetettük össze.
A felszólalások, valamint a jogszabályok esetén kapott eredményeinket a tapasztalt változások iránya, valamint az időbeliség alapján értékeltük. Felvetésünk szerint a kiválasztott témák értékeinek elmozdulásai mind a parlamenti
felszólalások, mind a jogszabályok esetén azonos irányba mutatnak. Például,
amennyiben a felszólalásokban megnövekszik a vizsgált szakpolitikák gyakorisága, a jogszabályok esetén is hasonló tendenciák figyelhetőek meg. Ezáltal egy
adott közpolitika domináns szerepét a kormányfői parlamenti felszólalásokból
való kiemelkedése, valamint a kapcsolódó jogszabályok számának megnövekedése is jelzi. Második szempontként a változások időbeliségét vizsgáltuk. Hipotézisünk alapján a szakpolitikák gyakoriságának változásai mind a felszólalások, mind a jogszabályok esetén azonos időben következnek be. Amennyiben az
adott szakpolitikai terület csak az egyik vizsgált adatbázis esetén mutat szignifikáns változást adott időben, úgy a közpolitika kiemelkedése a politikai arénában
nem kimutatható. Ennek következtében lényeges megfigyelési szempontként tekintettük, hogy a felszólalásokból, valamint a jogszabályokból tükröződő szak-

46

47

„H = (–1) ∑ p(xi ) ln(p(xi )) ahol a diverzitás értéke (H) a valószínűségben szereplő valamennyi
téma negatív összegeként (pxi) becsüljük meg. A képletben szereplő x az egyes elemzési egységeket jelenti (ez esetben a miniszerelnök beszédében szereplő paragrafusokat), amely az adott
i témára esik, melyet a valószínűség természetes legaritmusával szorzunk meg”. Will Jennings
et al (10. lj.) 12.
A Shannon’s H Indexet a politikatudomány területén főként összehasonlító közpolitikai vizsgálatok során alkalmazzák.
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politikai változások ugyanabban az évben, legkésőbb egy év különbséggel következzenek be. A politika állandó mozgása, s a kül- és belpolitikai események
ugyanis a változások közötti hosszabb – akár több éves – szünet esetén bizonyos
politikán kívüli tényezők, úgy mint a média, jelentős hatást gyakorolhatnak az
egyes szakpolitikák szerepének változásaira.

4. Eredmények
Első hipotézisünk szerint (H1) a számításaink alapján kiválasztott három
szakpolitikai terület – a makrogazdaság, a külpolitika, valamint a kormányzati működés – említésének gyakorisága szignifikánsan befolyásolja a felszólalások diverzitását.
A miniszterelnöki beszédeket vizsgálva a gyakoriság, valamint a diverzitás
együtt járását figyeltük meg, mely alapján a két indikátor között kapcsolatot találtunk (2. táblázat).
2. táblázat. A parlamenti felszólalások diverzitásának és a kiválasztott három
szakpolitikai terület gyakoriságának éves értékei (1990–2015)
Év

56

Diverzitás

Gyakoriság

1990

1.8374043

52.03252

1991

.6730116

90

1992

1.0160085

84.210526

1993

2.3093156

50

1994

1.9991461

62.637363

1995

1.6129073

72.018349

1996

1.8876992

69.270833

1997

2.1657404

54.313099

1998

2.3358647

50.666667

1999

2.0286541

51.376147

2000

.0296497

93.103448

2001

2.4519401

47.945205

2002

1.9573721

60.447761

2003

2.1435883

50.806452

2004

.2877820

90.502793

2005

2.1943308

58.949625

2006

1.9107492

66.608696

2007

2.0892515

57.986871
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Év

Diverzitás

Gyakoriság

2008

1.8728267

62.773723

2009

1.7915842

71.276596

2010

1.6705404

74.482759

2011

1.9710853

61.924686

2012

1.8958281

64.788732

2013

2.0562374

55.670103

2014

1.7686486

64.864865

2015

.9408454

40.425532
(migrációs politika
91.4893617)

A táblázat alapján, azokban az években, amelyekben a három szakpolitikai terület gyakorisága extrém módon megnövekedett (1991, 2000, 2004), a felszólalások diverzitásának értékei nulla felé konvergáltak. A jellemzően egy évig tartó
hirtelen kiugrást követően a gyakorisági értékek csökkenésével párhuzamosan
a diverzitás is fokozatos növekvő tendenciát mutatott. Azon időszakokban,
amikor a gyakoriság extrém mértékű zuhanást mutatott, a diverzitás 2 érték
fölé emelkedett, amely a parlamenti beszédekben megjelenő szakpolitikai területek közötti kiegyenlítődésre utal (például 1993, 1997–1999). A választott szakpolitikai témák gyakoriságának változásai tehát szignifikáns hatást gyakorolnak a parlamenti felszólalások diverzitására (H1). Ez alól a 2015-ös év kivéltelt
képez, mikor az Európán végigsöprő migrációs válság a miniszterelnöki beszédek tartalmát is radikálisan átalakította.
Második felvetésünk szerint a szakpolitikai témák szerepének változásai
a parlamenti felszólalások közpolitikai tartalmából, valamint az e területet szabályozó jogszabályok számából is kiolvasható. Felvetéseink bizonyítására
a parlamenti felszólalásokra kiszámolt gyakoriság éves értékeit a rendeletek,
valamint a törvények esetében is kiszámoltuk (4. ábra).
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4.ábra. A miniszterelnöki beszédekben, a rendeletekben, valamint a törvényekben megjelenő szakpolitikai témák gyakoriságának éves változásai

A beszédek, valamint a jogszabályok gyakorisági trendjeinek mozgását vizsgálva a három indikátor együtt járását figyeltük meg. Az ábra alapján a felszólalások gyakorisági értékeivel párhuzamosan a jogszabályok száma is változik.
Azokban az években, mikor a felszólalásokban a gyakoriság értéke jelentősen
megnövekedett, a rendeletek, valamint a törvények mozgásai is hasonló tendenciát írtak le (például 2003–2004, 2010 utáni időszak). A felszólalások gyakorisági értékeinek csökkenése a jogszabályok esetén is csökkenő változásokat
eredményezett (például 1996, 2006–2007). Felvetésünket számításaink is alátámasztották, a vizsgált szakpolitikai területek kiemelkedését a kormányfői parlamenti felszólalásokban megfigyelhető hangsúlyeltolódások mellett az e területen hatályba lépő jogszabályok számának változásai is jezik (H2).
Harmadik hipotézisünk szerint a vizsgált időszakban a kiválasztott szakpolitikai kérdések szerepének változásait a parlamenti felszólalásokban megjelenő közpolitikai témák hangsúlyainak, valamint a területet lefedő törvények és a rendeletek számának azonos időben bekövetkező, egyirányú mozgása jelzi. Felvetésünk tesztelése során a felszólalások, valamint
a jogszabályok által mutatott mozgások időbeliségét vizsgáltuk (4. ábra).
Eredményeink alátámasztották hipotézisünket. A változások a mind a parlamenti felszólalások, mind a jogszabályok esetén azonos időben következnek
be. Az időbeliség ezáltal szintén előzetes feltevésünket igazolja. A három indikátor változásai ugyanabban az évben vagy egy év különbséggel következnek be, s a vizsgált időszakban nem tapasztalható hosszabb idejű szünet a hasonló irányú mozgások között. Hipotézisünk így beigazolódott (H3).
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Eredményeink alapján a vizsgált időszakban az elemzésbe bevont szakpolitikai területek szerepének változásai a parlamenti felszólalások közpolitikai
tartalmából kirajzolódó hangsúlyeltolódások, valamint a területeket lefedő jogszabályok számának változásaiból is megfigyelhető.

5. Konklúzió
Jelen tanulmányban a szakpolitikai területek szerepének változásait a rendszerváltás utáni miniszterelnökök parlamenti felszólalásai, valamint az e területeket szabályozó törvények és rendeletek elemzésével figyeltük meg. Eredményeink alapján a kormányfői beszédekben megjelenő közpolitikai kérdések
gyakorisági, valamint a vonatkozó jogszabályok mennyiségi változásai átfogó
képet nyújtanak a magyar politikai színtéren jelen lévő szakpolitikai területek
aktuális állapotáról.
Első feltevésünk (H1), mely szerint miniszterelnöki parlamenti felszólalásokban szereplő szakpolitikai témák közötti egyensúlyi állapotot a makrogazdaság, a külpolitika, valamint a kormányzati működés területéhez kapcsolódó ügyek kiemelkedése szakítja meg, beigazolódott. Elemzésünk során
a három szakpolitikai terület gyakorisága, valamint a felszólalások diverzitása közötti együtt jártást tapasztaltunk (2. táblázat). A gyakoriság növekedésével párhuzamosan a diverzitás csökkenését figyeltük meg. A tendencia fordított esetben is érvényesült, a gyakorisági értékek csökkenésével a diverzitás
növekvő tendenciát mutatott.
Második és harmadik hipotézisünk (H2, H3) tesztelése során a felszólalások, valamint a jogszabályok által lefedett szakpolitikai témák gyakoriságának
változásait vetettük össze (4. ábra). Eredményeink alapján, azon időszakokban,
amikor a beszédekben a három vizsgált szakpolitikai kérdés hangsúlyosan jelent meg, az e területeket szabályozó jogszabályok száma is emelkedett. Az időbeliség kérdését vizsgálva hasonló eredményekre jutottunk. A felszólalások
tartalmi változásai minden esetben a rendeletek és a törvények mozgásaival
azonos időben – ugyanabban az évben vagy egy év eltéréssel – következtek be,
mely a beszédek s a jogszabályok esetében megfigyelhető dinamikák együtt járásáról szóló feltevésünket támasztja alá.
A demokratikus rendszerváltással létrejött politikai arénában a szereplők
mellett a szakpolitikai területek közötti erőviszonyok is átalakultak. A politika
színterén jelen lévő közpolitikai témák szerepének változásai a kormányzati
munka, valamint a törvényhozási folyamatok eredményeiből is kiolvasható. A
kormányzat élén álló miniszterelnök parlamenti felszólalásai megfelelő indikátorként szolgálhatnak a közpolitikai témák szerepének változásainak megfigyeléséhez, önmagukban azonban nem elegendőek a politikai színtér átfogó
elemzéséhez. Ezen okból a végrehajtó hatalom napirendjének viszonyait vis�szatükröző beszédek mellett a szakpolitikákat szabályozó jogszabályok számá-
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nak vizsgálata elengedhetetlennek bizonyul. A rendszerváltás utáni Magyarország esetében ezen összevetés különösen felértékelődik, hiszen a demokratikus
struktúra hosszú távú stabilizálása a végrehajtó hatalom, valamint a törvényhozás összehangolt együttműködését teszi szükségessé.
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K I T E K I N T ÉS
Nagy Sándor Gyula – Szabó Barnabás

A katalán parlament szerepe a spanyol politikai
folyamatok alakításában:
A középkori előzményektől napjainkig
A Katalán Autonóm Közösség politikai élete a közelmúltban egyre inkább a Spanyolországtól való függetlenség kérdése mentén polarizálódott. Az ezzel kapcsolatos eseményeknek, vitáknak egyik meghatározó helyszíne a katalán Parlament,
amely története során nem először tölti be Katalónia és a katalán (nemzeti?
nemzetiségi?) identitás fontos kifejezőjének szerepét. A tanulmány ennek a szerepnek az alakulását tekinti át. Az első rész a katalán parlamentarizmus történelmi előzményeit tekinti át, röviden összefoglalva az elmúlt évezred főbb intézménytörténeti vonatkozásait. A második rész a jelenlegi spanyol alkotmányos
környezetben helyezi el a katalán Parlamentet, utalva az 1979-es és a 2006-os
Autonómiastatútumban megállapított szerepére. Utóbbit az Alkotmánybíróság
2010-ben több, a katalán nemzeti törekvések szempontjából érzékeny ponton
alkotmányellenesnek ítélte; a harmadik rész ennek az ítéletnek az utóéletével,
illetve a katalán parlamenti politizálásnak az erősödő függetlenségpárti hangulat melletti alakulásával foglalkozik. Végezetül néhány záró gondolat kísérel meg
a jövőre is relevanciával bíró következtetéseket levonni.

1. A katalán parlamentarizmus előzményei
1.1 Pau i treva gyűlések
A mai Katalónia hozzávetőleges területe a Frank Birodalomnak a mórok ellen vívott háborúi idején kezdett szert tenni önállóan is értelmezhető területi identitásra. 801-ben a Jámbor Lajos aquitániai király vezette frank seregek bevették Barcelonát; a hagyomány szerint ennek híre éppen akkor ért Rómába, amikor Lajos
apját, Nagy Károlyt a pápa császárrá koronázta. A császár a két háborús fél területei közötti ütközőzónában szervezte meg 806 körül a Marca Hispanicát, a birodalmat az Ibériai-félsziget irányából védő őrgrófságok láncolatát.1 Ezek közül az

1

Johannes Fried: Charlemagne (Cambridge/London: Harvard University Press, 2016) 467.
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egyik volt a Barcelonai grófság, melyet a császár hűbéri birtokként Berànak, a később szentté avatott Vilmos toulouse-i gróf fiának adományozott. A Marca keleti
területei a 10. században egyesültek a barcelonai grófok uralma alatt.
A katalán parlament előzményei ezt követően, az érett középkor időszakában kezdtek kibontakozni. 1027-ben Tologues-ban 2 került sor az első, úgynevezett pau i treva, azaz a békével és fegyvernyugvással foglalkozó gyűlés összehívására. (A „béke” a templomok közelében menedéket keresők immunitására,
a „fegyvernyugvás” pedig a feudális urak egymás közötti fegyveres konfliktusaira vonatkozott.) A gyűlést az egyház kezdeményezte, Barcelona grófja hozzájárulásával. A katalóniai törvények 12. század közepén összeállított gyűjteménye, az Usatges de Barcelona már tartalmazott a pau i treva gyűléseken keletkezett joganyagot.3
A pau i treva gyűléseket leggyakrabban a grófi udvarban tartották meg.
Ahogy a barcelonai grófok frank uralkodónak való hűbéri alárendeltsége egyre
jelképesebbé vált, illetve szuverenitásuk megerősödött, a grófi udvarban a pau i
treva gyűlések mellett a világi és egyházi mágnások, tanácsosok és jogtudósok
összejövetelei is egyre gyakoribbak lettek, és idővel a fejedelem melletti
társjogalkotói és -jogalkalmazói szerepre tettek szert. 1137-ben a Barcelonai Grófság dinasztikus unióra lépett az Aragóniai Korona országaival, így részévé vált
a középkor egyik legjelentősebb Mediterrán kereskedőbirodalmának, ami az Ibériai-félsziget keleti tartományait, a Baleári-szigeteket és dél-itáliai területeket foglalt magában, sőt, legnagyobb kiterjedése idején egészen Hellászig nyúlt. Az
egyesülés azonban nem jelentette a különálló jogi rezsim és politikai intézményrendszer feladását. I. Jakab aragóniai király uralkodása (1213–1267) idején a barcelonai udvarban tartott gyűlések – a delegáltak számának növelésével és a városi polgárság képviselőinek bevonásával – elkezdték a kor Európájából máshonnan is ismerős rendi gyűlések formáját ölteni.

1.2 A rendi gyűlés
Ez a folyamat Jakab utódja, II. Péter (1276–1285) uralkodása alatt formalizálódott.
Az 1283-as gyűlés „Volem, estatuïm” („Akarjuk, megállapítjuk”) kezdetű konstitúciója az uralkodó és a parlament közötti paktum törvénybe foglalása volt. A
konstitúció lényegében megszüntette az király-gróf kizárólagos törvényalkotási
jogkörét, és azt az uralkodó és a három „karból” (braços), a nemesség (braç militar),
a papság (braç eclesiàstic) és a királyi városok polgárságának (braç reial) képviselőiből álló általános rendi gyűlés (Corts generals de Catalunya) egyetértésén alapuló

2
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Ma Toulouges, Dél-Franciaország.
www.parlament.cat/pcat/parlament/historia-del-parlament/precedents/

62

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A KATALÁN PARLAMENT SZEREPE

törvényhozással helyettesítette. A gyűlés összehívása viszont továbbra is uralkodói felségjog maradt, így annak gyakorisága nagyban függött az adott uralkodó
hajlandóságától és aktuális politikai érdekeitől, lehetőségeitől. Az ülések közötti
ügyvitel lehetővé tétele érdekében jött létre a rendi gyűlés delegációja, a Diputació
del General, azaz a Generalitat. Kezdetben legfontosabb feladata az uralkodónak
tett pénzügyi felajánlások ellenőrzése volt, ez azonban hamar kiegészült más adminisztratív teendőkkel. Hosszabb távon a Generalitat a katalán rendi állam alkotmányos működésének őrévé vált.4 Első elnökét, Berenguer de Cruïlles-t 1359ben választották a katalán rendek.5
1469-ben Ferdinánd, az aragóniai korona örököse házasságot kötött IV.
Henrik kasztíliai uralkodó lányával, Izabellával. Izabella 1474-ben Kasztília királynője lett, így Ferdinánd 1479-es aragóniai trónra lépése után az Ibériai-félsziget, Portugáliát nem számítva egyesült az uralkodópár jogarai alatt; a Katolikus Uralkodók (Reyes Católicos) házasságára ezért ma az egységes Spanyolország létrejöttének első lépéseként tekintünk vissza. A dinasztikus unió azonban
továbbra sem jelentett egységesített kormányzást: az Aragóniai Korona országainak, így Katalóniának is fennmaradt különálló jogi-politikai intézményrendszere. A spanyol és az osztrák Habsburg területeket uralma alatt egyesítő
V. Károly német-római császár (a Katolikus Uralkodók unokája)6 birodalmában
az Aragóniai Korona országai jól példázták az elképesztő heterogenitást, ami
az egyes területek kormányzásával, törvényalkotásával kapcsolatos jogi környezetet jellemezte.

1.3 A rendi állam felszámolásától a Franco-diktatúráig
A saját területi, jogi és politikai identitással rendelkező Katalónia azt követően
került veszélybe, hogy az V. Károly császár lemondásával a spanyol és a németrómai koronákat két külön uralkodóházként öröklő Habsburg-család spanyol
ága II. Károly 1700-ban bekövetkezett halálával kihalt. Ezt követően megindult
a küzdelem a Habsburgok ausztriai ága és a szomszédos Franciaországban uralkodó Bourbonok, illetve a mögéjük felsorakozott nemzetközi koalíciók között
a spanyol trón(ok) megszerzéséért. Kezdetben úgy tűnt, a Bourbon jelölt, Anjou
hercege gyorsan megszilárdítja uralmát a spanyol területek felett. A történetírásban leggyakrabban V. Fülöp spanyol királyként hivatkozott uralkodó7 kezdetben
igyekezett az egyes tartományok elkülönült jogrendszerének, szokásainak tiszteletben tartásával kormányozni: 1701-ben és 1702-ben is összehívta a katalán rendi gyűlést. Ennek ellenére Katalónia végül a Habsburg jelölt, Károly osztrák fő-
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www.parlament.cat/pcat/parlament/historia-del-parlament/corts-generals-de-catalunya/
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Kasztília és Aragónia uralkodójaként egyaránt I. Károly király.
Az Aragóniai Korona országaiban IV. Fülöp néven lépett trónra.
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herceg trónigényét ismerte el a spanyol örökösödési háborúban. Mikor azonban
1711-ben a főherceg (gyermektelen bátyja halála miatt) VI. Károlyként német-római császár, III. Károlyként magyar király lett, a nagyhatalmakban felelevenedett
a Habsburg-területek újraegyesítésének réme, így elfogadták a „kisebbik ros�szat,” vagyis XIV. Lajos francia király unokájának, Fülöpnek a trónigényét azzal
a kikötéssel, hogy a francia és spanyol koronák nem kerülhetnek ugyanazon személy uralma alá. Katalónia nem vette tudomásul a nagyhatalmi döntést; V. Fülöp
király 1714. szeptember 11-én, több mint egy évig húzódó ostrom után, erővel
vette be Barcelonát. A korban kormányzási ideálnak tekintett abszolutizmus kiépítése és Katalónia engedetlenségének megtorlása az egységes Spanyol Királyság létrejöttéhez, Katalónia rendi, politikai, jogi és kulturális különállásának felszámolásához vezetett. Az abszolút monarchia központja Madrid, hivatalos nyelve a kasztíliai lett, noha „a [katalóniai] népesség nagy része nem értette azt”.8
Katalónia a XIX. században a spanyol gyarmatbirodalom felbomlásával
párhuzamosan az Ibéria-félsziget legiparosodottabb és legmodernebb régiójává vált. A gazdasági fellendülés biztos hátteret teremtett a kulturális újjászületés (Renaixença) programjának és a katalán identitás útkeresésének. Ez is
hozzájárult ahhoz, hogy 1914-ben a katalán autonómia helyreállításának első
intézményes kísérleteként létrejöjjön a Mancomunitat de Catalunya, amelyet
1925-ben Primo de Rivera tábornok katonai diktatúrája szüntetett meg. A Második Köztársaság nagyobb megértéssel fogadta a történelmileg jelentős önigazgatási hagyományokkal rendelkező régiók autonómia iránti igényét; a republikánus spanyol törvényhozás 1932-ben elfogadta Katalónia első
Autonómiastatútumát (Estatut d’Autonomia). A Statútum az autonóm tartomány kormányaként állította vissza a Generalitatot, a katalán törvényhozást
pedig a jelenleg is használatos Parlament de Catalunya elnevezéssel hívta újra
életre.9 Katalónia autonómiája ezúttal sem tartott sokáig: a Spanyol Köztársaságot néhány év múltán elemésztette a polgárháború, amelyből 1939-ben végül a Francisco Franco tábornok vezette monarchisták kerültek ki győztesen.
Lluís Companys, a Generalitat elnöke, akit korábban a Parlament első elnökévé választottak (1932–33), több katalán politikussal együtt száműzetésbe
kényszerült. 1940-ben a Gestapo letartóztatta Franciaországban, és kiadta
Spanyolországnak, ahol kivégezték. A Franco nevével fémjelzett diktatúra
kérlelhetetlenül elnyomta a katalán autonómia intézményeit és az egységes
spanyol nemzet ideáljával összeegyeztethetetlennek tartott katalán kultúra
megnyilvánulásait.10

8
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Montserrat Guibernau: „Prospects for an Independent Catalonia” International Journal of
Politics, Culture & Society2014/1. 6.
www.parlament.cat/pcat/parlament/historia-del-parlament/el-parlament-de-catalunya/
Victor Ferreres Comella: The constitution of Spain: a contextual analysis (Oxford/Portland: Hart,
2013) 3–5.
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2. Az Estado de las Autonomías
2.1 Az autonómia visszaállítása és a katalán politika intézményeinek
újraértelmezése
A Caudillo11 1975-ben bekövetkezett halála a diktatúra végét és az alkotmányos
monarchia helyreállítását jelentette Spanyolországban. A demokrácia visszatérése egyszersmind a katalán önigazgatás intézményeinek újraéledését is magával
hozta: az Adolfo Suárez vezette új spanyol kormány elismerte Katalónia jogát
történelmi alapokon nyugvó autonómiájához, a Generalitat és annak elnöke,
Josep Tarradellas pedig visszatért a száműzetésből.12 A János Károly király által
1978 decemberében szentesített új alkotmány lefektette a jogállamiság és a demokráciák sorába visszatérő, Európa felé igyekvő Spanyolország politikai működésének alapjait. Bár az egységes spanyol nemzetet jelölte meg mint a szuverenitás forrását és az önrendelkezéshez való jog alanyát, elismerte a nemzetiségek
(nacionalidades) és régiók jogát az önkormányzathoz.13 Az állam területi szerveződésének egyik alapelemévé az Autonóm Közösségeket (Comunidades Autónomas)
tette.14 Ennek jegyében a spanyol törvényhozás (Cortes Generales) Baszkföld után
másodikként a Katalán Autonóm Közösség Autonómiastatútumát is elfogadta
1979-ben.15 A Statútum, utalva Katalóniának a történelem folyamán élvezett önigazgatási jogaira, rögzítette azokat a feladatköröket, amelyeket az Autonóm Közösség saját hatáskörben vagy a központi kormányzattal együtt, annak tevékenységét kiegészítve gyakorolhat.
Az 1979-es Statútum nemcsak Katalónia Spanyolországon belüli önálló
identitásának jogi kifejezője, de a diktatúra utáni katalán parlamentarizmus
alapvető meghatározója is lett. Megfogalmazása szerint „a Generalitatot a Parlament, a Generalitat elnöke és a Végrehajtó Tanács vagy Kormány alkotja.”16 A
Generalitat elnökét, azaz a katalán kormányfőt a Parlament saját tagjai közül választja; az elnök politikai felelősséggel tartozik a Parlament felé. A Statútumnak
ezen rendelkezései a közép- és újkori katalán államiság hagyományainak folytatásaként értelmezhetők, hiszen utalnak a végrehajtó és a törvényhozó hatalom
közötti szerves egységre, ugyanakkor eleget tesznek a Spanyol Alkotmány által
megfogalmazott, az autonóm közösségek önkormányzatára vonatkozó alapvető
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A caudillo szó jelentése vezér, hadúr. Francisco Franco tábornok Spanyolország diktátoraként,
illletve az uralkodó „helyetteseként” a Caudillo de España címet viselte.
Felipe Vasconcelos Romão: „A transformação dos mecanismos de materialização política das
identidades nacionais: o Estado autonômico espanhol e a emergência das autonomias-nacão
basca e catalã” Revista Brasileira de Política Internacional 2013/2. 72.
Spanyol Alkotmány, 2. cikk.
Spanyol Alkotmány, 137. cikk.
Ley Orgánica, 4/1979.
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kritériumoknak is.17 Szintén az Alkotmány előírásait tiszteletben tartva
a Statutúm általános választójogon alapuló, arányos választási rendszert ír elő
a Parlament tagjainak négy éves mandátumra történő megválasztásához. A Parlament mint a Katalónia népét18 képviselő testület politikai kontrollt gyakorol
a végrehajtó hatalom felett, képviselői vagy a kormányzat kezdeményezésére
jogszabályokat tárgyal, és elfogadja az autonóm közösség költségvetését.19
Az első demokratikus választásokat 1980-ban tartották Katalóniában. A választók a jobbközép, mérsékelten nacionalista Convergència i Unió (CiU) pártszövetséget juttatták parlamenti többséghez. Ezt követően Jordi Pujol, a CiU nagyobbik pártja, a Convergència vezetője, több mint két évtizeden keresztül, 2003-ig
irányította a Generalitatot. Ez volt az újjáéledő katalán politikai élet formálódásának és a katalán identitás és intézmények számára az új alkotmányos keretekben
rejlő lehetőségek kiaknázásának időszaka. A katalán politika fősodra ebben az
időben nem a Spanyolországból történő kiválás kérdése mentén polarizálódott;
a függetlenséget a lakosság elenyésző része támogatta, 1980-ban „egyetlen függetlenségpárti jelöltet sem választottak” parlamenti képviselőnek.20 Az autonómia elégséges keretnek tűnt a katalán és spanyol, valamint Spanyolország 1986os EK-csatlakozása után a katalán és európai identitások összeegyeztetéséhez.

2.2 A Statútum reformjának kísérlete
Katalónia Spanyolországon belüli helyének újraértelmezése a Statútumnak
a gyakorlatba való átültetésével párhuzamosan került a katalán politika látóterébe. A gazdasági fejlődés, ami a demokratikus átmenet és az európai integráció
folyamatait kísérte, ismételten elegendő önbizalmat és teret adott Katalóniában
annak vizsgálatára, hogy hogyan tudja biztosítani Spanyolország keretein belüli
optimális politikai és kulturális fejlődését. Ez mindenekelőtt az ún. szimmetrikus (illetve annak szánt) devolúció21 kontextusában került elő, a spanyol alkotmány ugyanis az egyes autonóm közösségek létrejöttét nem kötötte nemzetiségi,
etnikai vagy történelmi feltételekhez, tehát bármilyen korábbi területi identitás
meglétéhez. A café para todos22 modellje minden autonóm közösség számára
egyenlő lehetőséget biztosított bizonyos hatáskörök gyakorlására az Alkotmány
által megengedett kereteken belül. Ezzel a katalánok, hasonlóan a baszkokhoz és

17
18
19
20
21

22

Spanyol Alkotmány, 152. cikk 1. bek.
„Poble de Catalunya,” a megfogalmazás tehát nem a katalán nemzetre (nació) utal.
Katalónia Autonómiastatútuma (1979), 30–35. cikk.
Andrew Dowling: „Accounting for the turn towards secession in Catalonia” International Journal of Iberian Studies 2014/2–3. 220.
A devolúció a közigazgatási decentralizációnak az a formája, amikor a központi kormány, különböző jogalkotási folyamatokon keresztül, bizonyos hatásköröket az országos szint alatti
közigazgatási egységeknek (tartománynak, régiónak stb.) ad át.
Szó szerint: „kávét mindenkinek.”
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a galíciaiakhoz nem voltak teljes mértékben elégedettek, hiszen a spanyoltól elkülönülő nemzeti narratívák birtokában a nemzeti, nemzetiségi, kulturális, etnikai stb. különbözőségre nagyobb hangsúlyt helyező, tehát nagyobb mértékben
aszimmetrikus devolúciós modellt részesítettek volna előnyben. 23
A katalán politika ezen törekvéseit nem fogadták maradéktalan lelkesedéssel Madridban. A jobbközép Néppárt (Partido Popular, PP) 2000-es választási győzelme és José María Aznar kormányfősége annak a folyamatnak a kezdetét jelentette, amelynek során „a szimpátiát és megértést, amely Katalónia nagyobb autonómia […] iránti törekvéseit övezte, egy neocentralista, konzervatív és
neoliberális politikai diskurzusba ágyazott ellenségesség váltotta fel.”24 Az
Aznar-kormány merev elzárkózása a további kompetenciák autonóm közösségi
szintre való devolválásától azt eredményezte, hogy a 2003-as katalán választások
kampányát leginkább Katalónia Spanyolországon belüli pozíciójának újraértelmezése uralta. A választások eredményeként az egyébként győztes CiU a demokrácia visszatérése óta először nem volt képes kormányt alakítani Katalóniában, mert a baloldali pártok (a szocialista Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC,
a köztársaságpárti Esquerra Republicana de Catalunya, ERC és a zöld Iniciativa per
Catalunya Verds, ICV) koalíciós megállapodást kötöttek. A Parlament így Pasqual
Maragall-t (PSC) választotta a Generalitat elnökévé.
Maragall elkötelezte magát, hogy a katalán választópolgárok egyik fontos
elvárásának eleget téve keresztülviszi az 1979-es Statútum reformját. Annak ellenére, hogy 2004-ben a PSC-vel azonos ideológiai platformon álló Spanyol Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español PSOE) és José Luis Rodríguez
Zapatero átvette Spanyolország kormányzását a Néppárttól, ez nem bizonyult
egyszerű feladatnak. Maragall-nak meg kellett küzdenie saját pártjával, koalíciós
partnereivel és más katalán politikai formációkkal is, mielőtt a katalán parlament
elfogadott volna egy statútumtervezetet. Ezen a tervezeten a spanyol Cortes több
ponton is módosított, ám végül a Kongresszus és a Szenátus is áldását adta rá, és
2006. június 18-án a katalán választópolgárok is megerősítették a referendumon,
a leadott szavazatok csaknem 74%-ával.25 Maragall-nak ez a siker a székébe került: a 2006-os előrehozott választások után, amelyek a 2003-ban látottakhoz hasonló eredményt hoztak, José Montilla vette át a Generalitat vezetését, fenntartva
a baloldali koalíciós kormányzást.
A 2006-os Statútum a Parlament vonatkozásában kevés lényegi újdonságot
tartalmazott. A legszembetűnőbb változás az volt, hogy a Parlamentre vonatkozó rész lényegesen hosszabb lett, azaz működésének több eleme került az autonóm közösség legfontosabb jogi normájának, kvázi alkotmányának szintjén

23
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Montserrat Guibernau: „National identity, devolution and secession in Canada, Britain and
Spain” Nations & Nationalism 2016/1. 62.
Lásd Guibernau (8. lj.) 15.
www.idescat.cat/pub/?id=eler&n=402
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rögzítésre, mint az 1979-es Statútumban.26 A Parlament és a Kormány viszonya
külön fejezetet kapott, amely hangsúlyosabbá tette a kormánynak a törvényhozás előtti kollektív felelősségét és beszámolási kötelezettségét. Ebben a részben
szerepel a Generalitat elnökének az a joga is, hogy bizonyos feltételek teljesülése mellett (ha már legalább egy év eltelt a Parlament legutóbbi feloszlása óta, és
ha nincs folyamatban az elnök elleni bizalmatlansági indítvány tárgyalása) előrehozott választások érdekében feloszlassa a parlamentet.27 A reform nem módosította a katalóniai választási rendszert, viszont a statútumban rögzítették,
hogy a Parlament legalább száz, legfeljebb százötven képviselőből állhat.28
(1980 óta 135 fős a testület.)
A Statútum reformja nem zárult le az azt jóváhagyó katalóniai népszavazással. A Partido Popular, amely az új Statútumban a „[spanyol] állam végét”
vizualizálta és ezért ellene szavazott a Cortes-ben,29 más autonóm tartományokkal, valamint az alapvető jogok biztosával (Defensor del Pueblo) egyetemben megtámadta a Statútumot kihirdető törvényt a spanyol Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) előtt. 2010. június 28-án, négy évvel (!) az új Statútum elfogadása után az Alkotmánybíróság egy majdnem ötszázoldalas
ítéletben alkotmányellenesnek vagy nem alkalmazhatónak minősítette a Statútum lényegi részeit, különösen azokat, amelyek Katalóniára mint nemzetre hivatkozva állapították meg az Autonóm Közösség kompetenciáit. A hos�szadalmas jogi eljárást követően megszületett, a katalán nemzeti törekvések
számára lesújtó ítéletet jelentős felháborodás fogadta Katalóniában. Július
10-én, egy nappal az ítélet teljes szövegének nyilvánosságra hozatala után
több mint egymillió tiltakozó vonult fel Barcelonában. A megmozdulás több
száz katalán NGO szervezésében jött létre, és részt vettek rajta a Generalitat,
a CiU, a PSC, az ERC és az ICV képviselői csakúgy, mint számos katalán város polgármestere, vagy éppen Joan Laporta, az FC Barcelona egykori elnöke. A demonstráción felbukkanó szlogen, „Som una nació. Nosaltres decidem.”
(„Nemzet vagyunk. Mi döntünk.”) világossá tette, hogy a katalán nacionalizmus ellen keresztes hadjáratot hirdető PP, aki az elsődleges politikai felelősséget viseli a Statútum megtorpedózásáért, legfeljebb a katalán nacionalizmus megerősödését érte el. 30 Az alkotmánybírósági döntést követően
a félresikerült statútumreform, illetve annak következményei egészen napjainkig nagyban tematizálták a katalóniai politikai diskurzust a Parlament falain belül és kívül.

26
27
28
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30

Katalónia Autonómiastatútuma (2006), 55–66. cikk.
Katalónia Autonómiastatútuma (2006), 73–75. cikk.
Katalónia Autonómiastatútuma (2006), 56. cikk 1. bek.
elpais.com/diario/2005/10/01/espana/1128117602_850215.html
www.lavanguardia.com/politica/noticias/20100710/53961206706/un-millon-de-personas-inundanbarcelona-en-una-historica-manifestacion--de-rechazo-a-la-sentencia-co.html

68

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A KATALÁN PARLAMENT SZEREPE

3. Az autonómia újabb felfüggesztéséhez és a parlament
feloszlatásához vezető út
3.1 Előrehozott parlamenti választások mint „függetlenségi népszavazás”
Artur Mas31 Jordi Pujol politikai örököseként került a Generalitat élére 2010-ben, és
egyből a katalán autonómia bővítését és a „gyalázatos” spanyol alkotmánybírósági
döntés valamilyen formában történő felülvizsgálatát tűzte zászlajára. Egy ideig
nem karolta fel a függetlenedés tervét, csak a „döntéshez való jog” (dret a decidir)
megszerzését hangoztatta, mely szerint a katalánoknak joguk van dönteni saját
sorsukról, és hogy milyen országban és államformában éljenek a jövőben. Véleményét elsősorban gazdasági, pénzügyi érvekkel alapozta meg, és kevésbé a nacionalista, „történeti” érvelést követte. A spanyol kormánnyal való tárgyalási pozícióját
kívánta erősíteni azzal, hogy 2012-ben előrehozott választáson próbálta (újra) megszerezni az abszolút többséget a tárgyalásokhoz, ez azonban csúfos vereséggel és
a parlamenti többsége elvesztésével zárult. Ezután a baloldali és köztársaságpárti
ERC-vel koalícióban kísérelte meg engedményekre bírni a spanyol kormányt. Ennek az együttműködésnek egyik első, komoly szimbolikus értékkel bíró eredménye lett az a deklaráció, amelyet a katalán Parlament 2013. január 23-án szavazott
meg, és amelyben hitet tett Katalónia demokratikus legitimitáson alapuló jogához
a politikai szuverenitásra.32 A katalán szuverenitás és „döntéshez való jog” nyomatékosítása érdekében Artur Mas, az ERC-t vezető Oriol Junqueras és szövetségeseik 2014-ben (a 2017-es hasonló) „hivatalos” népszavazást kezdeményeztek, de végül csak egy „állampolgári konzultációra” (procés de participació ciutadana) került
sor. A civil szervezetek által és nem túlzottan bújtatott tartományi kormányzati
segítséggel összehozott „népszavazás” eredménye elsöprő (80 százalékos) függetlenségpárti győzelem, de alacsony (37 százalékos) részvétel volt.33 A konzultáció
elég volt arra, hogy a spanyol kormány büntetőjogi eszközökkel lépjen fel az azt
támogató politikusok ellen: legtöbbjüket perbe fogta az ügyészség, és többek között pénzbüntetésre és több éves közügyektől való eltiltásra ítélt a bíróság.
Amikor ez az eredmény sem hozta el a várt eredményt, és a spanyol kormány
továbbra sem volt hajlandó tárgyalni egy függetlenségi népszavazásról, akkor
Artur Mas egy újabb előrehozott tartományi választást írt ki 2015 őszére, melyet
„függetlenségi népszavazásnak” titulált és arra kérte a katalán polgárokat, hogy
aki függetlenséget akar Katalóniának, az a CiU-nak az ERC-vel közös, „Együtt az
igenért” (Junts pel sí) elnevezésű listájára szavazzon. A választási eredmények ismét nem értek fel a függetlenségpárti tábor várakozásaihoz.34 A Junts pel sí for-

31
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www.politico.eu/person/artur-mas/
Resolució 5/X del Parlament de Catalunya
www.lavanguardia.com/politica/20141110/54419122198/resultados-9n.html
Nagy Sándor Gyula és Szabó Barnabás: „A katalán választások eredménye és a függetlenség ára”
KKI-elemzés 2015/37.
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máció nem nyerte el a lakosság felének a szavazatait, Artur Más helyett pedig
a koalíciós tárgyalások zátonyra futásának veszélye miatt egy másik politikust,
Carles Puigdemont-ot választottak meg a szélsőbaloldali, antikapitalista Népi
Egység (Candidatura d’Unitat Popular, CUP) nyomására, mely a mérleg nyelve volt
a katalán parlamentben. Puigdemont-ot és politikustársait a CUP másfél éven
keresztül folyamatosan nyomás alatt tartotta az „ügydöntő népszavazás” megszervezése és a függetlenség kikiáltása irányába mutató konkrét lépések megtétele érdekében azzal, hogy három havonta bizalmatlansági indítvány benyújtásával fenyegette meg a tartományi miniszterelnököt. A radikális párt végül elérte, amit tervként kitűzött: a katalán parlament a spanyol alkotmánybíróság
döntéseit és tiltásait figyelmen kívül hagyva kiírta és a katalán autonóm közösség költségvetési forrásaiból megszervezte a népszavazást.

3.2 A katalán függetlenségi „népszavazás”
A 2017. október 1-jén lezajlott, alkotmányellenes katalán népszavazás35 után a katalán tartományi vezetés és a spanyol kormány között a frontok továbbra is megmerevedve maradtak: nyilatkozatháború folyt, tárgyalás nem. Azonban két, jelentős befolyással rendelkező csoport is úgy döntött, hallatni kívánja a véleményét: a Katalóniában működő vállalatok és a nemzetközi közösség. A spanyol
kormány, rájátszva a főleg barcelonai székhelyű vállalatok elbizonytalanodására,
rendeletben módosította a székhelyváltás szabályait, s ezzel megkönnyítette a cégeknek, hogy részvényesi közgyűlés összehívása nélkül, csupán igazgatósági
döntés alapján is áthelyezhessék a központjukat egy másik spanyol városba. Ezzel a lehetőséggel a két nagy bankcsoport, a La Caixa és a Banco Sabadell, valamint több innovatív, az IT-szektorban és a biotechnológia terén működő cég élt
is. Ez pedig csak az előjele annak, ami egy esetleges függetlenség és az uniós
belső piacból történő kiszakadás után következne.
A nemzetközi közösségnek Spanyolország melletti kiállása nem volt mindig
látványos; különösen az európai uniós intézmények voltak nagyon csöndben. Az ezzel kapcsolatos változások az október 1-jei népszavazás után váltak látványossá,
amikor is mindenki egyszerre ítélte el egyrészt az aránytalan rendőri fellépést, másrészt a spanyol Alkotmány megsértését. A függetlenség kinyilvánítására kijelölt
naphoz közeledve ugyanakkor Franciaország, Németország és az Európai Unió vezetői egyaránt szükségét érezték annak, hogy kinyilvánítsák: egy tagországból egyoldalúan kiváló entitást nem fognak elismerni államként, és az nem lehet (újra) az
EU része sem. Ezt bármelyik, az uniós jogot ismerő szakértő is megmondhatta vol-
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Nagy Sándor Gyula: „A katalán népszavazás következményei” KKI-elemzés 2017/18.
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na, de azért mégiscsak másképp hangzott Jean-Claude Juncker bizottsági elnök,
vagy Nathalie Loiseau, a francia kormány Európa-ügyi minisztere szájából.36
Ezek a folyamatok és megnyilvánulások mind Mariano Rajoy spanyol kormányfőt és a spanyol és katalán egységpárti politikusokat erősítették, ahogyan
a barcelonai polgármester, Ada Colau 2017. október 9-én este elhangzott (kétnyelvű,
kasztíliai spanyol és katalán) nyilatkozata is,37 melyben arra kérte Puigdemont elnököt, hogy ne alkalmazza a – referendum után egyébként a Parlament függetlenségpárti többsége által elfogadott, majd rögtön „felfüggesztett” – függetlenségi nyilatkozatban foglaltakat, mivel a függetlenség egyoldalú kikiáltása káros a tartományra
nézve és a lakosság számára is. Az ehhez hasonló érvek azonban ezt követően sem
nagyon hatottak a katalán kormányra és a mögötte álló politikai erőkre.
A katalán Parlament 2017. október 27-én végül hetven „igen,” tíz „nem” és két
tartózkodó szavazattal, az ellenzék jelentős részének távolmaradása mellett elfogadta a függetlenségi nyilatkozatot, illetve megszüntette annak felfüggesztését.38A
Carles Puigdemont elnök és támogatói által tett lépésekre válaszul a spanyol törvényhozás felsőháza, a Szenátus – a kormányzó Néppárt (PP), a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) és a Polgárok (Ciudadanos, C’s) támogató szavazataival –
életbe léptette az Alkotmány 155. cikkelyét,39 a spanyol kormány pedig annak
alapján felfüggesztette Katalónia autonóm kormányzatát, feloszlatta a tartományi
törvényhozást, és a Generalitat jogköreinek gyakorlásával ideiglenesen Soraya
Sáenz de Santamaríát, Rajoy miniszterelnök helyettesét bízta meg. Következő lépésként a spanyol kormány a törvény által megengedett legkorábbi időpontra,
2017. december 21-re kiírta a tartományi parlamenti választásokat.

3.3 A tartományi választások eredménye
A katalán tartományi választások eredményét40 az elemzők és a politikusok sokféleképpen értékelik. A spanyol egység mellett kiálló Polgárok pártszövetség
örülhet, mert a katalán Parlament Katalónia legnagyobb pártjaként került ki
a küzdelemből. A korábbi katalán elnök, Carles Puigdemont pártja által vezetett
blokk, az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya, JxCat) – minden közvéleménykutatást megcáfolva – maradt a legnagyobb függetlenségpárti erő, és megelőzte
nagy riválisát, a Katalán Republikánus Baloldalt (ERC), ezzel pedig megerősítette
pozícióját mint a függetlenségpárti politika vezető pártja,41 s így jogot formálhat
a Generalitat elnöki posztjára.
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hvg.hu/vilag/20171009_Franciaorszag_sem_fogja_elismerni_a_fuggetlen_Kataloniat
www.elmundo.es/cataluna/2017/10/09/59dbaa9fe2704ec7468b4584.html
elpais.com/ccaa/2017/10/27/catalunya/1509105810_557081.html
www.lavanguardia.com/politica/20171027/432389446948/articulo-155-senado-cesar-puigdemont.html
elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513889253_907059.html
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1. táblázat
Képviselői helyek száma a katalán tartományi parlamentben42
A választás éve
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resultados.elpais.com/elecciones/2017/autonomicas/09/index.html
A CDC és az ERC közös listát indítottak 2015-ben, így a táblázatban a frakció létszáma szerepel.
Konvergencia és Unió (Convergència i Unió)
Katalán Demokratikus Konvergencia (Convergència Democràtica de Catalunya)
Katalónia Igen (Catalunya Sí)
CUP – Baloldali Alternatíva (CUP – Alternativa d’Esquerres)
Kezdeményezés a Zöld Katalóniáért (Iniciativa per Catalunya Verds)
Képesek vagyunk rá
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A választások az előzetes várakozásoknak megfelelően nagyon magas, minden
eddigi rekordot megdöntő (80 százalékot meghaladó) részvétel mellett, incidensek nélkül zajlottak le. Az eredményeket komoly várakozások előzték meg a függetlenség- és az egységpártiak részéről egyaránt. Mindkét fél a saját oldalának
a győzelmében bízott, melyet a választások kvázi „népszavazás” jellege is erősített. A spanyol Alkotmánybíróság tiltása ellenére megszervezett, és sokszor
aránytalan hatósági erőszak alkalmazásával tűzdelt50 2017. október 1-jei illegális
függetlenségi referendum után a függetlenségpártiak demonstrálni akartak
a konzervatív, néppárti Rajoy-kormány felé, hogy ők „irányítják” a tartományt.
A választási kampány során azzal győzték meg a hasonlóan gondolkodó szavazók többségét, hogy ha rájuk szavaznak, megmutathatják a spanyol kormánynak, hogy akkor is Puigdemont lesz az elnökük, ha ez Madridnak nem tetszik.
Ez a taktika olyan sikeresnek bizonyult, hogy az október eleji népszerűségi
mélypontról – a közvélemény-kutatók mérései szerint akkoriban 8–10 százalék
körül állt Puigdemont pártja – végül 21 százalék fölötti szavazatarányt értek el.
A függetlenségpártiak megszerezték ugyan a leadott szavazatok és a parlamenti helyek többségét is, ám ezt 2015 után most ismét csak az anarchista,
radikálisan kapitalizmus- és rendszerellenes Népi Egység (CUP) támogatásával tudták elérni. Ez az a szövetség, amely a katalán függetlenségi pártok
kormányalakításának támogatásáért a 2015-ös – szintén előrehozott – katalán
parlamenti választásokat 51 követően azt kérte, hogy két éven belül írjanak ki
„hivatalos” függetlenségi népszavazást, különben megbuktatja a kormányt.
Végül is mindkettőt sikerült elérnie: 2017. október 1-jén megtartották a népszavazást, viszont a katalán kormány is megbukott, mivel novemberben
a spanyol kormány alkotmányellenes működésre és az alkotmányos rend
visszaállítására való hivatkozással feloszlatta azt.
A pártok közül a Katalán Szocialista Párt (PSC) örülhet, hogy még egyáltalán létezik (14 százalékos eredményt ért el), és nem jelentéktelenedett el a másik nagy spanyol országos párthoz, a Néppárthoz hasonlóan, amely a szavazatoknak csupán 4 százalékát szerezte meg, ami mindössze négy parlamenti
helyhez volt elég. Ez a katalán parlamenti szabályok értelmében nem elég a saját képviselőcsoport alakításához, így irónikus módon a katalán PP képviselői
a szintén négy mandátumot szerzett CUP képviselőivel együtt kényszerültek
ún. „vegyesfrakcióba” (grup mixt).52 A baloldali populista Podemos pártszövetség katalán tagszervezete, a Közös Katalónia (Catalunya en Comú, CeC) a korábbiaknál szintén sokkal rosszabb eredménnyel (4,5 százalék) szerepelt.
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Nagy Sándor Gyula: „Katalónia már sosem lesz az, ami vasárnap reggel volt – de akkor mi jön?”
HVG Online2017.10.02. hvg.hu/vilag/20171001_Katalonia_mar_nem_lesz_az_ami_vasarnap_reggel_
volt__de_akkor_mi_jon
Nagy Sándor Gyula és Szabó Barnabás: „A katalán választások eredménye és a függetlenség
ára” KKI-elemzés 2015/37.
www.regio7.cat/eleccions/catalanes/2017/12/21/cup-queda-grup-propi-al/450750.html
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4. Hogyan tovább, Katalónia?
Összességében a szeparatista, függetlenségi pártok a leadott szavazatok és
a parlamenti helyek többségét is megszerezték, így a spanyol–katalán politika
szereplői visszaálltak a hatalmi játszma „startmezőjére,” és minden körülbelül
a 2015-ös helyzettől indulhat újra. A választási eredmények és az elmúlt két év
tapasztalatai tükrében azonban a függetlenségpártiak már nem tehetik meg,
hogy ne módosítsanak a taktikájukon és a stratégiájukon. A spanyol kormány
talán kevésbé van lépéskényszerben e tekintetben, de Madridnak is érdemes
lenne elgondolkodnia a „katalánkérdéssel” kapcsolatos megközelítésének módosításán, hiszen az elmúlt évek, sőt, lassan az évtized fejleményei egyértelművé tették, hogy a katalán autonómia és önigazgatás politikai kérdéseit nem lehet pusztán az erősebb pozíciójából diktált, rugalmatlan jogi eszközökkel hatékonyan kezelni.
A megoldást érdemes lenne sürgősen megtalálni, Katalónia ugyanis komoly gazdasági nehézségekkel küzd. A több mint 3000 közepes és nagyméretű vállalkozás, amely áttette a székhelyét 53 a tartományból Madridba, Valenciába és más spanyol tartományba, nem fog megnyugodni az eredmények láttán. Emellett a turisták egy része is megijedt a tévében látott októberi
képsorok miatt, ami különösen Barcelona gazdaságát érintette érzékenyen.
Az új katalán kormánynak olyan politikát kell folytatnia, amely nem elriasztja a befektetőket, a már Katalóniában termelő és szolgáltató vállalatokat, hanem megtartja őket, és az elköltözött cégeket lehetőség szerint visszaédesgeti.
Ennek hiányában a ma még csak a székhelyüket áttevő vállalkozások a termelésüket is áthelyezhetik, és azzal az általuk biztosított munkahelyeket is el
fogják vinni. A szóban forgó cégek jelenleg 150 ezer embernek adnak munkát
a régióban, és ebben nincsenek benne azok az alvállalkozók, akik szintén elveszíthetik a megrendeléseiket.
Egyelőre nem látni, hogy a függetlenségpárti erők milyen új megközelítést próbálnak alkalmazni a Madriddal való viszony valamilyen módon történő rendezése, és a tartomány stabil kormányzása érdekében. A JxCat formáció sokáig nem mondott le arról, hogy Carles Puigdemont-ot ismét beiktassák
mint a Generalitat elnökét. 54 Puigdemont valamint az ERC vezető politikusai
is tettek olyan nyilatkozatokat a decemberi választásokat követően, miszerint
a továbbiakban nem a korábbi, a függetlenség egyoldalú kikiáltásához vezető
úton kívánnak haladni, ezért módosítani kívánják a végső „nagy cél” elérésének a stratégiát. Azaz ők is belátták, hogy a korábban követett útnak az ára
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Szatmári Barnabás: „A katalán függetlenségi törekvések gazdasági hatásai” KKI-elemzés 2017/40.
www.ccma.cat/324/jxcat-sobre-el-recurs-a-la-candidatura-de-puigdemont-es-un-cop-destat/
noticia/2833649/
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igen magas, ami persze nem jelenti azt, hogy a függetlenség elérésének más
békés, rendezett formája55 ne lenne szintén igen költséges és rögös. 56
A spanyol kormány bizonyosan különös izgalommal várja az új függetlenségpárti kormányfő személyét, kormányának programját és első lépéseit.
Legjobban persze annak örülnének, ha az egységpárti és a választásokon
nyertes Polgárok platform, illetve annak jelöltje, Inés Arrimadas alakítana
kormányt, de nem látszik rá esély, hogy összeálljon az ehhez szükséges parlamenti támogatás. Mariano Rajoy és kormánya Puigdemont-ot semmiképpen nem találnák elfogadhatónak: az október 1-jei referendum miatt bűnvádi
eljárást indítottak a Puigdemont-kormány tagjai és számos vezető katalán politikus ellen. Egy részüket sikerült is letartóztatni, többen azonban Belgiumba menekültek, hogy onnan tartsák ébren a függetlenség eszméjét.
Puigdemont elnök Brüsszel környékén kívánta megszervezni „emigráns”
kormányát, a cikkünk lezárásakor a legfrissebb hírek szerint azonban egy dániai útjáról hazafelé tartva – a Spanyolország által kiadott európai elfogatóparancsnak eleget téve – őrizetbe vették a német hatóságok. Mindeközben Katalóniában a törvényhozás új elnöke, Roger Torrent hónapokon át elnapolta az
új elnök beiktatására összehívandó parlamenti ülést, melyet 2018. március 22én tartottak meg, de végül a CUP tartózkodása miatt nem választották meg
Jordi Turull-t, akit később a spanyol bíróság előzetes letartóztatásba is helyett
az őszi eseményekben játszott szerepe miatt. Ez azt is jelenti, hogy ha két hónapon belül nem találnak egy olyan jelöltek, aki kellő provokációt jelent Madrid irányába, és személyesen részt is tud venni a beiktatásán (azaz nem vonult száműzetésbe, vagy nem vették őrizetbe), akkor automatikusan újabb
választásokat kell kiírni Katalóniában. Egy esetleg felálló új kormány azonban valószínűleg nem fogja a madridi vezetés teljes bizalmát élvezni, mely
a tartomány pénzügyi döntései felett 2017 nyarán egyszer már ideiglenesen
bevezette a közvetlen kontrollt. Egy hasonló lépés egy függetlenségpárti katalán kormány felállását követően megismétlődhet, vagyis a tartományi kormány pénzügyi gyámság alatt lenne kénytelen dolgozni. Hosszú távú, reális
megoldási javaslatokat azonban sem a spanyol kormány, sem a függetlenségpártiak nem tudtak eddig letenni az asztalra.
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Kálmán Szandra és Nagy Sándor Gyula: „A katalán függetlenség ára I. – Jogi és politikai vonatkozások” KKI-tanulmány 2017/4.
Kálmán Szandra és Nagy Sándor Gyula: „A katalán függetlenség ára II. – Gazdasági és pénzügyi vonatkozások” KKI-tanulmány 2017/6.
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Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése
– Hasonlóságok és különbségek a nemzeti
parlamentekkel való összehasonlításban
A Parlamenti Közgyűlés a Miniszteri Bizottság mellett az Európa Tanács legfontosabb szerve. Míg döntéshozatali joga csak az utóbbinak van, addig a Közgyűlés
a Tanácsban elsősorban konzultatív funkciót tölt be. Nem rendelkezik ugyan
a parlamentek legjelentősebb jogosítványával, a jogalkotói hatáskörrel, mégis sok
tekintetben magán viseli a parlamenti jegyeket. Szervezeti és eljárási szabályait
megvizsgálva nagyfokú hasonlóság fedezhető fel a nemzeti parlamentekkel, a Közgyűlés működési szabályainak kialakítása során a tagállami parlamentek szabályozása, gyakorlata szolgált mintául. Jelen írás célja a Parlamenti Közgyűlés tevékenységének, szervezeti felépítésének, eljárásának ismertetésével bemutatni
a nemzeti parlamentekkel való összehasonlítás során kirajzolódó, a Közgyűlés
működésének sajátosságaiból adódó különbségeket, de még inkább rávilágítani
arra, hogy a Közgyűlés nemcsak nevében parlamenti szerv, de a nemzeti parlamentek számos ismertetőjegyével, jellemzőjével rendelkezik.

1. Bevezetés
Nemzetközi szervezetek esetében nehezen értelmezhető az állami közhatalmat
megtestesítő parlament intézménye, mégis több, az állami hatalmi struktúrát leképező kormányközi, szupranacionális szervezet esetében találkozhatunk
a nemzeti parlamentekhez felépítésében és működésében is hasonló intézmén�nyel. Erre a legklasszikusabb példa az Európai Parlament, amelynek a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével megszerzett új hatáskörei révén már komoly beleszólása van az uniós politikai folyamatokba. Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hatásköreit tekintve ugyan jelentősen elmarad az unió parlamentjétől,
azonban az összehasonlítás e tekintetben észszerűtlen is lenne, figyelemmel
a két intézmény eltérő funkciójára.
A Parlamenti Közgyűlés az 1949-ben megalakult Európa Tanács egyik legfontosabb szerve a Miniszteri Bizottság mellett. Míg a szervezet döntéshozó szervének a Miniszteri Bizottság tekinthető, addig a Parlamenti Közgyűlés elsősorban konzultatív szerepet tölt be, ennek ellenére jelentősége mégsem elhanyagolható, a szervezeten belüli politikai szerepe és befolyása a fennállása alatt
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fokozatosan erősödött.1 A Parlamenti Közgyűlés rendeltetéséből és hatásköreiből
adódóan nem tekinthető egy klasszikus értelemben vett törvényhozó szervnek,
mégis számos, a hagyományos parlamentekkel megegyező vonással rendelkezik
mind szervezeti struktúráját, mind eljárási szabályait illetően.
A Közgyűlésre jellemző parlamenti ismérvek, illetve azok hiányának bemutatását megelőzően azonban elkerülhetetlennek tűnik magának a parlamentnek
a definiálása. Szente Zoltán definícióját alapul véve a parlament „az állam közhatalmi, képviseleti alapon működő, legfőbb döntéshozó (törvényalkotó) testületi”
szerve.2 E fogalommeghatározás a Parlamenti Közgyűlésre csupán részben alkalmazható, hiszen a Parlamenti Közgyűlés – mivel egy nemzetközi szervezet parlamenti szerve – állami közhatalmat értelemszerűen nem gyakorol, továbbá legfőbb döntéshozó szervnek sem tekinthető, mert az az Európa Tanácsban a Miniszteri Bizottság. Ugyanakkor képviseleti alapon működik, noha nem
a klasszikus, választáson alapuló modellt követi, hiszen tagjai a nemzeti parlamentek delegáltjai. Végül minden kétséget kizáróan egy testületi szerv, amely
döntéseit többségi alapon hozza.

2. A Parlamenti Közgyűlés tevékenysége, hatásköre
Az Európa Tanács az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelmére,
az európai kulturális sokszínűség megőrzésére, a tagállamok gazdasági és szociális fejlődésének előmozdítására jött létre 1949. május 5-én.3 Tanácskozó testülete a Parlamenti Közgyűlés, egy parlamenti jegyeket, jellegzetességeket magán
viselő fórum, amely a Tanácson belül elsősorban konzultatív funkciót tölt be. A
Parlamenti Közgyűlés lényegében az első európai képviselő-testület,4 feladata
a Tanács célkitűzéseit érintő kérdések megvitatása, valamint ehhez kapcsolódóan ajánlások megfogalmazása a Miniszteri Bizottság számára.5 A Tanács
döntéshozó jogkörrel felruházott szerve ugyanis a Miniszteri Bizottság, amely
a tagállamok külügyminisztereiből vagy azok Strasbourgba akkreditált állandó képviselőiből áll.

1
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Mezei Géza: „Az Európa Tanács intézményei és működése – belülről nézve” in Gazdag Ferenc
– Kovács Péter (szerk.): Az Európa Tanács 1949–1999 (Budapest: Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet 1999) 58.
Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba (Budapest: Atlantisz 2010) 20.
Az Európa Tanács, 800 millió európai (Budapest: Európa Tanács Információs és Dokumentációs
Központ 2006. szeptember) 7.
Bozóki Antal: Az új Európa építése: Az Európa Tanács 55 éve (Újvidék: Forum Könyvkiadó 2004) 33.
Az Európa Tanács 1949. évi május 5-én, Londonban aláírt és az Európa Tanács Főtitkárának
1951. május 22-i, 1951. december 18-i, 1953. május 4-i, 1958. május 30-i, 1961. november 3-i, 1963.
május 6-i, 1965. május 24-i, 1970. október 14-i, 1971. február 17-i, 1974. december 9-i, 1976. október 2-i, 1978. január 9-i, 1978. január 20-i és 1978. november 27-i jegyzőkönyvei szerint módosított Alapszabályának kihirdetéséről szóló 1991. évi LXXI. törvény 22–23. Cikk
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Első ülését – tanácsbeli funkcióját kifejezően – még Tanácskozó Közgyűlésként tartotta 1949. augusztus 10-én, a Tanács Alapszabályában is ezen a néven
szerepel.6 1974-ben ugyan egyoldalú határozatban döntött nevének Parlamenti
Közgyűlésre módosításáról, azonban a Miniszteri Bizottság ezt a névváltoztatást
hivatalosan csak két évtizeddel később, 1994-ben ismerte el.7 Aktivizmusának,
kezdeményezőkészségének köszönhetően ma már a legkevésbé sem mondható
csupán konzultatív fórumnak, befolyása az idők folyamán megnövekedett, ajánlásai meghatározó jelentőséggel bírnak a Miniszteri Bizottság számára, döntéseinek meghozatala során. A Tanács céljait, feladatait érintő bármely kérdést megtárgyalhat, és ehhez kapcsolódóan fogadhat el ajánlásokat, azonban az eredeti
elképzelés, valamint egyezményszöveg korántsem szánt ennyire széles jogkört
a Közgyűlésnek, a napirendjén szereplő kérdések megvitatása eredetileg a Miniszteri Bizottság jóváhagyását igényelte.8 A Közgyűlés tevékenysége napjainkban meglehetősen szerteágazó, számos területet felölel, amelyek a teljesség igénye nélkül a következők: emberi jogok, jogi együttműködés, szociális és gazdasági ügyek, egészségügy, oktatás, kultúra, ifjúság, sport, média, környezetvédelem,
helyi demokrácia és regionális fejlesztés.9
A legjelentősebb eltérés a klasszikus parlamentektől, hogy döntéshozatali,
jogalkotói hatáskörrel – a saját tevékenységét érintő döntések kivételével – a Parlamenti Közgyűlés nem rendelkezik. Általánosan kötelező jogi aktusokat nem
hozhat, ehhez nem rendelkezik a szükséges felhatalmazással, legitimációval. A
Közgyűlés esetében hiányzik az a nemzeti parlamentek többségét megillető jogkör, hogy képes a végrehajtó szerv, jelen esetben a Miniszteri Bizottság megbuktatására; mindössze nemtetszését fejezheti ki döntéseivel szemben. Továbbá költségvetési hatásköre sincs, a Tanács költségvetését a Miniszteri Bizottságon keresztül a tagállamok kormányainak képviselői fogadják el.10
A tagállami parlamentek képviselőit tömörítő Parlamenti Közgyűlés hatásköre mindezek ellenére is sokféle, választások megfigyelésétől kezdve, súlyos
emberi jogsértések feltárásán keresztül, egészen a tagállamok kizárására irányuló ajánlások elfogadásáig terjed. Az Európa Tanács tagállamainak kormányaira
nézve kötelező erejű egyezmények és megállapodások elfogadása előtt is véleményt nyilváníthat, a végső döntést meghozó Miniszteri Bizottság bevonja a tervezetek megvitatásába. Mindemellett a Közgyűlés több alkalommal maga is kezdeményezője volt nemzetközi egyezményeknek.11
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A hatályos Alapszabály több pontjában megtalálható már a „Parlamenti” jelző, ezeken a helyeken a Közgyűlés megjelölése: Tanácskozó (Parlamenti) Közgyűlés.
Lásd Mezei (1. lj.) 56.
A. H. Robertson: The Council of Europe: Its Structure, Functions and Achievements (London:
Stevens & Sons Limited 1956) 50.
Szilvássy Zoltánné (szerk.): Az Európa Tanács tevékenysége & eredményei (Budapest: Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ 1999) 6.
Lásd Mezei (1. lj.) 56.
Lásd (3. lj.) 17.
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3. A Közgyűlés szervezeti felépítése
A 800 millió európait képviselő Parlamenti Közgyűlés legitimációját közvetve
a tagállami szavazópolgároktól nyeri, jellemzően ez utóbbiak által megválasztott
képviselők közül kerülnek ki a Közgyűlés tagjai. A képviselőket ugyanis a tagállami parlamentek delegálják saját tagjaik közül, az egyes államok földrajzi méretével arányos mértékben. Ez tagállamonként legalább 2, legfeljebb 18 főt jelent,
akik között – a nemek arányának kiegyensúlyozottabb biztosítása érdekében –
legalább egy női képviselőnek12 is lennie kell.13 Amennyiben a tagállami kvóta
lehetővé teszi, a nemzeti parlamenteknek törekedniük kell arra is, hogy politikai
pártjaik, képviselőcsoportjaik arányos képviseletét biztosítsák.14
Noha a képviselők nem közvetlen választással válnak a Közgyűlés tagjává,
az intézmény képviseleti jellegéhez nem férhet kétség. Kétkamarás parlamenttel
rendelkező országokban is meglehetősen gyakori, hogy a második kamara tagjai
nem az állampolgárok általi megválasztással nyerik el megbízatásukat, azaz
a képviselet jellege esetükben eltér az első kamarák képviselőinek megbízatásától, többnyire delegálással, közvetett választással szereznek mandátumot.
A Parlamenti Közgyűlés tehát egy képviseleti alapon működő testület, e tekintetben megfelel a klasszikus parlamentek ismérvének. A Közgyűlésnek jelenleg 47 tagállamból 324 képviselője, valamint – sajátos módon – 324 helyettes képviselője is van; utóbbiak a helyettesített tag távolléte esetén részt vehetnek az üléseken, felszólalhatnak és szavazhatnak is,15 a halál vagy lemondás következtében
megüresedett szék esetén pedig az új képviselő kinevezéséig betöltik a helyettesített képviselő mandátumát.16 Emellett egy szavazati joggal nem, de számos
egyéb jogosultsággal járó különleges meghívotti státuszt is intézményesített
a Közgyűlés, amelyért azon európai országok parlamenti képviselői folyamodhatnak, akik csatlakozási szándékukat a Tanácsnak előzetesen már bejelentették.17 A Közgyűlés ülésein – meghatározott feltételek teljesülése esetén – jelen lehetnek továbbá az úgynevezett partnerek a demokráciáért státusszal rendelkező
szomszédos országok és a megfigyelői státuszú, jellemzően nem európai államok
küldöttei is.18
Ahogy alakuló ülésükön a nemzeti parlamentek, úgy a Parlamenti Közgyűlés is elnököt választ tagjai közül, ami mindössze egy ülésszakra történő megbí-
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A Közgyűlés Eljárási Szabályzata csupán azt rögzíti, hogy az alulreprezentált nem legalább egy
képviselője a nemzeti delegáció tagja kell, hogy legyen, azonban napjainkban ez még minden
tagállam esetében a női nemet jelenti.
/website-pace.net/en_GB/web/apce/how-it-works
Rules of Procedure of the Assembly (October 2017), Rule 6.2.a.
Lásd (5. lj.) 25. Cikk
Lásd (14. lj.) Rule 11.4.
http://website-pace.net/en_GB/web/apce/special-guest-status
Eckart Klein: „Membership and Observer Status” in Stefanie Schmahl– Marten Breuer (szerk.):
The Council of Europe: Its Law and Policies (Oxford: Oxford University Press 2017) 76–85.
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zatást jelent, azzal, hogy egy alkalommal lehetőség nyílik a tisztségre történő újraválasztásra.19 A Közgyűlés Elnöke többek között megnyitja, vezeti, felfüggeszti
és berekeszti az üléseket, ügyel az ülések rendjére, engedélyezi a felszólalásokat,
lezárja a vitákat, megállapítja a határozatképességet, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazások eredményét, továbbá nemzetközi kapcsolatokban
képviseli a Közgyűlést. A Közgyűlés Elnöke e tisztségével párhuzamosan az Állandó Bizottság és a Közgyűlés Irodája elnöki tisztségét is betölti, valamint elnököl az Elnöki Bizottságban és az Összevont Bizottságban.20 Akadályoztatása esetén helyettesítéséről a huszonkét Alelnök valamelyike gondoskodik.
Saját tisztségviselőinek megválasztása mellett a Tanács több fontos tisztségéről is a Parlamenti Közgyűlés jogosult dönteni. Számos országban a legmagasabb legitimitással rendelkező államhatalmi szerv, a parlament választja meg
a legfőbb közjogi méltóságokat, illetve egyéb kiemelt jelentőséggel bíró állami
hivatalok vezetőit. Magyarországon az Országgyűlés választja többek között
a köztársasági elnököt, az Alkotmánybíróság tagjait és elnökét, a Kúria elnökét,
az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a legfőbb ügyészt, valamint az alapvető jogok biztosát. A Közgyűlés, mint az Európa Tanács két legjelentősebb szervének
egyike, választás vagy kinevezés útján dönt a Tanács legfontosabb tisztségviselőinek személyéről; megválasztja az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráit, az
Európa Tanács emberi jogi biztosát, továbbá a Miniszteri Bizottság javaslata alapján kinevezi a Tanács főtitkárát és főtitkárhelyettesét, valamint a Parlamenti Közgyűlés főtitkárát.
Hasonlóan a nemzeti parlamentekhez, a Közgyűlésben is fellelhetők a politikai alapon szerveződő, hasonló értékrendet valló képviselőket tömörítő csoportok. A politikai csoportok alakításának feltételeit a Közgyűlés Eljárási Szabályzata rögzíti, mely szerint legalább húsz, egyben legalább hat különböző nemzethez
tartozó tag hozhat létre a Tanács értékei, a politikai pluralizmus, emberi jogok és
jogállamiság iránt elkötelezett csoportot. A képviselők többsége tagja valamely
politikai csoportnak, ugyanakkor vannak független tagjai is a Közgyűlésnek,
akik egyik képviselőcsoporthoz sem kívánnak csatlakozni. Jelenleg hat képviselőcsoport működik a Közgyűlésben: az Európai Néppárt Csoport, a Szocialisták,
Demokraták és Zöldek Csoport, az Európai Konzervatív Csoport, a Liberálisok
és Demokraták Szövetsége Európáért, az Egyesült Európai Baloldal Csoport és
a Szabad Demokraták Csoport.21 A képviselőcsoport-alakítás egyben kiváltságokkal is jár, a csoportok elnökei ex officio tagjai több szakbizottságnak is, valamint a Közgyűlés Irodájának és az Állandó Bizottságnak szavazati joggal rendelkező tagjai.22

19
20
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22

Lásd (14. lj.) Rule 15.5.
Lásd (14. lj.) Rule 20.1.
Több képviselőcsoport – EPP, ALDE – azonos néven megtalálható az Európai Parlamentben is.
Lásd (14. lj.) Rule 19
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Ugyancsak megtalálhatóak a szakmai alapon szerveződő bizottságok is
a Közgyűlésben, amelyek állandó jelleggel működő bizottságként egy vagy több,
a Közgyűlés tevékenysége szempontjából jelentős területért felelve elősegítik
a hatékonyabb működést és munkamegosztást. Jelenleg kilenc ilyen bizottság
van a Parlamenti Közgyűlésben, amelyek többsége egy-egy szűkebb területre
specializálódó albizottságokkal is rendelkezik. Mindemellett specifikus tevékenységekre ad hoc bizottságok is alakíthatók. A bizottságok egyik legfontosabb
feladata, hogy a feladatkörükbe eső kérdésekben jelentéseket fogadjanak el, amelyek a későbbiekben az adott kérdés Közgyűlés általi megvitatásának alapjául
szolgálnak.23 Noha a kilenc szakbizottság tárgykörét tekintve kissé eltér a hagyományos parlamenti bizottságoktól, azonban igazodik az Európa Tanács feladataihoz és céljaihoz, miként a nemzeti parlamentek is elsősorban a tevékenységi körükbe eső legfontosabb ügyek, kérdések mentén alakítják ki bizottsági rendszerüket. Többek között Politikai Ügyek és Demokrácia Bizottság, Jogi ügyek és
Emberi Jogok Bizottság működik a Közgyűlésben, de létezik Monitoring Bizottság is, valamint egy külön erre a célra létrehozott bizottság foglalkozik az Emberi Jogok Európai Bírósága bíráinak megválasztásával kapcsolatos teendőkkel.
Mivel a Közgyűlés a rendes ülésszak keretében évente mindössze négy alkalommal ülésezik, az ülések közötti időben az Állandó Bizottság biztosítja
a Közgyűlés tevékenységének folyamatosságát.24 Az Állandó Bizottság egy sajátos, a Parlamenti Közgyűlés jellegzetes működése – nevezetesen az éves viszonylatban kevés számú ülése – által életre hívott testület, amelynek feladatai közé
tartozik a Közgyűlés munkájának előkészítése, továbbá eljár a Közgyűlés nevében, amikor ez szükséges. Ülést évente legalább kétszer tart, azonban soha nem
a Közgyűlés üléseivel egy időben. Az Állandó Bizottság elnöke a Közgyűlés Elnöke, további tagjai a Közgyűlés Alelnökei, valamint a politikai csoportok,
a nemzeti delegációk és a szakbizottságok elnökei, akik mind egyenlő szavazati
joggal vesznek részt a testület munkájában.25
Az ülések előkészítésével, illetve a munkaszervezéssel kapcsolatos – jogszabályban, illetve az eljárási szabályzatban nem szabályozott – kérdések eldöntésére a parlamentek különböző elnevezéssel, de hasonló jogkörökkel rendelkező
szerveket intézményesítenek. Ilyen funkciót tölt be a német és a lengyel alsóházban az Öregek Tanácsa,26 több helyen, így például a holland és a francia parlament alsóházában, valamint Spanyolországban az Elnökség, míg Finnországban
Elnöki Tanács néven működik hasonló testület. Az Alapszabály szerint a Köz-
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Philip Leach: „The Parliamentary Assembly of the Council of Europe” in Stefanie Schmahl–
Marten Breuer (szerk.): The Council of Europe: Its Law and Policies (Oxford: Oxford University
Press 2017) 173.
The Parliamentary Assembly. Procedure and Practice (Strasbourg: Council of Europe 1990) 117.
Lásd (14. lj.) Rule 17
Áts Bence: „Főbizottságok” in Parlamentek Európában (Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda
2003) 86.
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gyűlés Irodája (Büró), mint a fenti jellemzőknek megfelelő testület, elsősorban
a Közgyűlés és bizottságai tevékenységének összehangolásáért felelős, dönt az
ülések szervezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben. Tagjai a Közgyűlés
legfontosabb tisztségviselői: az Elnök, a huszonkét Alelnök, a politikai csoportok
és a szakbizottságok elnökei, továbbá az Eljárási Szabályzatban meghatározott
nemzeti delegációk elnökei.27
Végül egy több száz képviselőt tömörítő szervezet, de még egy kisebb parlament megfelelő működtetése is megköveteli egy professzionális, a szervezet
munkáját támogató hivatali apparátus fenntartását. A Parlamenti Közgyűlésben
a Közgyűlés Irodájának felelős Főtitkár28 által vezetett nagyjából kilencvenfős
Titkárság tölti be ezt a funkciót, amelynek munkatársai a megfelelő szakértelem
birtokában, pártatlanul látják el feladataikat és segítik a Főtitkár munkáját.

4. A Közgyűlés tagjainak jogállása
Amint arról a korábbiakban már szó esett, a Közgyűlés tagjai a nemzeti parlamentek többségével ellentétben nem közvetlen választással nyerik el megbízatásukat, hanem olyan, az adott nemzeti parlamentben már mandátummal rendelkező képviselők, akiket parlamentjük választ vagy nevez ki a Közgyűlés
tagjává. Mivel itt parlamenti ciklusról nem beszélhetünk, ezért a Közgyűlés
tagjai megbízatásának időtartama a nemzeti parlamentektől eltérő szempontok
szerint alakul. A megbízatás a rendes ülésszak megnyitásával veszi kezdetét és
a következő rendes ülésszak kezdetéig tart, kivéve, ha a tagállam a parlamenti
választásokra tekintettel időközben új delegáltakat jelentett be. Ez utóbbi esetben, továbbá a közgyűlési szék halál vagy lemondás következtében történő
megüresedése esetén a megbízatás az új tag delegálását követő első ülésen kezdődik. A megbízatás megszűnésére tehát alapvetően a nemzeti jogszabályok
képviselői mandátum megszűnésére vonatkozó szabályai irányadóak, azonban
a Közgyűlés ülése alatt egyoldalúan, vagyis a Közgyűlés jóváhagyása nélkül
senki sem fosztható meg pozíciójától.29
Eltérő tartalommal ugyan, de valamilyen formában az államok többsége
biztosítja képviselői számára a mentelmi jogot, amely jelenthet felelősségmentességet vagy sérthetetlenséget, illetve a kettőt együtt is. A Közgyűlés tisztességének megőrzése és a képviselők függetlenségének biztosítása érdekében a Közgyűlés Alapszabálya megköveteli a felelősségmentesség garantálását a tagállamoktól, amikor kimondja, hogy a Közgyűlés tagjai és helyetteseik a tagállamok
területén mentesülnek a letartóztatás, illetve jogi eljárás alól a Közgyűlés ülésein
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Lásd (14. lj.) Rule 14
Nem azonos az Európa Tanács Főtitkárával.
Lásd (5. lj.) 25. Cikk
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elhangzott véleményük, valamint leadott szavazataik tekintetében.30 Az Európa
Tanács Kiváltságairól és Mentességeiről szóló Általános Egyezmény azonban
a sérthetetlenségről is rendelkezik, a Közgyűlés üléseinek ideje alatt31 a tagok,
valamint helyetteseik saját államuk területén a parlamenti képviselőkre vonatkozó mentességet élveznek, míg más tagállamok területén mentesülnek a letartóztatás és a vád alá helyezés alól. A mentesség terjedelme azonban nem korlátlan,
a tagállami szabályozások jelentős részével összhangban32 nem vonatkozik
a bűncselekmény elkövetésekor vagy megkísérlésekor való tettenérés esetére, továbbá a mentelmi jogot az illetékes nemzeti hatóság megkeresésére a Közgyűlés
fel is függesztheti.33
Főszabály szerint a Közgyűlés tagjai képviselettel együtt járó költségeinek
megtérítése a parlamentek kötelezettsége, ugyanakkor hivatalos kiküldetések,
így például megfigyelőként tényfeltáró missziókban való részvétel, a Közgyűlés
hivatalos eseményeken való képviselete esetén a tagok jogosultak a kiküldetéssel
összefüggésben felmerült utazási és megélhetési költségeik megtérítésére.34
A képviselők magatartására vonatkozó rendelkezéseket több parlament
külön erre a célra megalkotott szabályzatban, úgynevezett magatartási kódexben határozza meg. Többek között az Egyesült Királyság és Svédország parlamentje is ilyen dokumentumban írja elő a képviselők által követendő magatartási szabályokat. A Parlamenti Közgyűlés Eljárási Szabályzatához csatolt
Magatartási Kódex megköveteli, hogy a tagok az Európa Tanács értékeit tiszteletben tartva, a Közgyűlés általános magatartási elveivel összhangban járjanak el, de egyebek mellett rendelkezik a gazdasági és politikai összeférhetetlenség eseteiről, valamint a kódex szabályainak megsértése okán alkalmazható szankciókról is. 35

5. Eljárási szabályok
A Parlamenti Közgyűlés eljárási szabályait elsősorban az Eljárási Szabályzatból
ismerhetjük meg, amelyet a Közgyűlés maga alkot. Az ebben rögzített eljárási
szabályokat megvizsgálva számos hasonlóság fedezhető fel a nemzeti parlamentekkel az ülésszakoktól kezdve a szavazásra vonatkozó rendelkezésekig.
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Lásd (5. lj.) 40. Cikk és 14. lj. Rule 69.1.
Ugyanez a mentesség megilleti a tagokat a Közgyűlés üléseire, illetve üléseiről történő utazásaik alatt is.
Polt Péter: A parlamenti mentelmi jog, mint büntethetőségi akadály (doktori értekezés, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola, Budapest, 2010) 67.
General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, Article 15
website-pace.net/documents/10643/375483/APCE_MembersHandbookE.pdf/6d6b5b04-2c64-4e5c9ce6-e62ab1e1e24a
Code of Conduct for members of the Parliamentary Assembly (February 2015)
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A parlamentek jellemzően egy, kettő vagy – viszonylag ritkán – három rendes ülésszakra felosztva végzik éves munkájukat. Az utóbbira példa Lettország,
ahol őszi, téli és tavaszi ülésszak teszi ki az éves ülésszakot, míg évi két rendes
ülésszakot tart például a horvát parlament és a szlovén alsóház. Ugyanakkor az
osztrák alsóház házszabálya évi egy ülésszakot határoz meg.36 Évente egy, több
ülést magába foglaló rendes ülésszakot tart a Parlamenti Közgyűlés is, azonban
meghatározott feltételek teljesülése esetén rendkívüli ülésen is találkozhatnak
a közgyűlési tagok. Rendkívüli ülést a Közgyűlés Elnöke vagy a Miniszteri Bizottság kezdeményezhet, összehívására pedig azután kerülhet sor, hogy a fent
említettek megállapodtak az ülés idejében és helyében.37 A Közgyűlés a rendes
ülésszak keretében évente négy, egyenként harmincegy napnál nem hosszabb,
nyilvános38 ülést tart Strasbourgban, az Európa Tanács üléstermében. Az ülésekre rendszerint január, április, június és október hónapokban kerül sor.39
A Közgyűlés napirendjét szabadon határozza meg, bármely, a hatáskörébe tartozó kérdést megtárgyalhat, de vitát folytathat általános politikai kérdésekről is. A viták lefolytatása a nemzeti parlamentekben megfigyelt elvek
szerint történik, a szabályok alapvetően megengedők és széleskörű hozzászólási lehetőséget biztosítanak.40 A szót minden esetben az Elnök adja meg,
azonban a felszólalni kívánó képviselőnek előzetesen regisztráltatnia is kell
magát a felszólalók névjegyzékébe. Az Elnök ülésvezetési jogkörében eljárva
rendre utasítja a tárgytól eltérő képviselőt, többszöri ismétlődés esetén pedig
a szót is megvonhatja tőle.41
Az ülések rendjének megőrzése jellemzően a házelnök, illetve az ülést vezető elnök feladatai közé tartozik. A Közgyűlésben az Elnök, illetve helyettesítése
esetén az ülést vezető Alelnök felel az ülésterem rendjének fenntartásáért, e hatáskörében rendreutasíthatja a zavart előidéző képviselőt, sorozatos ismétlődés
esetén akár kizárhatja az ülésteremből is az ülés hátralévő idejére. Súlyosabb esetekben pedig kettőtől öt napig terjedő időre az érintett képviselő azonnali kizárását is javasolhatja a kérdésben szavazással döntő Közgyűlésnek. Kiutasítható
a karzatról az a személy is, akinek az ülésen való részvételét engedélyezték
ugyan, ám magatartásával sérti a Közgyűlés szabályait. A képviselői felszólalás
során nem megengedett az emberi méltóságot sértő, a magánélet tiszteletben tartásához fűződő jogot aláásó, illetve a viták rendes menetét hátrányosan befolyá-
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Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: „A parlamenti eljárás általános kérdései” in Parlamentek Európában (Budapest: Parlamenti Módszertani Iroda 2003) 160.
Lásd (5. lj.) 34. Cikk
A Közgyűlés plenáris ülései főszabály szerint nyilvánosak, azonban határozhat úgy, hogy zárt
ülést tart. Ezzel szemben a bizottsági ülések ellenkező döntés hiányában zárt ajtók mögött zajlanak.
Lásd Leach (23. lj.) 172.
Lásd (24. lj.) 143.
Lásd (14. lj.) Rule 35

Parlamenti Szemle • 2018/1.

85

SEBŐK NOÉMI

soló szavak, kifejezések használata sem, az Elnök elrendelheti az ilyen kifejezések törlését a vitákról készült jegyzőkönyvekből.42
A Közgyűlésnek elfogadásra javasolt, ajánlást vagy határozatot tartalmazó
indítványt bármely képviselő benyújthat a kellő támogatottság megszerzése esetén. Ilyen indítvány legfeljebb háromszáz szó terjedelemben nyújtható be, amelyhez legalább húsz, minimum öt különböző nemzeti delegációhoz tartozó képviselő vagy helyettes aláírása, illetve a feladatkörében, a szükséges határozatképességgel eljáró bizottság jóváhagyása szükséges. Az Elnök döntési kompetenciájába
tartozik, hogy az indítvány megfelelő-e, így például nem tartalmaz-e kereskedelmi célú propagandát vagy rasszista, xenofób, az emberi méltóságot sértő kifejezéseket. A benyújtást követően az indítvány visszavonására, az aláírókhoz való
csatlakozásra már nincs lehetőség.43
Minden napirendi pont a releváns szakbizottság vagy a Közgyűlés Irodája
által előzetesen elkészített jelentés alapján kerül megtárgyalásra, majd – módosítás hiányában – a jelentésről szóló vitát követően kezdődik a szavazás az érintett tervezetről. A tervezetekhez azonban módosítás, illetve almódosítás44
nyújtható be, ehhez legalább öt képviselő, illetve helyettes támogató aláírására
vagy a jelentést, véleményt készítő szakbizottság jóváhagyására van szükség.
Ezenfelül a módosításoknak egyéb követelményei is vannak, egyrészt kapcsolódniuk kell a tervezet szövegéhez, másrészt nem irányulhatnak a szövegtervezet egészének törlésére, kicserélésére, érvénytelenné tételére, valamit határozattervezet ajánlástervezetté alakítására. A módosító javaslatok benyújtási határideje változó, attól függően, hogy az ülés mely napján kerül sor a vitára. A
módosításokról és almódosításokról értelemszerűen a szöveget megelőzően
kell szavazni,45 ugyanakkor a szakbizottság által egyhangúlag elfogadott módosítások – amennyiben azokat a Közgyűlés egyik tagja sem ellenzi – a Közgyűlés által is elfogadottnak tekintendők.46
Nemzeti parlamenteknél ritkán merül fel a kérdés, ám nemzetközi intézményről lévén szó a Közgyűlés esetében szükséges meghatározni, hogy mely
nyelveken szólalhatnak fel a képviselők. A Parlamenti Közgyűlés két hivatalos
nyelve az angol és a francia, de munkanyelvként használatos még a német, olasz,
orosz és török nyelv is. Emellett a Közgyűlés tagjainak lehetőségük van felszólalni más nyelven is, azonban ebben az esetben az érintettnek kell szinkrontolmácsolást biztosítania a fenti nyelvek valamelyikén.47
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Lásd (14. lj.) Rule 22–23
Lásd (14. lj.) Rule 25
Almódosítás a már korábban benyújtott módosításhoz kapcsolódóan nyújtható be, annak tartalmával azonban nem lehet ellentétes.
Az aláírók valamelyikének, vagy ha ők nem teszik, bármely másik képviselőnek fel kell szólalnia a módosítás mellett, annak érdekében, hogy később szavazhassanak róla. Ha ez nem történik meg, a módosítás nem vehető figyelembe.
Lásd (14. lj.) Rule 33–34
Lásd (14. lj.) Rule 28–29
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A Közgyűlés a jelen lévő tagok számára tekintet nélkül tanácskozhat, a szavazások érvényességéhez azonban elengedhetetlen a megfelelő határozatképesség, amely a szavazásra jogosult képviselők48 egyharmadát jelenti. Érdekesség
viszont, hogy szavazni csak azok a képviselők vagy helyettesek jogosultak, akik
az adott ülés jelenléti ívét aláírták. A szavazás többnyire elektronikus szavazó
rendszer használatával történik, ugyanakkor lehetőség van az elektronikus
rendszer bevezetése előtt még általános jelleggel alkalmazott szavazási módokon
is véleményt nyilvánítani. Az Elnök ugyanis szükség szerint elrendelheti a kézfeltartással vagy felállással történő szavazást is. Az Eljárási Szabályzatban meghatározott feltételek teljesülése esetén pedig névsorolvasásos módszerrel is kivitelezhető a szavazási eljárás. A kinevezések során egy ötödik metódus, a titkos
szavazás útján történik a voksolás.49 Mivel a megkívánt többség teljesülése minden esetben a leadott szavazatok számához viszonyítva kerül megállapításra,
ezért e tekintetben csak az „igen” és a „nem” szavazatok számítanak. Attól függően, hogy milyen indítványról történik a szavazás, a szavazatok egyszerű vagy
kétharmados többsége szükséges az elfogadáshoz, míg kinevezésekről történő
döntés esetén az első körben abszolút többség szükségeltetik, a második szavazás alkalmával azonban már csak az egyszerű többség támogatásának megszerzése a követelmény.50
A Közgyűlés a Tanácsban betöltött funkciójának megfelelően eljárása során három különböző típusú dokumentumot fogadhat el. Az ajánlás olyan,
a Miniszteri Bizottságnak címzett javaslatokat tartalmaz, amelyek végrehajtása
végső soron a tagállami kormányok kompetenciájába tartozik. A határozat
a Közgyűlés döntéseit testesíti meg azokban a kérdésekben, amelyek végrehajtására maga jogosult, illetve állásfoglalását fejezi ki a felelősségi körébe tartozó
ügyekben. Az Alapszabály a határozatok elfogadásához minden esetben a szavazatok kétharmados többségét követeli meg, több, ily módon elfogadandó határozattípust külön is megnevez. Ugyanakkor a Közgyűlés saját belső ügyrendjére – e körben a tisztségviselők megválasztására, a bizottságok tagjainak kinevezésére és az Eljárási Szabályzat jóváhagyására – vonatkozó határozatok
meghozatala esetében a Közgyűlés – ezen ügyrendi kérdések eldöntésére irányuló, – kétharmados többséggel meghozott határozatában megállapított szótöbbség az irányadó.51 Végül a harmadik típus a vélemény, amely egyfajta válasz a Miniszteri Bizottság által feltett kérdésekre, például egy új tagállam felvétele, egyezménytervezetek vagy a szervezet költségvetése kapcsán. Korábban
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Ez a szám megegyezik a Közgyűlés képviselőinek számával, leszámítva a szavazati joguktól
megfosztott vagy e joguk gyakorlásában felfüggesztett képviselőket.
Lásd (14. lj.) Rule 40–42
Lásd (14. lj.) Rule 40–41
Lásd (5. lj.) 29–30. Cikk
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létezett a közgyűlési döntéseknek egy negyedik formája, az utasítás is, ez a kategória azonban 2004-ben megszűnt.52
A nemzeti törvényhozó szervek szinte mindegyike lehetővé teszi a kiemelt
társadalmi jelentőséggel bíró ügyek gyorsított eljárásban történő megtárgyalását, természetesen az ilyen eljárással való visszaélést megakadályozó garanciák
egyidejű meghatározásával.53 A Közgyűlésben ezt a célt szolgálja a sürgős eljárás, amelyet a napirenden egyébként nem szereplő tárgyban kezdeményezhet
a Miniszteri Bizottság, az érintett szakbizottság, egy vagy több politikai csoport vagy legalább húsz képviselő, illetve helyettes. A sürgős eljárás elfogadásához a leadott szavazatok kétharmados többsége szükséges, megfelelő támogatottság esetén a Közgyűlés kitűzi a vita időpontját és jelentéstételre kijelöli
a bizottságok valamelyikét.54 Némileg eltérő szabályokkal, de hasonlóan lehetőség van sürgős eljárásra az – ülésszünetekben a Közgyűlés feladatait ellátó –
Állandó Bizottságban is.

6. Összegzés
Összességében elmondható, hogy az európai szervezetrendszerben az Európai
Unió mellett jóval kevesebb érdeklődés irányul az Európa Tanácsra, az utóbbi
intézményeként működő Parlamenti Közgyűlés tevékenysége pedig ennél is
ritkábban kerül a nemzetközi figyelem fókuszába. A közvetlenül választott Európai Parlamenttel összevetve a Közgyűlés legitimációja alacsonyabb, és egyértelműen nem tartozik a hagyományos értelemben vett parlamentek közé sem,
nem rendelkezik a nemzeti törvényhozó szervek egyik legfőbb jellemzőjével,
a közhatalom birtokában gyakorolt jogalkotói, törvényalkotói jogkörrel.
A Közgyűlés tehát nem parlament, de az Európa Tanács parlamenti szerve, egy speciális, parlamenti vonásokkal bíró testület. A legfőbb különbséget
a nemzeti parlamentekkel összehasonlítva az eltérő funkciója, hatásköre jelenti, de egyéb, működése sajátosságaiból eredő eltérések is adódnak, így
a helyettes képviselők intézménye vagy a Közgyűlés jogait gyakorló Állandó
Bizottság. Ugyanakkor számos területen találkozhatunk hasonló szabályozással, többek között a képviselői jogállás szabályai, a szakmai és politikai alapon szerveződő testületek, csoportok, a döntéshozatali eljárás és az ülésezésre vonatkozó rendelkezések is a parlamentek működésének ismertetőjegyeit
hordozzák magukban.
A fentiek alapján látható, hogy mind szervezeti struktúrájának, mind eljárásának kialakítása során a tagállami parlamentek felépítése, eljárási szabályai
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szolgáltak mintául a Közgyűlés számára.55 Tagjai egyben a nemzeti parlamentek képviselői is, akik saját parlamentjük gyakorlatát adaptálva alakítják a Közgyűlés működési szabályait. Mindazonáltal a személyi összefonódás révén
a Közgyűlés tevékenysége is visszahat a parlamentekre. Jelentősége tehát a valódi döntéshozatali hatáskör hiánya ellenére sem hanyagolható el, a Közgyűlés
számos eszközzel felvértezve képes küzdeni az Európa Tanács céljaiért.

Kulcsszavak: Parlamenti Közgyűlés, nemzeti parlamentek, hatáskör, szervezet,
eljárási szabályok
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Frey Dóra

A 2017-es német választások és a kormányalakítás
nehézségei – a bonni alaptörvény teremtette
alkotmányos rendszer próbatétele?
A tanulmány célja a 2017-es németországi választások előzményeinek, eredményének és következményeinek elemző bemutatása. A német alaptörvény
alkotmányos rendszerének egyik sarokköve a stabil kormányzás lehetőségének
megteremtése, és az arányos, de megszemélyesített választási rendszer. A választási rendszer, amelyben minden választónak két szavazata van, egy relatív
többségi, egymandátumos egyéni választókerületi, és egy kötött tartományi
listára leadható, igen pontosan leképezi a választói akaratot, de bonyolultsága
miatt sok kritika éri. Az arányos választási rendszerből adódóan a német
pártrendszer tagolt, a kormányok kivétel nélkül koalíciós kormányok, a kormányzat kulcsszereplője a német parlament által választott kancellár – a német politikai rendszer a kancellárdemokrácia mintaországa.
A 2017 őszén lezajlott választásokat az Angela Merkel kancellár vezette, konzervatív CDU–CSU pártszövetség nyerte, amely az előző kormányzati ciklusban a Szociáldemokrata Párttal (SPD) kormányzott nagykoalícióban. A választásokat követően, mivel a nagykoalíció folytatását egyik párt sem akarta,
a harmadik legerősebb párttal, a jobboldali populista Alternative für
Deutschland-dal (AfD) pedig minden párt kizárta a koalíciót, a CDU/CSU,
a liberális FDP és a Zöldek kezdtek koalíciós tárgyalásokat. A hárompárti koalíció megalakítása kudarcba fulladt, ezt követően rövid időre patthelyzet alakult ki, mivel a kancellártöbbséget csak egy ismételt nagykoalíció, vagy egy
hárompárti koalíció tudta volna elérni. Az ilyen helyzetben elméletileg lehetséges kisebbségi kormánynak Németországban nincsen hagyománya, a Bundestag feloszlatására, és előrehozott választások kiírására pedig az alkotmányos rendszer csak kivételes esetben biztosít lehetőséget. Végül a korábban
elutasított nagykoalíció alakult meg, Angela Merkel lett ismét a kancellár egy
CDU/CSU-SPD koalíció élén. Az alkotmányos rendszer valódi próbatételére
tehát nem került sor, ugyan a kormánytöbbség nem túl erős, és a koalíción
belül komoly ellentétek vannak, de sikerült stabil kormányt alakítani.
A tanulmány a választások előzményeit és eredményét és a koalíciós tárgyalások
folyamatát ismerteti az alkotmányjogi háttérrel együtt, a tanulmány végén kitérve a szintén 2017 őszén lezajlott osztrák választások eredményeire is.
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1. Bevezetés
Európa legnépesebb, a világ egyik legnagyobb gazdasági erővel rendelkező, és
az újraegyesítés óta egyre növekvő nemzetközi szerepet kapó és vállaló Német
Szövetségi Köztársaság választási eredménye és annak következményei belpolitikai ügynek tűnnek, de egyrészt az alkotmányos rendszer hasonlóságai, másrészt Németország stratégiai partneri szerepe miatt Magyarországon is érdeklődésre tarthatnak számot, mind a szélesebb közvélemény, mind a politikai elemzők és az alkotmányjog művelői körében. Az elhúzódó kormányalakítás, az,
hogy majdnem fél évig csak ügyvezető kormánya volt Németországnak, a gazdasági és politikai partnerek körében aggodalmat keltett. Az Európai Unió többi
tagállama attól tartott, hogy az uniós döntéshozatal megnehezül. Végül semmilyen komoly diszfunkció nem jelentkezett sem a német belpolitikában, sem
a nemzetközi színtéren, de az ügyvezető német kormány nyilvánvalóan tartózkodott a fontos döntések meghozatalától.
Írásom célja bemutatni a 2017-es német választások eredményét, annak
hátterét, politikai-alkotmányjogi következményeit a német alkotmányos rendszer tükrében. Ennek során kitérek a választási és pártrendszer sajátosságaira,
a kormányalakítás alkotmányos szabályaira, a koalíciós kormányok németországi hagyományaira és jellemzőire. Kitekintésként a szintén 2017 őszén sorra
került osztrák választások eredményeire és az ottani koalíciós kormány megalakulására is kitérek.
Mivel az egészen közeli múlt eseményeiről van szó, a tudományos igényű elemzések még jórészt hiányoznak, sok esetben a napi sajtó jelenti az
egyetlen érdemi forrást. Ugyanakkor a német Szövetségi Választásvezető
(Bundeswahlleiter) által közzétett igen részletes és jól áttekinthető, az interneten szabadon hozzáférhető anyagok nagyban segítették a munkámat. A német
nyelvű kifejezéseket és elnevezéseket lefordítottam magyarra, ahol van meghonosodott magyar kifejezés vagy egyező, illetve hasonló jogintézmény, ott
azt a megjelölést használtam, de a könnyebb azonosíthatóság – és a németül
értő olvasók – érdekében a német eredetit is feltüntettem.
A 19. Német Szövetségi Parlament (Deutsche Bundestag) választását 2017.
szeptember 24-én tartották, miután Joachim Gauck akkori szövetségi elnök 2017.
január 24-én a kormány javaslatára kiírta a választást.1 A német Alaptörvény
(Grundgesetz) 39. cikke szerint a választásokat legkorábban 46, legkésőbb 48 hónappal az előző választásokon megválasztott Bundestag alakuló ülése után kell
megtartani. Mivel a 18. Bundestag 2013. október 22-én ült össze, 2017. augusztus
27. és 2017. október 22. között kellett megtartani a választást, aminek a Szövetségi

1

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 4, Bonn, 2017. január 26.
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Választási Törvény (Bundeswahlgesetz) 16. szakasza szerint vasárnapra vagy ünnepnapra kell esnie, hagyományosan vasárnap tartják, bár ez alkalommal lett
volna lehetőség ünnepnapon, (október 3-án), a német egység napján tartani, de
erre nem került sor.
A választás fő kérdése nem az Angela Merkel kancellár által vezetett ún.
uniópártok (Union), a CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands –
Német Kereszténydemokrata Unió) és a csak Bajorország tartományban működő
CSU (Christlich-Soziale Union in Bayern – Bajor Keresztényszociális Unió) pártszövetségének győzelme volt, az biztosnak tűnt, hogy az Union lesz a legerősebb
párt, bár népszerűségükből jelentősen vesztettek a kormányzati ciklus során.
Az egyik fő kérdés az volt, hogy milyen eredményt ér el a jobboldali populista AfD (Alternative für Deutschland – Alternatíva Németországnak), amely az
előző szövetségi választások évében, 2013-ban alakult, és akkor még nem jutott
parlamentbe, de az azóta eltelt időszakban jelentős sikereket ért el tartományi
választásokon2 és az Európai Parlamentbe3 is juttatott képviselőket. A másik kérdés az egyik hagyományos, de az utóbbi években népszerűségéből jelentősen
vesztett párt, az FDP (Freie Demokratische Partei – Szabaddemokrata Párt) szereplése volt, amely az előző törvényhozási ciklusban nem rendelkezett parlamenti képviselettel, de a 2013-as választások óta megerősítette pozíciót, és a tartományi választásokon sikerrel vette a bekerülési küszöböt.4
Ennek megfelelően várható volt, hogy az Union kormányon marad, de koalíciós partnert kell keresnie, mivel a német választási rendszer későbbiekben
részletezett arányos jellege és a német pártrendszer viszonylagos tagoltsága miatt
abszolút többséget szerezni a Bundestagban gyakorlatilag lehetetlen, szinte kizárólag koalíciós kormányok voltak a német Alaptörvény 1949-es hatálybalépése
óta.5 A politikatudományban többen nem is kancellárdemokráciának, hanem koalíciós demokráciának tekintik a német politikai rendszert, bár a két fogalom
nem ellentétben, inkább kiegészítő viszonyban áll egymással.6 A koalíciós kényszer azonban meghatározó eleme a német politikának, és a koalíciók alakítását

2

3

4

5

6

Hessen és Bajorország kivételével minden tartományi törvényhozásban szereztek mandátumot
– ebben a két tartományban is annak tudható be parlamenti képviseletük hiánya, hogy az utolsó
tartományi választásokat (Landtagswahl) 2013-ban tartották, a 2018-ban esedékes választásokon ez a helyzet minden valószínűség szerint változni fog.
A szavazatok 7,1%-át szerezte meg a Szövetségi Választási Bizottság (Bundeswahlausschuss)
2014. június 20-i ülésén megállapított hivatalos végeredmény szerint. www.bundeswahlleiter.
de/info/presse/mitteilungen/europawahl-2014/2014-06-20-europawahl-2014-endgueltigesergebnis.html
A szavazzatok 4,8%-át szerezte meg a hivatalos végeredmény szerint (Szövetségi Választási Bizottság 2013. október 9-i ülése). www.bundeswahlleiter.de/info/presse/mitteilungen/bundestagswahl2013/2013-10-09-endgueltiges-amtliches-ergebnis-der-bundestagswahl-2013.html
Patrick Horst: Eine empirische Analyse der deutschen Koaltionsdemokratie in: Frank Decker -–
Eckhard Jesse (szerk.) Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl 2013. Parteiensystem
und Regierungsbildung im internationalen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2013) 161–192., 165.
Horst (5. lj.) 162.
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nem a konszenzusos demokráciákra jellemző indokok – minél szélesebb kör bevonása, minél teljesebb reprezentáció – motiválják, hanem a stabil parlamenti
többség biztosítása.7 A kérdés tehát nem az volt, hogy az Union megnyeri-e a választást, ebben ugyanis senki sem kételkedett komolyabban, ahogy az is biztos
volt, hogy az Union vezetésével koalíciós kormány alakul. Elméletileg ugyan lehetséges lett volna egy az Union „ellenében” alakult koalíció, de ehhez az SPD
jelentős erősödése, illetve a lehetséges koalíciós partnerek jó szereplése kellett
volna, ami előzetesen nem tűnt valószínűnek, így ezzel a lehetőséggel komolyan
nem számolhattunk a választást megelőzően.
2013 óta az Union és az SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands –
Német Szociáldemokrata Párt) nagykoalícióban (Große Koalition, a német közbeszéd GroKo megnevezéssel illeti) kormányzott, de annak folytatását az SPD és
annak elnöke, Martin Schulz előzetesen kizárták.8 Ugyancsak kizárta az összes
parlamentbe jutásra esélyes párt az AfD-vel való együttműködést. A választás
tétje tehát nem a győztes kiléte, hanem a lehetséges koalíció összetétele és erőviszonyai voltak.

2. A német választási rendszer és hatásai a pártrendszerre
A német választási rendszer alapelveit a német Alaptörvény 38. cikkelye szabályozza, ennek felhatalmazása alapján a választások szövetségi törvényi szintű
szabályai
a
Szövetségi
Választási
Törvényben
vannak
lefektetve
(Bundeswahlgesetz – a továbbiakban: BWahlG),9 a választás lebonyolításának
technikai kérdéseit a Szövetségi Választási Rendtartás (Bundeswahlordnung)10
szabályozza, amely a szövetségi belügyminiszter rendelete. A választójog általános, szabad, titkos, egyenlő és közvetlen, aktív és passzív választójoggal a 18.
életévüket betöltött német állampolgárok rendelkeznek. A választáson a részvétel önkéntes, ennek ellenére a választási részvétel nemzetközi összehasonlításban hagyományosan viszonylag magas, az 1970-es évek óta csökkenő tendenciával, de ez trend a 2017-es választások alkalmával megfordult, a választásra jogosultak 76,2%-a szavazott, szemben a két ezt megelőző választás 70% körüli
eredményével.11

7
8
9
10
11

Horst (5. lj.) 165.
Katarina Barley akkori SPD főtitkár interjúja, Rheinische Post 2017. január 27. www.rp-online.
de/politik/deutschland/katarina-barley-martin-schulz-soll-in-nrw-einheizen-aid-1.6566397
Bundeswahlgesetz (BWahlG), kihirdetve 1956. május 7. A törvény szövege német nyelven elérhető: www.gesetze-im-internet.de/bwahlg/
Bundeswahlordnung (BWO), kihirdetve 1985. augusztus 28.
A Szövetségi Választásvezető (Bundeswahlleiter) által közzétett hivatalos adat, 2017. október
23. www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/w/wahlbeteiligung.html
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A választás egyfordulós, a választási rendszer vegyes, a német terminológia
szerint megszemélyesített arányos rendszer (personalisiertes Verhältniswahl),12
egyesíti a többségi és az arányos elemeket, minden választópolgárnak két szavazata van, az egyiket egyéni képviselőjelöltre, a másikat tartományi listára adhatja le.
2013-ban a mandátumelosztási eljárást az akkori parlamenti pártok konszenzusával módosították, mivel a korábbi, 1956 óta alkalmazott módszert a Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) 2008-ban alkotmányellenesnek nyilvánította,13 mivel sértette az egyenlő és a közvetlen választás alapelvét, mivel az
úgynevezett második szavazatok (amelyet a tartományi listára adtak le), bizonyos
esetben nem álltak arányban a kiosztott mandátumokkal. Előfordulhatott olyan
eset, hogy a több második szavazat kevesebb képviselői helyhez vezetett. A választási rendszert a maga összességében nem kifogásolták a karlsruhe-i bírák, csak
a mandátumelosztás – azon belül is a második szavazat alapján kiosztott mandátumok kiszámításának – módját. A választási rendszeren alapvető változást a parlamenti pártok sem kívántak végrehajtani, csak a mandátumelosztás módján változtattak. A 2011-ben elfogadott reform sem állta ki azonban az alkotmányossági
próbát. A reform tartományi mandátumkontingenseket rögzített volna, de ezáltal
– például jelentősen eltérő részvételi hajlandóság esetén – szintén sérült volna az
egyenlőség, illetve a közvetlenség alapelve, változatlanul lehetséges lett volna az
úgynevezett negatív szavazatsúly jelensége (negatives Stimmgewicht), illetve
a pártok közötti esélyegyenlőség sem volt biztosított.14 A jelenlegi mandátumelosztási módszer alkotmányossági szempontból nem kifogásolható, ugyanakkor ahogy
látni fogjuk, szinte követhetetlenül bonyolult, komolyabb matematikai előképzettség nélkül – amivel a jogászok nagy része nem rendelkezik – nem is érthető még
szakemberek számára sem, az átlagos választóról nem is beszélve.
A választási rendszer többségi elemét a jelenleg 299 egyéni választókerület
képezi, a választókerületek egymandátumosak, a mandátum megszerzéséhez
relatív többségre van szükség, vagyis a legtöbb szavazatot kapott jelölt kap
mandátumot. Jelölt lehet minden 18. életévét betöltött német állampolgár, valamelyik párt vagy más jelölő szervezet jelöltjeként, illetve független jelöltként,
utóbbiak mandátumhoz jutása ritkaságnak számít, most sem került rá sor. Természetesen a mandátumok döntő többségét a két hagyományos néppárt, az
Union és az SPD szerzi meg, 2017-ben összesen 9 választókerület volt, amelyet
nem a CDU, a CSU és az SPD jelöltjei nyertek.15 Ebben természetesen szerepet
játszik az is, hogy a választók adott esetben élnek a szavazatmegosztás lehető-

12
13
14
15

Dieter Nohlen: Wahlercht und Parteiensystem (Opladen: Leske und Budrich 2000) 304.
A Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) 2008. július 3-án hozott ítélete. 2
BvC 1/07, 2 BvC 7/07; BVerfGE 121, 266 – 317.
A Szövetségi Alkotmánybíróság (Bundesverfassungsgericht) 2012. július 25-én hozott ítélete. 2
BvF 3/11, 2 BvR 2670/11, 2 BvE 9/11; BVerfGE 131, 316 – 376.
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3: Endgültige Ergebnisse nach
Wahlkreisen; Informationen des Budneswahlleiters. www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/3f3d42abfaef-4553-bdf8-ac089b7de86a/btw17_heft3.pdf
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ségével, és a másodpreferenciájukat jelentő párt jelöltjére voksolnak az egyéni
választókerületben, ha annak van esélye a mandátumszerzésre,16 tipikusan
a Baloldal (Die Linke) szavazói „szavaznak át” az SPD, illetve az FDP szavazói
az Union jelöltjeire.17 Előzetes választási alkukat jellemzően nem kötnek a pártok, a nagy pártok minden választókerületben indítanak jelöltet – mivel a választási rendszerben az arányos elemek vannak túlsúlyban, ezt teljesen érthető,
nem lenne értelme lemondani a választókerületben arról, hogy „arcot” adjanak
az adott párt kampányának. A töredékszavazatoknak, illetve a mandátumhoz
nem szükséges szavazatoknak eltérően a magyar választási rendszertől nincsen jelentőségük. A fentiek miatt a szavazatok általában erősen megoszlanak;
ritka, hogy egy jelölt abszolút többséget szerezzen, 2017-ben 7 jelöltnek sikerült,
ugyanakkor több választókerületben 20–30% közötti eredménnyel is mandátumot lehetett szerezni, ebből a szempontból a rekord 23,5%, vagyis a szavazatok
kevesebb, mint negyede volt, a főváros középső részének választókerületében
(Berlin-Mitte) nyerte meg ilyen szavazataránnyal az SPD jelöltje a választást.18
Nagyon erősen megoszló szavazatok általában a nagyvárosi – így vegyes szociális és választói összetételű – választókerületekben jellemzőek, illetve az ország keleti részén, az egykori NDK területén, ahol a két nagy párt mellett erős
a Baloldal és az AfD szavazóbázisa.
A választási rendszer arányos eleme listás választás, az úgynevezett második szavazat (Zweitstimme) révén, tartományi listával. Tartományi listát pártok
állíthatnak, a listák kötöttek, a legalább öt szövetségi vagy tartományi parlamenti mandátummal rendelkező pártok automatikusan bejelenthetik listájukat
(2017-ben 8 ilyen párt volt), a többi pártnak, amelyeket a Szövetségi Választási
Bizottság (Bundeswahlausschuss) ilyenként elismer, az adott tartomány lakosságszámához igazodó, de maximum 2000 támogató aláírást kell összegyűjtenie
a listaállításhoz. 2017-ben összesen 34 párt állított listát egy vagy több tartományban, 10 olyan párt volt, amelyik mind a 16 tartományban állított listát, illetve erre a szélsőjobboldali NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands
– Német Nemzeti Demokrata Párt) is kísérletet tett, de berlini tartományi listájuk bejegyzését formai okok miatt megtagadta a Tartományi Választási Bizottság.19 A tartományi listákat a pártok tartományi kongresszusai hagyják jóvá,
a listán helyet kaphatnak az egyéni választókerületben induló jelöltek is – ez
általában így is történik. Szövetségi szintű pártlista nincs, a pártok kancellárjelöltjei rendszerint valamelyik tartományi listát vezetik, és általában egyéni vá-

16
17

18
19

Nohlen (12. lj.) 317.
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 Heft 4: Wahlbeteiligung und
Stimmabgabe der Frauen und Männer nach Altersgruppen; Statistisches Bundesamt,
Informationen des Budneswahlleiters. 24–25. www.bundeswahlleiter.de/dam/jcr/e0d2b01f32ff-40f0-ba9f-50b5f761bb22/btw17_heft4.pdf
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 334.
A tartományi választásvezető (Landeswahlleiterin) közleménye. 2017. július 28. www.wahlenberlin.de/wahlen/BU2017/presse/20170728.pdf
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lasztókerületben is indulnak – 2017-ben a pártok kancellárjelöltjei közül csak
Angela Merkel tudott egyéni mandátumot szerezni, a szavazatok 44%-át megszerezve a Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Ggreifswald I választókerületben,20 a többi kancellárjelölt listás mandátumot szerzett.
A választáson a listás mandátumok kiosztása a Sainte-Laguë-formula szerint
történik [BWahlG 6. § (2) bek.], a választási küszöb a leadott összes listás szavazat
5%-a, illetve három egyéni választókerületben szerzett mandátum esetén kaphat
egy párt listás mandátumot [BWahlG 6. § (3) bek.]. A listákra leadott szavazatokat
először leosztják tartományokra, a 16 tartomány német állampolgárságú lakosságszámának arányában, majd ezt követően történik meg a pártok szavazatarányában
a mandátumok elosztása. Ennél a számításnál a Bundestag minimális létszámát,
vagyis 598 képviselői helyet vesznek alapul [BWahlG 1. § (1) bek.]. Ha az így kapott
mandátumok száma kevesebb, mint a párt által az adott tartományban megnyert
egyéni választókerületek száma, akkor is a megnyert választókerületek szerinti
képviselőt küldhet az adott párt a Bundestagba; az így keletkező plusz mandátumokat túlcsorduló mandátumnak (Überhangmandat) nevezzük [BWahlG 6. § (4)
bek.]. Mivel ezek száma csak a szavazatok összeszámlálása után válik ismertté, előzetesen nem tudható, hogy a Bundestagnak hány képviselője lesz pontosan – így
az sem, hogy mennyi képviselő kell a kormánytöbbséghez. Mivel ezzel a módszerrel az egyéni választókerületi mandátumot nem vagy csak kis számban szerző
pártok hátrányba kerültek, ezért a 2013-tól hatályos reform nyomán bevezették az
úgynevezett kiegyenlítő mandátumokat (Ausgleichsmandat), ezekkel a túlcsorduló mandátumok által a mandátumeloszlásban fellépett aránytalanságot ellentételezik, a képviselői mandátumok számának megnövelésével [BWahlG 6. § (5) bek.].
Ennek során először szövetségi szinten számítják ki az egyes pártoknak járó mandátumokat, majd azokat visszaosztják az egyes tartományi listákra. Ennek a korrekciós metódusnak a bevezetése a képviselői létszám további növekedését hozta
magával, 2017-ben rekordszámú, 709 képviselője lett a Bundestagnak.
A rendszer még a Sainte-Laguë-formula részletes matematikai leírása nélkül
is igen bonyolult, ezért, illetve a Bundestag mandátumszámának kiszámíthatatlansága miatt számos kritika éri. A német választópolgárok körében végzett felmérések szerint az átlagember számára követhetetlen mandátumelosztási módszer
miatt szinte senki sem tudja pontosan, hogyan működik a választási rendszer, sőt
azzal a képviselők döntő többsége sincs pontosan tisztában. A Bundestag korábbi
elnöke, Norbert Lammert 2015-ben egy tucatra tette azoknak a képviselőknek
a számát, akik képesek követni, hibátlanul leírni és elmagyarázni a mandátumelosztás metódusát.21 Ugyanakkor a bekerülési küszöb okozta torzulásokat leszámítva22 nagyon pontosan leképezi a leadott szavazatok arányát, tehát igen arányosnak
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Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 41.
Joachim Behnke – Florianz Grotz – Christof Hartmann: Wahlen und Wahlsysteme (Berlin/Boston: De Gruyter – Oldenbourg 2017) 65.
Nohlen (12. lj.) 316.
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tekinthető.23 Esetleg egyszerűsíthetné a választási rendszert, ha nem tartományi,
hanem szövetség szintű listákra lehetne szavazni – ez azonban egyrészt összeütközésbe kerülhetne a német Alaptörvény föderális alapelvével, másrészt a csak
egy tartományban működő (bajor CSU), illetve csak bizonyos tartományokban
erős (a Baloldal az ország keleti részén) pártok ellenállásába is ütközne. A német
választási rendszer alapját képező megszemélyesített arányos rendszert szinte lehetetlen „egyszerűen” megvalósítani, azt pedig nem tartom elképzelhetőnek, hogy
a választási rendszer alapjaiban megváltozzon. A Bundestag képviselői számát lehetséges, hogy maximálni fogják, bár itt újra bonyolult matematikai megoldásokra
lesz szükség, hogy az arányosság elve ne sérüljön. A számos – és valljuk be, jórészt
jogos – kritika ellenére sem várható tehát, hogy a német választási rendszer a közeljövőben egyszerűbbé válik, egyrészt ehhez széles konszenzus kell a pártok között amit nem egyszerű megteremteni, másrészt a Szövetségi Alkotmánybíróság
(Bundesverfassungsgericht) szigorú követelményeket állított fel már említett 2008as, illetve 2012-es ítéleteivel, harmadrészt elméletileg sem nagyon lehetséges olyan
választási rendszert kidolgozni, amely egyszerre egyszerű, tökéletesen arányos, és
nem nélkülözi a személyes elemet.
A német pártrendszer az arányos választási rendszerből következően tagolt
és lehetőséget ad új pártok fellépésére és megerősödésére a nagy történelmi
múlttal rendelkező pártok mellett. Abszolút többség megszerzésére gyakorlatilag
nincsen esélye egyik pártnak sem, ezért a koalíciós kényszer mindig fennáll.
Ugyanakkor nem tudható előre, hogy hány képviselője lesz a parlamentnek, így
előzetesen a kormányzóképes többség létszáma sem jósolható meg – ez is az előzetes választási alkuk ellen hat.
Történelmi pártnak tekinthető az Union, konzervatív, jobbközép politikai
irányultsággal. A CSU csak Bajorországban, a CDU pedig a másik 15 tartományban indul a választáson saját jelöltekkel és listával, de a Bundestagban közös
frakciót alkotnak a két párt képviselői. Az ország déli részén abszolút domináns
politikai erőnek tekinthetők, de mindenhol viszonylag széles a szavazóbázisuk.24
A másik nagy néppárt, a szociáldemokrata SPD a nagyvárosokban, illetve a hagyományos iparvidékeken (Ruhr-vidék, Alsó Szászország és Hessen bizonyos
részei) erős. Eddig mindig a két nagy párt valamelyike szerezte a legtöbb szavazatot a választásokon. Hosszú ideig uralták a német politikát, együttesen a szavazatok 70–80%-át megszerezve, de abszolút domináns szerepüket az utóbbi évtizedekben elveszítették. Ugyanakkor ma is elképzelhetetlen olyan koalíció,
amelyben nem vesz részt valamelyik nagy néppárt.
Mellettük hosszú ideig csak a liberális FDP volt stabilan parlamenti párt –
a mérleg nyelveként szolgálva a koalíciókötés szempontjából 1957–1983 között,
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Nohlen (12. lj.) 194.
Nohlen (12. lj.) 312.
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amikor három párt rendelkezett parlamenti képviselettel.25 Az FDP nagy múltra
visszatekintő, klasszikus liberális párt, a politikai spektrum közepén, illetve attól
kicsit jobbra helyezhető el, ennek megfelelő társadalmi és gazdasági programmal. Elsősorban a nagyvárosokban, illetve a magasabb jövedelmű és magasabb
iskolázottságú választók körében népszerű, gyakran éri az elitizmus vádja is.
1983-ban jutott először a Bundestagba a Zöld Párt (Grüne, hivatalosan
Bündnis90/Die Grüne), a nevükből is látható környezetvédelmi kérdések mellett az esélyegyenlőséget, a kisebbségek védelmét, toleranciát hirdető,26 a pártspektrumon inkább a baloldalra helyezhető párt azóta mindig bejutott a parlamentbe, szövetségi szinten az SPD-vel koalícióban kormányzott 1998–2005. között, tartományi kormányokban a CDU-val kötött koalíciókra is van példa.27 A
korábbi „lázadó” párt, amely a 80-as években farmernadrágban és tornacipőben a Bundestagban megjelenő, ott az ülések alatt sálat kötő képviselőkkel sokkolta a közvéleményt, mára kormányzóképes, konszolidált politikai párt lett,
amely bizonyos alapelveihez erősen ragaszkodva is szinte minden politikai
párt számára partner lehet.
A Baloldal (Die Linke) jelenlegi formájában 2007 óta létezik, amikor az egykori szocialista állampárt, az SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands –
Német Szocialista Egységpárt) utódpártjaként működő, és az egykori NDK területén az újraegyesítés után is sikeres, a Bundestagban folyamatosan képviselettel
bíró PDS (Partei der Demokratischen Sozialismus – A Demokratikus Szocializmus Pártja) egyesült az SPD középpártá válását ellenző, zömmel a szakszervezeti mozgalomból érkezett nyugati szociáldemokraták által alapított WASG-vel
(Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit – Munka és Társadalmi Igazságosság Alternatíva). A párt határozottan baloldali elveket vall, továbbra is elsősorban az ország keleti részén sikeres, ahol az SPD-vel (és esetleg a Zöldekkel)
kormánypártként is funkcionál, de szövetségi szinten általában nem tekintik
kormányképes erőnek.28 Ennek oka egyrészt a korábbi állampárti örökséghez
való ambivalens viszony, illetve az, hogy tényleges támogatottsággal a párt csak
az egykori NDK területén rendelkezik, az ország déli és nyugati felében nem. A
két nagy párt mellett sokáig egyedül a Baloldal volt képes egyéni választókerületben mandátumhoz jutni, az egykori Kelet-Berlin választókerületeiben, ez
a 2017-es választásokon is így volt.29
2013-ban alakult az AfD (Alternative für Deutschland – Alternatíva Németországnak) új pártként a politikai palettán, akkor még konzervatív-liberális, Euró-ellenes, a közös európai valutát és az ennek keretében nyújtott pénzügyi men-
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Nohlen (12. lj.) 313.
Markus Klein – Jürgen W. Falter: Der lange Weg der Grünen (München: C.H. Beck 2003) 83.
Nohlen (12. lj.) 313.
Viola Neu: Die Linke in: Frank Decker (szerk.): Handbuch der deutschen Parteien (Wiesbaden: VS
Verlag für Sozialwissenschaften 2017) 384–401.
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 334.
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tőcsomagokat kritizáló irányvonallal. Mára a párt határozottan euroszkeptikus,
bevándorlás és idegenellenes programjával a jobboldali populizmus irányához
sorolható, de programja társadalompolitikai kérdésekben inkább konzervatív,
gazdaságpolitikai elképzeléseivel pedig inkább liberális irányt követ, számos
belső konfliktust is okozva.30 Elsősorban protesztszavazatokra épít, különösen
a nehéz gazdasági helyzetben lévő, társadalmi problémáktól sújtott régiókban,
így az egykori NDK területén sikeres.31 Ott részben átvette a szélsőjobboldali
pártok, az NPD és a vele szövetséges, majd egyesült DVU (Deutsche Volksunion
– Német Népi Unió) helyét és szavazóit. Politikusainak egy része kifejezetten
extremista – szélsőségesen nacionalista, rasszista, iszlámellenes, antiszemita –
nézetek hangoztatásával hívta fel magára a figyelmet, az 1945 utáni német politika jónéhány tabuját ledöntve, hangsúlyozottan a politikai korrektség mellőzésével, sőt tagadásával. A több párt a politikai palettán elfoglalt helyüktől függetlenül nem tekinti őket lehetséges partnernek, a velük való koalíciót minden
parlamentbe jutásra esélyes párt kizárta. Kérdés, hogy egy ilyen protesztpárt
meddig maradhat sikeres, illetve a pártot belülről feszítő ellentéteket sikerül-e
legyőzni, és azok után milyen irányultságú AfD marad a politikai palettán. A
csalódott választók, akiket a hagyományos pártok nem tudtak megszólítani, és
akik fogékonyak a populista, idegenellenes szólamokra, akadnak, főleg az ország
keleti felén. Egyelőre nehéz megjósolni, mi lesz az AfD további sorsa, de úgy tűnik, nem átmeneti jelenség a német politikai életben.

3. A német választások: várakozások és eredmények
A pártok választási programjaikat általában ebből a célból összehívott pártkongresszusokon fogadják el, ez ezúttal is így történt, ezekre 2017. áprilisa és júliusa
között került sor. Vagy a pártkongresszusokon, vagy a párttagok közvetlen megkérdezésével döntenek a kancellárjelölti pozícióról is. A kancellárjelölti, illetve
a gyakran használt fő jelölt (Spitzenkandidat) szerep nem jogi fogalom, országos
lista hiányában listavezetőkről sem lehet beszélni. Kancellárjelöltnek, legalábbis
tényleges győzelmi eséllyel bírónak az Union és az SPD jelöltjét lehet tekinteni,
2017-ben a hivatalban lévő kancellár Angela Merkel volt az Union jelöltje, az SPD
korábban az Európai Parlamentben politizáló, annak elnökeként is tevékenykedő, a német belpolitikába csak a választások előtt visszatérő, de talán éppen ezért
igen népszerű, a szociáldemokraták többi politikusával ellentétben nem „elhasznált” Martin Schulz vezetésével vágott neki a kampánynak. Több párt nem egy,
hanem két (vagy akár több) fő jelölttel vág neki a kampánynak, a Zöldek eseté-
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Alexander Häusler: Die Alternative für Deutschland: Programmatik, Entwicklung und politische
Verortung (Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2016)
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 326.
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ben ez hagyományosan így van, mindig egy férfi és egy női politikus áll a kampány élén, ezt a párt alapszabálya is előírja,32 2017-ben Cem Özdemir és Katrin
Göring-Eckardt voltak a vezető jelöltek. Hasonló gyakorlatot folytat a Baloldal is,
ott az előző választáson egy nyolc politikusból álló csoport volt vezető jelölt,
2017-ben két fő arca volt a kampánynak – esetükben a férfi-női felosztás mellett
szerepet játszik a PDS-hez és a WASG-hez, tehát a keleti és a nyugati országrészben működött elődpártokhoz tartozás is, előbbit Sahra Wagenknecht, utóbbit
Dietmar Bartsch képviselte. Az AfD is a két vezető jelöltet nevezett meg, ebben
szerepet játszott a párt különböző szárnyai közötti nézeteltérés – kompromisszumos, mindenki számára vállalható jelölteket kellett a kampány élére találni, végül a korábban a CDU-ban politizáló, veterán politikusnak számító Alexander
Gaulandra, és a korábban az országos politikában kevésbé ismert Alice Weidelre
esett a választás. Egy fő jelöltet állított a parlamenti visszatérésre készülő FDP
Christian Lindner pártelnök személyében.
A kancellárjelöltek és vezető jelöltek névsorát áttekintve látszik, hogy jelentős a nők aránya, a parlamentbe végül bejutott 6 párt, illetve pártszövetség közül
négynek volt nő a vezető jelöltjei között. A fő jelöltek közül kettő, Cem Özdemir
és Sahra Wagenknecht külföldi családi háttérrel rendelkezik, előbbi szülei Törökországból érkezett egykori vendégmunkások, utóbbi félig német, félig iráni származású. Az egyébként társadalmi kérdésekben inkább konzervatív AfD egyik
vezető jelöltje, Alice Weidel azonos nemű élettársával él bejegyezett élettársi kapcsolatban. A német politikát, bár még mindig gyakran elhangzik ez a vád, már
régen nem középkorú, korábban a közszolgálatban tevékenykedő, diplomás férfiak dominálják.33 Ugyan korábban többször szóba került ilyennek a bevezetése,
nincsen semmilyen törvényben lefektetett kvóta, például nők vagy kisebbségekhez tartozók jelölésére, de ezt a közvélemény tulajdonképpen elvárja, ennek
a nyomásnak a pártok kénytelenek engedni, és a jelöltjeikkel legalább részben
leképezni a társadalom sokszínűségét, természetesen eltérő mértékben. A pártok
egy része saját alapszabályában lefektetett bizonyos kvótákat, illetve nők, kisebbséghez tartozók, fiatalok jelölésére vonatkozó alapelveket, így az SPD, a fent már
említett Zöldek és a Baloldal is.34
A választási kampány nem volt különösen hangos, vagy erőszakos, különösen a CDU/CSU és az SPD kampánya tűnt szürkének és erőtlennek – mind
a kettő elsősorban a kancellárjelölt személye köré épült. Tartalmilag az Európát
és benne Németországot érintő menekültválság kezelése, illetve az európai
együttműködésben, elsősorban annak anyagi terheiben való német szerepvállalás állt előtérben, a hagyományos bel- és szociálpolitikai kérdések, ilyen a Németországban csak a közelmúltban bevezetett és erősen vitatott minimálbér,
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Frauenstatut – Satzung des Bundesverbandes Bündnis 90/Die Grüne (A Zöldek Szövetségi
Alapszabálya – Női Szabályzat) 1. §
Wolfgang Ismayr: Der Deutsche Bundestag (Opladen: Leske und Budrich 2001) 65–66.
Ismayr (lj. 33.) 77.
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vagy adók és társadalombiztosítási terhek megoszlása. Természetesen számos
előzetes közvéleménykutatás készült, ezek végig az Union és Angela Merkel
biztos győzelmét mutatták – a többi párt szavazói is őt és pártját tartották fő
esélyesnek – bár népszerűsége elsősorban vitatott menekültügyi politikája miatt visszaesett. A koalíciós kormányzás során saját arcát részben elvesztő SPD
az Európai Parlament korábbi alelnökétől, a belpolitikában sokáig ritkán szereplő, de talán pont ezért népszerű Martin Schulztól várta a győzelmet – bár
ennek reális esélyt a legtöbb párttag sem adott. A Zöldek és a Baloldal Bundestagban maradása biztosnak tűnt, ahogy az is, hogy sem nagy mandátumtöbblet, sem nagy mandátumvesztés nem várható egyik párt esetében sem. Két
nagy kérdése volt a választásoknak – amelyek a mandátumok megoszlására
gyakorolt hatásuk miatt a későbbi koalíciós opciókat is befolyásolták: az egyik,
hogy sikerül-e az előző választáson a Bundestagból kieső, de 2013 után több
tartományi választáson is sikeresen szereplő liberális FDP-nek a parlamenti
visszatérés, illetve, hogy mennyi képviselői helyet szerez az AfD. Utóbbi esetében az, hogy a viszonylag új párt bekerül-e a Bundestagba, nem volt valójában
kérdés, csak az, hogy hány képviselőt küldhet, illetve sikerül-e egyéni választókerületben győzelmet aratnia jelöltjeinek.
A 2017-es év igazi választási év volt, a szövetségi parlamenten kívül választottak szövetségi elnököt is, bár ott a választás nem közvetlen, illetve tartományi választásokra került sor a szövetségi választások előtt a Saar-vidéken
(Saarland), Scheswig-Holsteinben és a legnépesebb német tartományban,
Észak-Rajna-Vesztfáliában (Nordrhein-Westfalen) is. Októberben, a szövetségi
választások után a tartományi parlament (Landtag) feloszlatása miatt AlsóSzászországban (Niedersachsen) előrehozott választásokat tartottak. A tartományi választásokból messzemenő következtetéseket nehéz levonni – a Saarvidék és Schleswig-Holstein kifejezetten kis tartományok, az Észak-RajnaVesztfáliában elért eredmények sem voltak feltétlenül jelzésértékűek, kivéve
talán az SPD jelentős térvesztését.35
Számos – sőt szinte követhetetlen számú – közvéleménykutatás készült
a választások előtt, illetve az egész kormányzati ciklus alatt, én a német közszolgálati televízió második csatornája, a ZDF számára a Politbarometer nevű felmérést készítő Forschungsgruppe Wahlen eredményeire támaszkodtam elsősorban.36 A választást közvetlenül megelőző felmérések az Unió és az SPD esetében
is gyengülést mutattak az előző választáson elért eredményekhez képest, előbbi
2017 nyarán, utóbbi az év elején Martin Schulz előtérbe állításakor átmeneti erősödést könyvelhetett el, ez azonban nem bizonyult tartósnak. A Zöldek esetében
a támogatottság stagnálását, a Baloldal esetében kis mértékű emelkedést mutat-
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A Tartományi Választásvezető (Landeswahlleiter) közleménye a választás hivatalos eredményéről. www.wahlergebnisse.nrw.de/landtagswahlen/2017/aktuell/a000lw1700.shtml
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ták a felmérések. Szignifikánsan, több, mint kétszeresre növelni tudta viszont
szavazóbázisát az FDP és az AfD – az előző választáson mindkét párt az 5%-os
küszöböt csak néhány tized százalékponttal múlta alul. De amíg az FDP esetén
a növekedés folyamatos volt, és legjobb közvélemény-kutatási eredményeiket
a választásokat megelőzően érték el, az AfD 2016 őszén – a menekültválság idején – volt népszerűsége csúcsán.37
A magas részvétel mellett, gyakorlatilag minden incidens nélkül lezajlott választásokon a CDU és a CSU pártszövetsége a szavazatok 32,9%-át megszerezve
megnyerte a választást, de a 2013-ban elért eredményekhez képest több, mint
8%-kal gyengébb eredményt ért el, a CDU 185, a CSU 46 egyéni választókerületben szerzett mandátumot.38 Bajorországban a CSU a tartományi listán a szavazatok 38,8%-át szerezve története második leggyengébb eredményét érte el.39 Az
Union két tartomány kivételével a legerősebb párt lett – a két kivétel a legkisebb
német tartomány, a hagyományosan baloldali irányultságú Bréma, ahol az SPD,
illetve az egykori NDK déli részén található Szászország (Sachsen), ahol az AfD
kapta a legtöbb szavazatot a tartományi listára.40 Történelmi mélypontot jelentett
az SPD 20,5%-os eredménye is, a párt sosem szerepelt ennél gyengébben szövetségi választásokon, de 59 egyéni mandátumot így is szerzett. Az AfD a szavazatok 12,6%-át megszerezve rögtön a harmadik legerősebb párt lett és 3, az egykori
NDK déli részén elhelyezkedő egyéni választókerületben győzött. Az FDP is
több, mint a dupláját, 10,7%-ot ért el 2013-as eredményéhez képest.41 A Baloldal
gyakorlatilag megismételte korábbi eredményét, 9,2%-os szavazataránya csak
0,6%-kal magasabb a korábbinál. A kisebb pártok közül a legtöbb, szám szerint 5
egyéni mandátumot szerzett, egy kivételével mindet Berlin keleti részének választókerületeiben, ez ottani igen jelentős támogatottságát mutatja.42 A Zöldek
0,5%-ot erősödve 8,9%-át szerezték meg a szavazatoknak, egy egyéni képviselői
helyet is szerezve (Berlinben). A többi párt összesen a szavazatok 5%-át szerezte
meg, közülük a Freie Wähler (Szabad Választók) nevű, elsősorban helyi önkormányzati választásokra alakult csoportosulásokat összefogó párt volt a legeredményesebb, a szavazatok 1,7%-át szerezve. A többi párt nem érte el az 1%-os szavazatarányt sem, eljelentéktelenedett a szélsőjobboldali, korábban a keleti tartományokban sikeres NPD – korábbi szavazóinak jelentős része a parlamentbe
kerülésre esélyes AfD-t választotta. Ugyanígy eltűnt a politikai palettáról
a Piratenpartei (hivatalosan Piratenpartei Deutschland – Német Kalózpárt),
amely protesztpártként elsősorban Berlinben és más nagyvárosokban, főleg a fia-
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tal választók körében volt népszerű, de folyamatos belső válságok és a valódi
konstruktív program hiánya miatt nem tudta megtartani korábbi szavazóit.43 Az
általam leírt szavazatarányok minden esetben a második, listás szavazatokra vonatkoznak, ettől az első szavazatok, vagyis az egyéni képviselőjelöltekre leadott
szavazatok aránya több százalékkal is eltérhet, a korábban már említett átszavazás jelensége miatt, amelynek nyertese a két nagy párt, az Unió és az SPD.
A pártok által szerzett szavazatok aránya és változása
a 2013-as választáshoz képest
Párt

Szavazatarány (második
szavazat)

Változás 2013-hoz képest

CDU

26,8%

–7,45%

SPD

20,5%

–5,2%

AfD

12,6%

+7,9%

FDP

10,7%

+6,0%

Baloldal

9,2%

+0,6%

Zöldek

8,9%

+0,5%

CSU

6,2%

–1,2%

Az egyes pártok eredményeiben ezúttal is szignifikáns eltérések voltak regionálisan.
Hagyományosan más a szavazatok struktúrája az egykori NDK területén, ugyan itt
is a CDU a legerősebb párt, de a 2017-es választáson a második erő az ország keleti
részében az AfD lett, a szavazatok 21%-át megszerezve, a szövetségi szintem második SPD-t a Baloldal is megelőzte népszerűségben, az FDP és a Zöldek is hagyományosan szövetségi szintű átlaguk alatt teljesítenek ebben az országrészben.44
A választási rendszer fent említett sajátosságai miatt 46 túlcsorduló mandátum, valamint 65 kiegyenlítő mandátum kiosztására került sor, így minden idők
legnépesebb, 709 főt számláló Bundestag-jában a következőképpen alakul a mandátumok megoszlása: az Union 246, az SPD 153, az AfD 94, az FDP 80, a Baloldal
69, a Zöldek pedig 67 mandátumot szereztek.45 A frakciók megalakulásakor az
AfD frakciója már csak 92 képviselőt számlált, mivel Mario Mieruch és a korábbi
pártelnök, Szászországban egyéni választókerületi győztes Frauke Petry nem
léptek be a frakcióba, hanem független képviselőként folytatják munkájukat. A
választás eredményével a két nagy párt semmiképpen sem lehetett elégedett, hiszen érzékeny veszteségeket szenvedtek, az SPD történelmi mélypontot jelentő
eredményt ért el, az Union pedig ugyan megnyerte a választást, de a kimondva-
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Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 9.
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 326.
Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Heft 3 (15. lj.) 394–396.
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kimondatlanul tervezett ún. fekete-sárga koalíció, ahogy az Unió–FDP koalícióját
a két párt hagyományos színe (az Union fekete, az FDP sárga) alapján nevezik,
kormányzóképes többség hiányában meghiúsult, ráadásul az Union relatíve
gyenge szereplése miatt.
A mandátumok megoszlása a pártok között
Párt

Mandátumok száma (fő)

Union

246

SPD

153

AfD

94

FDP

80

Baloldal

69

Zöldek

67

4. A kormányalakítás nehézségei: alternatívák és jogi keretek
A fenti számokból látható, hogy a parlamenti többséghez – a német terminológia
szerint kancellári többséghez (Kanzlermehrheit) – 355 képviselőre van szükség
a 2017-ben kezdődött törvényhozási ciklusban. Az egyes pártok parlamenti frakcióinak ereje nyomán világossá vált, hogy vagy a korábbi nagykoalíció, tehát az
Unió és az SPD folytatják a kormányzást vagy hárompárti koalíció alkot kormányt, esetleg kisebbségi kormány alakul. Mindegyik lehetőség ellen több érv
szólt, mint mellette, már a választás estéjén minden elemző nehéz és elhúzódó
koalíciós tárgyalásokat jósolt, ezen jóslatuk, amint látni fogjuk, be is vált.
A nagykoalíció, folytatását eredetileg mindkét párt kizárta, különösen az
SPD kampányának volt ez hangsúlyos eleme, és a kancellárjelölt Schulz személyes meggyőződése.46
A hárompárti koalíciónak nincsenek hagyományai szövetségi szinten, 1957,
a második Adenauer-kormány óta nem is volt rá példa.47 A lehetséges hármas
koalíciós kormányok összetételére nem is volt sok reálisnak tűnő alternatíva. A
Bundestag harmadik legnagyobb frakciójával, az AfD-vel minden más párt kizárta az együttműködés lehetőségét. A meggyengült SPD nem jöhetett számításba, mint egy lehetséges koalíció vezető ereje, mert sem az ún. piros-piros-zöld,
vagyis SPD-Baloldal-Zöldek, sem az SPD–FDP–Zöldek tehát piros-sárga-fekete,
vagyis „jelzőlámpa-koalíció” (Ampelkoalition) nem rendelkezett volna többség-

46
47

www.berliner-zeitung.de/politik/zitate-des-spd-chefs-was-kritiker-martin-schulz-taeglichvorhalten-29522788
Horst (5. lj.) 165.
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gel. Kormányzóképesnek csak az ún. Jamaika-koalíció (fekete-sárga-zöld) tűnt az
Union, az FDP és a Zöldek részvételével. Elméletileg természetesen többséggel
rendelkezne egy Union–FDP–Baloldal és egy Union–Zöldek–Baloldal (Kenya) koalíció is, de szövetségi szinten a Baloldal még nem vett részt kormányban,48 az
Unionnal való közös kormányzás pedig a két párt programjának ismeretében
sem tűnik reálisnak – nem is beszélve az gazdasági liberalizmust hirdető FDP és
a szocialista hagyományokra építő Baloldal közt feszülő ellentétről.
Elméletileg elképzelhető lett volna kisebbségi kormány alakítása is, de
ilyenre Németország a második világháborút követő történetében szövetségi
szinten nem volt példa, tartományi szinten is ritka ez a megoldás,49 ráadásul joggal vetődött fel a kérdés, hogy egy Union–FDP kisebbségi kormányt mely párt
támogatna kívülről tartósan.

5. A Bundestag megalakulása
A német Alaptörvény 39. cikk (2) bek. értelmében a választásokat követő 30 napon
belül kell összehívni a Bundestag alakuló ülését. A harminc napos határidőt ki is
használták, az alakuló ülésre 2017. október 24-én került sor. Az új parlament megalakulásával az Alaptörvény 69. cikk (2) bek. szerint véget ér az előző törvényhozási
ciklus, és megszűnik a szövetségi kormány megbízatása, de az ügyvezető kormányként az új kormány megalakulásáig hivatalban marad – ennek megfelelően FrankWalter Steinmeier szövetségi elnök felmentette a 3. Merkel-kormányt, de felkérte az
ügyek további vitelére. Mivel előre látható volt, hogy a többi párt által partnernek
nem tekintett AfD mandátumokhoz fog jutni, és alsó-szászországi listavezetőjük, az
1940-ben született, a holokauszttal és a Wehrmacht-tal kapcsolatos kijelentései miatt
szélsőjobboldalinak tekintett Wilhelm von Gottberg volt a legidősebb képviselőjelölt
(legalábbis valós mandátumszerzési eséllyel), komoly vita bontakozott ki a Bundestag alakuló ülésén fontos szerepet betöltő korelnök személyéről és funkciójáról. Végül még az előző törvényhozási ciklusban, az akkori Bundestag-elnök, Norbert
Lammert javaslatára úgy módosították a Házszabályt (Geschäftsordnung des
Bundestages), hogy ne az életkor szerint legidősebb képviselő legyen az alakuló ülés
korelnöke, hanem a leghosszabb ideje mandátummal rendelkező képviselő.50 Ez
alapján az 1972. óta folyamatosan a Bundestagban helyet foglaló CDU-politikus, ko-

48

49

50

Uwe Jun – Lasse Cronqvist: „Sind Länderkoalitionen präjudizierend für den Bund? Die
Interdependenz von Regierungsbildungen” im föderalen System in: Frank Decker – Eckhard
Jesse (szerk.) Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl 2013. Parteiensystem und
Regierungsbildung im internationalen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2013) 215–240. 238.
Stephan Klecha: „Eine Alternative zu förmlichen Koalitionen? Minderheitsregierungen auf
dem Prüfstand” in: Frank Decker – Eckhard Jesse (szerk.) Die deutsche Koalitionsdemokratie vor
der Bundestagswahl 2013. Parteiensystem und Regierungsbildung im internationalen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2013) 279–298. 280.
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 39, Bonn, 2017. június 24.
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rábbi belügy- és pénzügyminiszter Wolfgang Schäuble lett volna a korelnök. Mivel
azonban a hagyományosan a legerősebb frakció jelölheti a Bundestag elnökét,51 és az
Union választása rá esett, aki nem vállalta a korelnöki szerepet, helyette az FDP
a Bundestagba visszatérő veterán politikusa, Hermann Otto Solms (hivatalosan Hermann Otto Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich) töltötte be ezt a tisztséget, aki 33 éven
át szolgált korábban képviselőként.
Ettől a közjátéktól függetlenül az alakuló ülésen megválasztották a Bundestag
elnökének Wolfgang Schäuble-t (501 igen szavazattal, vagyis igen jelentős többséggel). Mivel sem az alaptörvény, sem a házszabály nem határozza meg a Bundestag
alelnökeinek számát, az minden esetben a választásokat követő előzetes tárgyalások
és politikai alku tárgya, általában minden pártnak egy alelnöki hely jut, de volt már
ettől eltérő megoldás is.52 A parlamentbe jutott pártok 6 alelnökben egyeztek meg,
minden parlamenti frakció egy alelnököt jelölhetett. A pártok ilyenkor szokás szerint
kölcsönösen megszavazzák egymás jelöltjeit, az Union, az SPD, az FDP, a Baloldal és
a Zöldek alelnök-jelöltjeit az első választási fordulóban megválasztották. Az AfD politikai elszigeteltségét jelzi, hogy jelöltjüket, a szélsőjobboldalinak tartott Albrecht
Glasert három választási fordulóban sem sikerült megválasztani – ebben persze szerepet játszottak a jelölt iszlámot, illetve annak híveit kritizáló kijelentései is.53 Negyedszer is szavaztak róla, ekkor sem kapott megfelelő többséget, és a Házbizottság
(Ältestenrat) döntése nyomán nem lehet több szavazást tartani ebben az ügyben.54 A
Bundestag működést természetesen nem befolyásolja, hogy csak 5 alelnöke van, erre
korábban is volt példa, arra sincsen alkotmányos szabály, hogy minden frakciónak
alelnöki helyet kellene biztosítani, ez a helyzet tehát akár a 19. Bundestag mandátumának végéig is fennmaradhat.

6. Kormányzás és kormányalakítás a bonni alaptörvény szerint
A német alkotmányos rendszer a kormányalakítás és a kormányzás szempontjából
a magyarhoz igen hasonló jogintézményeket használ. Az 1949-es bonni Alaptörvény által teremtett rendszer gyakorlatilag komolyabb változtatások nélkül működik azóta a szövetségi kormány megalakulás és működése tekintetében. Az a típusú kancellárdemokrácia, amely számos országban, így Magyarországon is követésre talált az elmúlt évtizedekben, a Német Szövetségi Köztársaság 1949-ben
elfogadott alaptörvényéből eredeztethető. A bonni Alaptörvény deklarált célja volt
megalkotásakor, hogy a Weimari Köztársaság (Weimarer Republik) alkotmányos
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Ismayr (33. lj.) 148.
Ismayr (33. lj.) 150.
www.spiegel.de/politik/deutschland/bundestags-vizepraesident-afd-kandidat-glaser-faelltbei-abstimmung-durch-a-1174408.html
www.faz.net/aktuell/politik/inland/kein-weiterer-wahlgang-fuer-afd-kandidat-glaser-15405915.
html
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rendszere által a két világháború közti időszakban eredményezett politikai instabilitást, gyakori kormányválságokat és a parlament többszöri idő előtti feloszlatását kiküszöböljék. Ezt célozza a választási rendszer, de főként a kormányalakítás és
a Bundestag feloszlatásának szabályozása – a stabil kormány és a lehetőleg a teljes
törvényhozási ciklust kitöltő parlament kifejezett célja az alkotmányos szabályozásnak. Elmondhatjuk, hogy ez a cél megvalósult, a Német Szövetségi Köztársaság
története mentes a hosszas kormányválságoktól, a Bundestag idő előtti feloszlatására is csak háromszor került sor majdnem 70 év alatt.
A kormányalakításra a megbízást az egyébként inkább reprezentatív funkciót betöltő szövetségi elnök adja55 – jelenleg a korábbi SPD-politikus és volt
külügyminiszter, Frank-Walter Steinmeier. A kancellárdemokrácia jellemzőinek megfelelően a Bundestag nem kormányt, hanem szövetségi kancellárt választ, aki a szövetségi kormány vezetője. Személyéről elsőször az Alaptörvény
63. cikk (1) bek. alapján a szövetségi elnök javaslatára szavaznak, megválasztottnak akkor tekinthető a kancellár, ha a Bundestag képviselőinek többsége rá
szavaz [63. cikk (2) bek.].
Nyilvánvaló volt a választási eredmények tükrében, hogy koalíciós kormány
fog alakulni, ennek Németországban hagyománya van, ahogy fentebb már említettem, gyakorlatilag nem volt szövetségi szinten nem koalíciós kormány az elmúlt
majd 70 évben. A választás nagy vesztese, az SPD még szeptember 24-én este kijelentette,56 hogy ellenzékbe vonul, és nem folytatja a nagykoalíciós kormányzást.
Így az egyetlen ekkor lehetségesnek tűnő opció az ún. Jamaika-koalíció maradt,
ennek megfelelően kezdődtek el az ún. szondázó megbeszélések a CDU, a CSU, az
FDP és a Zöldek között október 20-án (előzetesen a pártok párosával már tárgyaltak egymással). A német sajtóban a Jamaika-kvártett elnevezéssel illetett tárgyalásokat a CDU részéről Angela Merkel, a CSU részéről Horst Seehofer, az FDP részéről Christian Lindner, a Zöldek részéről Cem Özdemir és Simone Peter vezették (a
Zöldek alapszabálya előírja, hogy minden esetben két személynek kell a felelős
pozíciókat betölteni).57 A CDU/CSU és az FDP koalíciója jelentős múltra tekint vis�sza, Helmut Kohl 1982 és 1998 között végig ilyen összetételű koalíciót vezetve volt
kancellár, a 2009 és 2013 közötti ismételt sárga-fekete koalíciónak az FDP jelentős
térvesztése vetett véget. A két párt programja alapján sem volt várható túlságosan
sok nézeteltérés. A Zöldek ugyanakkor jelezték, hogy csak abban az esetben lépnek be a koalícióba, ha politikai programjuk fő elemei, így a klímavédelem, a társadalmi igazságosság a leendő kormány programjának politikai súlypontját fogják
képezni. A Jamaika-koalíciót, mint lehetséges kormányt több ponton érte kritika:
a pártok erőviszonyai közötti fent már ismertetett regionális különbségek miatt
a koalíció a választók tényleges többségét csak az ország nyugati részében tudhatta
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Ismayr (33. lj.) 196.
Der Tagesspiegel online www.tagesspiegel.de/politik/bundestagswahl-2017-spd-wirdoppositionspartei-schulz-aber-nicht-fraktionschef/20370138.html
www.tagesschau.de/inland/jamaika-sondierungen-113.html
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magáénak, illetve az FDP és a Zöldek is tipikusan „értelmiségi” pártnak számítanak a közvélekedés szerint – szavazóbázisuk valóban inkább a városokban van,
szavazóik között felülreprezentáltak a magasabb jövedelmű és magasabb
iskolázottságú rétegek. Ez a lehetséges koalíció tehát a nyugati értelmiség reprezentánsa lett volna leginkább, ilyen koalícióra valóban elsősorban Németország
nyugati részén fekvő nagyvárosokban van példa.58 A három pártprogramot összevetve nehéz koalíciós tárgyalásokra lehetett számítani, az adó- és költségvetési politikában, a bevándorlás és a klímavédelem kérdéseiben nagyon eltértek az álláspontok, de közlekedéspolitika, a belpolitika, a biztonságpolitika terén is voltak komoly nézeteltérések.59 A tárgyalások több fordulóban, a pártok szakértőinek
szintjén folytak, a vezetők rendszeres megbeszélései mellett. Különösen a Zöldek
és az FDP elképzelései között volt igen erős a diszkrepancia. November 19-én éjjel
az FDP elnöke, Christian Lindner bejelentette, hogy az FDP nem folytatja a koalíciós tárgyalásokat – ezzel a Jamaika-koalíció lehetősége elbukott.60

7. A koalíciós tárgyalások első körének kudarca és annak
lehetséges következményei – alkotmányjogi lehetőségek és
dilemmák
Rögtön felvetődött a kérdés, hogy milyen további politikai és alkotmányos lehetőségek állnak fenn: ilyen volt az esetleges kisebbségi kormány alakítása, a nagykoalíció folytatása, illetve esetlegesen új választások kiírása. Az első kettő ellen
a korábban már felhozott érvek változatlanul fennálltak, az előrehozott választások lehetősége pedig egyik politikai erő érdekeinek sem felelt meg, ráadásul
a választások ilyen rövid idő utáni megismétlése nem hozott volna szignifikánsan más eredményt, és így nem eredményezett volna könnyebb kormányalakítást sem. Ráadásul kimondva-kimondatlanul mindenki az AfD további erősödésétől tartott egy esetleges új választás alkalmával.
Az 1949-ben létrehozott német alkotmányos rendszer a Weimari Köztársaság folyamatos kormányválságaiból és a Reichstag rendszerint idő előtti feloszlatásának, és az ebből adódó instabilitásnak kedvezőtlen következményeiből tanulva elsősorban a stabil kormányzás lehetőségének megteremtését tekintette
célnak. Ennek megfelelően a Bundestag feloszlatásának lehetőségét erősen korlá-
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„Jamaika liegt am Rhein” (Jamaica a Rajna partján) Dresdener Neueste Nachrichten, 2017. október 18. Ugyanakkor Jamaika-koalíció kormányozza a 2017-es választások óta Schleswig-Holstein tartományt is.
A főbb vitapontokat összefoglalja a Focus Online cikke www.focus.de/politik/deutschland/
jamaika-verhandlungen-das-sind-die-strittigsten-themen_id_7852936.html
„Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren” (Jobb nem kormányozni, mint rosszul
kormányozni) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017. október 20.
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tozza az Alaptörvény, az nem rendelkezik az önfeloszlatás jogával, csak a szövetségi elnök oszlathatja fel az Alaptörvényben szabályozott esetekben.
Erre alapvetően két esetben kerülhet sor: egyrészt, ha a szövetségi kancellár
maga ellen bizalmi szavazást kér, és azon nem szerez többséget, illetve, ha a Bundestag tartósan képtelen kancellárt választani.
Az első lehetőséget, a bizalmi szavazást a kancellár bármikor kezdeményezhet
maga ellen, az Alaptörvény 68. cikk (1) bek. szerint. Amennyiben nem kap többséget, kérheti a szövetségi elnököt, hogy 21 napon belül oszlassa fel a Bundestagot és
írjon ki új választásokat, kivéve, ha a Bundestag közben új kancellárt választ. Ez a lehetőség ebben az esetben elméletileg sem állt fenn, hiszen ügyvezető kormány volt
hivatalban, az ügyvezető kancellárt a jelenlegi Bundestag nem választotta meg, tehát
bizalmi szavazást sem kérhetett attól saját maga ellen. (Ahogyan konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal sem váltható le ügyvezető kormány.)
A másik lehetőség, hogy a kormányalakítás kudarca miatt a szövetségi elnök
feloszlatja a Bundestagot. A kancellárválasztás első fázisában az elnök jelöltjére
szavaznak, a szövetségi elnök által megnevezett kancellárjelölt sikertelensége esetén az Alaptörvény 63. cikk (3) bek. esetén a Bundestag saját jelöltjét választhatja
kancellárrá – természetesen felvetődik a kérdés, hogy ha az elnöknek nem sikerül
olyan kancellárjelöltet találni, aki kormányzóképes többséget tud maga mögé állítani, akkor ez miért és hogyan sikerülne a Bundestagnak. Ez a rendelkezés inkább
a parlamentáris kormányzati rendszerben a Bundestag többségének súlyát hivatott
megjeleníteni.61 A gyakorlat azt mutatja, hogy a szövetségi elnök a várhatóan kormányképes koalíció vezetőjét jelöli kancellárnak, és őt a Bundestag már az első fázisban megválasztja.62 Erre alkotmányos kötelezettsége egyébként nincsen, a jelölt
személyéről diszkrecionális jogkörben dönt – de eddig minden alkalommal a pártok vezetőivel egyeztetve nevezte meg a jelöltjét az Alaptörvény 1949-es hatálybalépése óra.63 Abban az esetben, ha az első és a második szavazási fázis is sikertelen, vagyis ha a Bundestag saját jelöltje sem kap többséget, akkor új szavazást kell
tartani (harmadik fázis), és az annak során a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz
a kancellár. Ha a Bundestag többségét maga mögött tudja, akkor az elnök köteles
kinevezni kancellárrá [63. cikk (4) bek. 2. mondat]. Amennyiben nem sikerül többséget szereznie a Bundestagban, az elnöknek hét napon belül kell döntenie, hogy
kinevezi-e – egy kisebbségi kormány élére – a megválasztott jelöltet, vagy feloszlatja a Bundestagot és új választásokat ír ki. Ebben a döntésben a többségi vélemény szerint a szövetségi elnök döntésének nincsen alkotmányos korlátja, mérlegelésére van bízva, hogy a parlament feloszlatása, vagy a kisebbségi kormány ki-
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Georg Hermes: Art. 63 in Horst Dreier (szerk.): Grundgesetz Kommentar II. köt. (Tübingen:
Mohr-Siebeck 2015) 1573.
Hermes (61. lj.) 1580.
Meinhard Schröder: Art. 63 in: Hermann v. Mangoldt – Friedrich Klein – Christian Starck
(szerk.): Das Bonner Grundgesetz – Kommentar. II. köt. (München: Verlag Franz Vahlen 2000)
1940.
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nevezése mellett dönt.64 Gyakorlati jelentősége ezeknek a rendelkezéseknek
mindezidáig nem volt, ennek szükségessége nem is merült fel.
Amennyiben a 63. cikk (4) bek. 3. mondata szerint a Bundestag feloszlatása
mellett dönt, úgy 60 napon belül új választásokat kell tartani az Alaptörvény 39.
cikk (1) bek. 4. mondata értelmében. A fent említettek miatt a Bundestag ilyen
okból való idő előtti feloszlatására sosem került még sor – csak a kancellár által
elveszített bizalmi szavazás nyomán került erre sor – ennek kialakult alkotmányos gyakorlata sincsen. 2017 őszén is inkább csak elméleti lehetőség volt mindez, komolyan senki nem számolt a Bundestag lehetséges feloszlatásával, bár
többször szóba került ez a lehetőség.
Mivel a Jamaika-koalíció kudarca után Frank-Walter Steinmeier államfő valamennyi parlamenti párttal (az AfD-vel is) megbeszéléseket kezdeményezett, és
felhívta figyelmüket alkotmányos kötelességeikre és az ország jövője iránti felelősségükre,65 a pártok újra számításba vették a lehetőségeket. Így a kisebbségi
kormányzást egy úgynevezett kooperációs koalíció (Kooperationskoalition – rövidítve KoKo) keretében, vagyis az Union kisebbségi kormányát kívülről tartósan támogató pártokkal, illetve egy úgynevezett Kenya-koalíció lehetőségét
(fekete-piros-zöld, tehát Union–SPD–Zöldek) is, valamint ismét felvetődött az
Union–SPD nagykoalíció lehetősége.

8. A koalíciós tárgyalások folytatása – a nagykoalíció új felvonása
Látszólag patthelyzet alakult ki a kormányalakítás körül, a fent felvetett koalíciós
lehetőségek egyike sem tűnt valódi opciónak, de a Bundestag feloszlatásától és
az előrehozott választásoktól is tartózkodott minden parlamenti párt. Végül 2017
novemberének végén az SPD bejelentette, hogy kész tárgyalásokat kezdeni
a nagykoalíció folytatásáról, de csak új, a korábbitól eltérő koalíciós szerződés kötése esetén.66 Az SPD tagságának egy része, illetve a párt ifjúsági szervezete,
a JuSos (Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der
SPD – Fiatal Szocialisták Munkaközössége a Német Szociáldemokrata Pártban)
továbbra is ellenezte a nagykoalíció folytatását.67 Ennek ellenére megkezdődtek
az előzetes megbeszélések a CDU, a CSU és az SPD között, 2018. január 12-én
a tárgyaló delegációk közzétettek egy 28 oldalas dokumentumot, a lehetséges koalíciós szerződés alaptéziseit. Ebben személyi kérdésekről nem esett szó, de a jö-
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Hermes (61. lj.) 1589.
A szövetségi elnök nyilatkozata a kormányalakításról, 2017. október 20. www.bundespraesident.
de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2017/11/171120-StatementRegierungsbildung.html
Die Zeit. 2018. november 14. www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/koalition-spdregierungsbildung-vorschlaege-mitglieder
www.zeit.de/politik/deutschland/2017-11/koalition-spd-regierungsbildung-vorschlaegemitglieder
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vendő nagykoalíció politikai alapjait rögzítették, benne számos, az SPD számára
fontos pont – családok helyzete, szegénység elleni küzdelem, a menedékjogról
szóló rendelkezések szigorításának elmaradása – szerepelt.68
2018. január 21-én az SPD rendkívüli pártkongresszust tartott Bonnban, ezen
a küldöttek kis többséggel (54%), a pártvezetés javaslatára a koalíció megkötése
mellett voksoltak, bár a JuSos és a párt balszárnyához tartozó politikusok továbbra
is tiltakoztak.69 A tiltakozók és a kis többség hatására arról is döntés született, hogy
a végleges koalíciós szerződésről egy minden párttagot érintő, igaz, jogi kötőerővel
nem rendelkező referendumot tartanak, ahogyan tették ezt már 2013-ban, az előző
koalíciós szerződés megkötésekor is. Az Uniópártokkal folytatott tárgyalások eredményeként a koalíciós szerződés feltételeiről február 7-én megállapodtak. Az SPD
tagjainak (464 000 főnek) március elejéig volt lehetősége a koalíciós szerződésről
véleményt nyilvánítani, az eredményeket március 4-én ismertették. A párt vezetése bejelentette, hogy abban az esetben, ha a párt tagjainak legalább 20%-a részt
vesz a referendumon, annak eredményét magára nézve kötelezőnek fogja tekinteni. Bár a szociáldemokratáknak a megfigyelők szerint kedvező koalíciós megállapodást sikerült kötniük, többek közt a külügy- és a pénzügyminisztérium irányítása is az SPD-hez került a tárgyalások értelmében, és a párt politikai céljait is sikerült viszonylag messzemenően elfogadtatni a rég-új koalíciós partnerrel, a párt
belső konfliktusai nem csitultak. A külügyminiszternek jelölt korábbi kancellárjelölt, Martin Schulz február 9-én bejelentette, hogy nem fogadja el a felajánlott külügyi tárcát, majd február 13-án pártelnöki tisztségéről is lemondott (ez arra az
esetre is tervben volt, ha külügyminiszterként hivatalba lép).70
A SPD referendumán a résztvevők 66%-a szavazott a koalíciós szerződés
mellett,71 ebben annak is szerepe lehetett, hogy az előrehozott választásokat mindenképpen el kívánták kerülni: korábban soha nem látott mélységbe zuhant az
SPD támogatottsága, és soha nem látott magasságba az AfD-nek jósolt választási
eredmény.72 A koalíciós szerződést 2018. március 12-én írták alá a CDU, a CSU és
az SPD vezetői,73 majd március 14-én a Bundestag megválasztotta kancellárrá
Angela Merket. A 709 Bundestag-képviselő közül 364-en szavaztak rá, a jelenlegi
minimális, 355-fős kancellári többségnél alig többen, ami azt mutatja, hogy támogatottsága a koalícióban sem teljes, hiszen az Union és az SPD együttesen 399
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A szöveget a német közszolgálati televízió (ARD) közzétette honlapján: www.tagesschau.de/
inland/ergebnis-sondierungen-101.pdf
www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-parteitag-delegierte-stimmen-fuer-koalitionsverhan
dlungen-a-1189028.html
Die Welt, 2018. február 9. ww.welt.de/politik/deutschland/article173386448/SPD-PaukenschlagMartin-Schulz-verzichtet-auf-Amt-des-Aussenministers.html
www.spiegel.de/politik/deutschland/spd-mitglieder-stimmen-fuer-grosse-koalition-a-1196372.
html
II. Politbarometer 2018. februárjában (2018. február 23.) www.forschungsgruppe.de/Umfragen/
Politbarometer/Archiv/Politbarometer_2018/Februar_II_2018/
Die Welt, 2018. március 12. www.welt.de/politik/deutschland/article174465986/169-Tage-nachder-Wahl-GroKo-Spitzen-unterzeichnen-Koalitionsvertrag.html
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képviselővel rendelkezik a Bundestagban.74 Ez figyelmeztető jel is lehetett Angela
Merkel számára és utalhat a kormánykoalíció törékeny voltára is, bár az azóta
eltelt rövid idő és az azóta lefolytatott igen kevés parlamenti szavazás miatt mes�szemenő következtetéseket a kormánytöbbség ingatagságáról még nem tudunk
levonni. Valószínűbbnek tartom, hogy figyelmeztetésnek szánta ezt a koalíció
képviselőinek azon része, aki nem szavazott Angela Merkelre, és fontos politikai
kérdésekben meglesz a kormány szükséges többsége. A valódi viták nem a Bundestag ülésein, hanem a nagykoalíció pártjai közötti megbeszéléseken fognak
folyni, ahogy a fontos döntések is ott születnek – a koalíció többségének támogatását nem bíró kérdéseket nem fogják parlamenti szavazásra bocsátani.
2018. március 14-én a kancellárválasztást követően előbb Angela Merkel tett
esküt a Bundestag előtt a Német Alaptörvény 56 cikkének megfelelően.75 Ezt követően a kormány tagjai Frank-Walter Steinmeier államfőtől átvették kinevezésüket, majd ők is esküt tettek a Bundestag előtt. Ezzel a választások után 169 nappal
megalakult a 4. Merkel-kormány, egyben megszűnt a korábbi ügyvezető kormány megbízatása, amely a második világháborút követő német történelem során a leghosszabb ideig volt hivatalban.
Az új kabinet 16 tagú, a CDU a kancelláron kívül 6 minisztert jelölt, ahogy
az SPD is, a CSU-nak három miniszteri tárca jutott. A kormány tagjai között
Angela Merkelen kívül 6 női minisztert találunk. Viszonylag kevés kormánytag
maradt az előző Merkel-kormányból, öten töltöttek be az előző ciklusban is miniszteri posztot, és csak ketten tartották meg tárcájukat: Ursula von der Leyen
(CDU) maradt védelmi miniszter, Gerd Müller (CSU) pedig továbbra is a nemzetközi gazdasági együttműködésért és fejlesztésért felel a kormányban. A
Merkel fő bizalmasának számító Peter Altmeier a kancellári hivatal vezetése helyett a Gazdasági és Energiaügyi Minisztériumot vezeti a továbbiakban, a két az
előző kormányból megmaradt SPD-s miniszter, Heiko Maas és Katarina Barley
más tárcát kaptak: Maas az igazságügyi helyett a külügyi tárcát vezeti, Barley
vette át az igazságügy-miniszteri posztot – ő korábban nő- és családügyi miniszter volt. Érdekes, hogy két kulcspozíciót kapott politikus, az SPD-s Olaf Scholz
pénzügyminiszter, és a CSU által jelölt Horst Seehofer belügyminiszter is a tartományi politikából érkezett, előbbi a tartományi jogú város, Hamburg főpolgár-
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A kancellárválasztás és a kormány megalakulásának krónikáját közli a Focus Online nevű internetes portál: Laura Gaida: GroKo offiziell im Amt – AfD-Mann bekommt Geldstrafe www.
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mestere volt, Seehofer pedig a bajor miniszterelnöki posztot cserélte le a szövetségi miniszteri tárcára. Ennek ellenére mindketten országosan is ismert politikusok voltak korábban is, Scholz az SPD ügyvezető elnöke, korábban töltött már be
szövetségi miniszteri megbízatást is, Seehofer pedig az Union konzervatív szárnyának egyik vezéregyénisége volt korábban is – és területileg legnagyobb, lakosságszámban második német tartomány miniszterelnökeként komoly súllyal
bírt a szövetségi szintű politikában eddig is, a bajorországi miniszterelnöksége
előtt pedig több szövetségi miniszteri posztot is betöltött.
A kormány tagjainak többsége rutinos politikus, többen korábbi államtitkári megbízatás, vagy hosszú Bundestag-tagság után kaptak miniszteri tárcát, így
Andreas Scheuer, Helge Braun, Jens Spahn az Union színeiben, viszont az SPD
törekedett arra, hogy „új arcokat” is az első vonalba állítson, így lett családügyi
miniszter az országos politikában szinte ismeretlen Franziska Giffey korábbi
neuköllni (Berlin egyik kerülete) polgármester, de a szövetségi szinten újoncnak
számít a környezetvédelmi tárcát átvevő, korábban Észak-Rajna-Vesztfáliában
tartományi miniszter Svenja Schulze is.
Horst Seehofer kisebb botrányt okozott azzal, hogy az általa vezetett Belügy,
Építésügyi és Hazai Ügyekért Felelős Minisztérium (Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat) mind a nyolc államtitkár posztját férfiakkal töltötte
be – a minisztérium esélyegyenlőség megbízottjának kifogásait figyelmen kívül
hagyva.76 A kormány és az egyes miniszterek tényleges teljesítményéről az idő
rövidsége miatt nyilvánvalóan lehetetlen véleményt formálni, a minisztériumok
vezetésének, struktúrájának kialakítása is folyamatban van még.
Az SPD kormányzati szerepvállalása érdekes kérdéseket vet fel: egyrészt
ezt a kampány során, majd közvetlenül a választás után kategorikusan kizárták, másrészt a nagykoalíciós kormányok eddig mindig az SPD politikai pozícióinak gyengülésével jártak. A 2017-es választást követő eseményeket is kétféleképpen értékelhetjük: egyrészt úgy, hogy az SPD folytatta „arcvesztését”,
mert előzetes ígéreteivel ellentétben mégis folytatta a nagykoalíciót, de lehetséges az az értelmezés is, hogy a párt alkotmányos felelősségének tudatában
rugalmas magatartásával segített feloldani a korábban nem tapasztalt politikai patthelyzetet. További kérdés, hogy a kormányzás során mennyire tudja
megvalósítani saját politikai elképzeléseit: e mellett szól, hogy a kormányban
kulcspozíciókat (külügy és pénzügyminiszteri tárca) sikerült kialkudniuk, és
a koalíciós szerződésben is hangsúlyosak az SPD által prioritásnak tartott
kérdések. Ellene szól ugyanakkor, hogy az eddigi koalíciós kormányokban
nemigen sikerült saját politikájukat megvalósítani, a párt arculatának sem
tettek jót ezek az időszakok (sem a 2005–2009 közötti, sem az előző ciklus
nagykoalíciója. Továbbra is hiányoznak az SPD-ből a markáns, karizmatikus
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politikusok, és nincs is a láthatáron az új Kurt Schumacher, Helmut Schmidt
vagy Willy Brandt, de még az új Gerhard Schröder vagy Franz Müntefering
sem. Bár sokan nagy reményeket fűztek Martin Schulzhoz, nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, nem tudta győzelemre vezetni az SPD-t, majd
vissza is vonult a párt vezetéséből.
Nincs egyszerű helyzetben az Union sem, népszerűségéből folyamatosan
veszít, az elmúlt évtizedben elveszítette vezető szerepét a sokáig CDUfellegvárnak tartott Baden-Württembergben, a bajor CSU történelmi mélypontot jelentő választási eredményt ért el 2017-ben (és 2018-ban tartományválasztások jönnek Bajorországban), Angela Merkelen kívül az Unionból is hiányoznak
a nagy egyéniségek, és nem látható, hogy ki állhatna esetleg Merkel helyére
a CDU (és a kormány) élén. A kancellár is veszített népszerűségéből, de hatalmas tapasztalata és megkérdőjelezhetetlen személyes tekintélye eddig minden
helyzeten átsegítette.
Sosem könnyű egy nagykoalíció ellenzékének lenn, a jelenlegi legerősebb ellenzéki pártot, az AfD-t pedig sem a kormánypártok, sem a többi ellenzéki párt nem tekinti partnernek, kormányra kerülésükre esély sincsen,
ráadásul az AfD sok esetben nem a kormány, hanem a politikai rendszer, és
részben a második világháború utáni német alkotmányos hagyományok ellenzékének tűnik. A többi ellenzéki párt önmagában nem jelentős tényező,
nem is várható, hogy azzá válnak, az FDP esetében kérdés, hogy sikerül-e
újra tartóssá tenni jelenlétüket a Bundestagban. A koalíciós tárgyalásokból
való kilépés értékelhető egyfelől a felelősség hárításának, másfelől gerinces
magatartásnak is – a német közvélemény az előbbi felé tendál. Összességében
nem várható, hogy bármelyik ellenzéki párt néppártá válik, és vezető ereje
lehet egy későbbi koalíciónak, rövid távon legalábbis biztosan nem, az elkövetkező parlamenti ciklusban választóik megtartására, illetve tárboruk növekedésére fognak törekedni. Az AfD célja a második legnagyobb párttá válni,
a három kis ellenzéki párt pedig a két néppárt vezette koalícióban juthat kormányzati szerephez a későbbiekben, a Zöldeknek és az FDP-nek ez nyilvánvaló célja is, a többi párt szemében az AfD-hez képest a Baloldal is a kisebbik
rossznak tűnik, a későbbiekben az ő szövetségi kormányzati szerepvállalásukat sem tartom elképzelhetetlennek.

9. Kitekintés az osztrák választásokra
Közben Németország szomszédságában, Ausztriában is választásokat tartottak
2017-ben, miután az osztrák nemzetgyűlés, a Nationalrat pártjai úgy döntöttek
2017. május 15-én, hogy a nagykoalíció két pártja közötti konfliktusok és a kancellárhelyettes lemondása nyomán, hogy lerövidítik a nemzetgyűlés mandátumát. A
formális önfeloszlató határozat 2017. július 17-én született meg, a pártok megállapodása szerint 2017. október 15-én került sor az előrehozott választásokra. A kiin-
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dulási helyzet annyiban azonos volt a németországival, hogy Ausztriát is nagykoalíció kormányozta a választásokat megelőzően. Az osztrák nagykoalíció, az SPÖ
(Sozialdemokrátische Partei Österreichs – Osztrák Szociáldemokrata Párt) és az
jobbközép ÖVP (Österreichische Volkspartei – Osztrák Néppárt részvételével, szociáldemokrata vezetéssel tíz éven át, 2007 óta állt fenn – Alfred Gusenbauer (2007–
2008), később Werner Faymann (2008–2016) végül Christian Kern (2016–2017) vezetésével. A nagykoalícióban történő kormányzásnak Ausztriában nagy hagyományai vannak, 1987–2000 között is az SPÖ és az ÖVP kormányzott.77 Az előrehozott
választások kiírásában szerepet játszott a két párt közti nézeteltérések sokasodása,
illetve az ÖVP vezetési válsága is, amelynek során Reinhold Mitterlehner lemondott, az új pártelnök pedig a külügyminiszter Sebastian Kurz lett.
Az osztrák parlament alsóháza, a Nationalrat 183 képviselőjét 5 évre választják (a korábbi négy év helyett, a módosítás 2007-ben lépett hatályba), a választás
szabályait az 1992-ben elfogadott a Nationalrat Választásáról Szóló Szövetségi Törvény (Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates Bundesgesetz über die Wahl
des Nationalrates – a továbbiakban: NRWO) szabályozza. Az osztrák Szövetségi
Alkotmány (Bundes-Verfassungsgesetz) 26. cikk (1) bek. szerint aktív választójoggal rendelkezik minden 16. életévét betöltött osztrák állampolgár, a passzív választójog alsó korhatásra 18 év [26. cikk (4) bek.].78 Az osztrák választási rendszer arányos, az ország 9 tartománya alkot egy-egy választókerületet, azon belül regionális választókerületeket állít fel a választási törvény [NRWO 3. § (2) bek.], összesen
39-et. A 183 mandátumtartományok és regionális választókerületek szerinti megoszlását a Hare-módszerrel állapítják meg az adott választókerület lakosságszáma
alapján. Ezt követően a regionális választókerületekben a Hare-módszer szerint
kiszámított kvóta alapján osztják ki az egyes pártlisták mandátumait. A szavazás
a listára történik, de azon belül a választónak van preferenciális szavazata
(Vorzugsstimme). Ezt követően a második mandátumosztás során tartományi
szinten is megtörténik a szavazatok leosztása, szintén a Hare-módszer segítségével, az így kapott mandátumszámból kivonják a pártnak már a regionális választókörzetekben kiosztott mandátumokat. Ebben a második elosztási körben csak
azok a pártok vesznek rész, amelyek regionális listán mandátumot szereztek, vagy
az országosan leadott összes szavazat legalább 4%-át megszerezték [NRWO 100. §
(1) bek. és 107. § (2) bek.]. A harmadik mandátumelosztási forduló során az országosan összesített szavazatszámok alapján d’Hondt mátrix segítségével állapítják
meg a mandátumszámot. Az így megállapított számból kivonják a regionális vagy
tartományi listán kiosztott mandátumokat.79 A választási rendszer bonyolultnak
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Ludger Helms – David M. Wineroither: „Keine Alternativen zur Großen Koalition?
Demokratischer Prozess und Koalitionsbildung” in Österreich. in: Frank Decker – Eckhard Jesse
(szerk.) Die deutsche Koalitionsdemokratie vor der Bundestagswahl 2013. Parteiensystem und
Regierungsbildung im internationalen Vergleich (Baden-Baden: Nomos 2013) 561–576. 568–569.
Theo Öhlinger – Harald Eberhard: Verfassungsrecht (Bécs: Facultas, 2016) 168.
Öhlinger–Eberhard (78. lj.) 177–179.
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tűnik, bár mind a Hare, mind a d’Hondt módszer matematikailag könnyen leírható és belátható, illetve kritizálják túlzott pártközpontúsága miatt is – ezt a hatást
a preferenciális szavazatok rendszere enyhíti. A rendszer ugyanakkor, eltekintve
a bekerülési küszöb okozta esetleges torzulásoktól, nagyon pontosan leképezi
a választói akaratot.80
A választási kampányt Ausztriában is a menekültkérdés, illetve általában
a bevándorlás és a bevándorlók integrációjának kérdése uralta. A választás esélyese a két nagy párt, az SPÖ és az ÖPV volt, bár utóbbi nem ezen a néven, hanem a pártelnök, Sebastian Kurz listájaként indult, amit az osztrák választási
szabályok lehetővé tesznek. A konzervatív Liste Sebastian Kurz – Die neue
Volkspartei (Sebastian Kurz listája – Az új néppárt) főleg a vidéki régiókban számított sikerekre, kampányát is elsősorban ott folytatta. Az erős szociáldemokrata
hagyományokkal rendelkező Bécsben hagyományosan sikeres SPÖ az kancellárt, Christian Kernt nevezte meg kancellárjelöltként. Biztos parlamentbe jutónak
tekintette mindenki a szélsőjobboldali-populista (olykor idegenellenes és főleg
euroszkeptikus szólamokat is hangoztató) Osztrák Szabadságpártot (Freiheitliche
Partei Östereich – FPÖ) Heinz-Christian Strache vezetésével. Komoly válságban
volt az egy évvel korábban a szövetségi elnök (Bundespräsident) választásán sikeres Zöld Párt (Die Grünen – Die Grüne Alternative), amelyet belső konfliktusok feszítettek szét – ennek során kizárták a pártból saját ifjúsági szervezetét, és
annak vezetőit. A belső konfliktusok nyomán kivált a párt parlamenti frakciójából és kilépett a pártból Peter Pilz, aki Liste Peter Pilz (Peter Pilz listája) néven
saját listával indult (később önálló pártot is alapított). A bekerülési küszöb közelében mérték a 2012-ben alakult liberális NEOS-t (Das Neue Österreich und
Liberales Forum – Az Új Ausztria és Liberális Fórum).
Bár a korábban fennálló részvételi kötelezettség megszűnt,81 Ausztriában hagyományosan magas a részvételi arány a választásokon, 2017-ben 80% volt. A választások egyértelmű győztese a Sebastian Kurz vezette lista (és ezáltal az ÖVP) lett,
a szavazatok 31,47%-át megszerezve, az előző választásokhoz képest több, mint 7%os erősödéssel. 26,86%-os eredményével csaknem hajszálpontosan megismételte
négy évvel korábbi eredményét az SPÖ. Viszonylag jelentősen erősödött az FPÖ is,
25,97%-ot szerezve, és csaknem beérve a szociáldemokratákat. Parlamentbe jutott
még a NEOS (5,3%) és Peter Pilz listája (4,41%) 3,8%-os eredményével. 2013-as eredményéhez képest több, mint 8%-ot veszítve kiesett a parlamentből a Zöld Párt. A többi pártra, illetve listára összesen a szavazatok 2,2%-a érkezett, minden párt 1% alatti
eredményt ért el, így a zöldeken kívül jelentősebb politikai erő nem maradt képviselet nélkül. A választási eredményeket áttekintve a tartományok jelentős részében az
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Behnke–Grotz–Hartmann (21. lj.) 75.
Öhlinger–Eberhard (78. lj.) 172.
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ÖVP lett a legerősebb párt, az SPÖ nyerte a választást Bécsben és Burgenlandban, az
FPÖ pedig hagyományos fellegvárában, Karintiában győzött.82
A szavazatok, illetve a Nationalrat mandátumainak
megoszlása a pártok között Ausztriában
Párt

Megszerzett szavazatok
aránya (%)

Mandátumok száma
(fő)

ÖPV – Liste Sebastan Kurz

31,37%

62

SPÖ

26,86%

52

FPÖ

25,97%

51

5,3%

10

4,41%

8

NEOS
Liste Peter Pilz

Az eredmények alapján a legerősebb párt az ÖVP lett 62 mandátummal, az SPÖ
52, az FPÖ 51 képviselői helyet szerzett, míg a NEOS és a Pilz lista 10, illetve 8
mandátumot kapott. Az eredmények alapján ismét koalíciós kormány alakulása
volt várható, az eddigi nagykoalíción kívül, amelynek folytatása nem volt valószínű, az ÖVP és az FPÖ, valamint az SPÖ és az FÖP lett volna képes stabil többséggel rendelkező koalíciót alkotni. A kisebbségi kormányzásnak Ausztriában
Németországhoz hasonlóan nincsenek hagyományai, ennek lehetősége tulajdonképpen fel sem merült.83 Alexander Van der Bellen zöldpárti szövetségi elnök
még a választások estéjén bejelentette, hogy a legtöbb mandátumot szerző párt,
az ÖVP vezetőjét, Sebastian Kurzot fogja felkérni kormányalakításra, aki a várakozásoknak megfelelően az FPÖ-t választotta koalíciós partnerül a nagykoalíció
folytatása helyett. Október 25-én meg is kezdődtek a koalíciós tárgyalások az
ÖVP és az FPÖ között 5 fő témakörben, 25 szakértői csoportban. A koalíciós tárgyalások megkezdése előtt a kormányalakítással megbízott Kurz megbeszéléseket folytatott valamennyi parlamentbe jutott párt képviselőjével.84 Az új
Nationalrat 2017. november 7-én alakult meg85 – kivételesen nem a parlament
épületében, amely felújítás alatt áll, hanem a Hofburg erre a célra berendezett
termében. A koalíciós tárgyalások viszonylag gyorsan sikerre vezettek, két hónappal a választások után, 2017. december 18-án megalakult az ÖVP és az FPÖ
koalíciós kormánya, az új kancellár Sebastian Kurz, helyettese az FPÖ vezetője,
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Az osztrák Belügyminisztérium közleménye a választások hivatalos végeredményéről. wahl17.
bmi.gv.at/
Helms–Wineroither (77. lj.) 576.
Die Presse, 2017. október 20.
Az 2017-es osztrák választásokról részletesen lásd: Thomas Hofer – Barbara Tóth (szerk.):
Wahl 2017. Loser, Leaks & Leadership (Bécs: Ärzte Verlag 2017)

118

Parlamenti Szemle • 2018/1.

A 2017-ES NÉMET VÁLASZTÁSOK ÉS A KORMÁNYALAKÍTÁS NEHÉZSÉGEI

Hans-Christian Strache lett.86 Ausztriában tehát, bár később voltak a választások,
hamarabb alakult új kormány, a második ÖVP–FÖP koalíciót nem kísérte olyan
tiltakozási hullám sem kül- sem belföldön, mint az 1999-ben Wolfgang Schüssel
vezetésével alakult első ilyen összetételű kormányt.

10. Összegzés
A második világháborút követő időszak leghosszabb kormányalakítási folyamat ért
véget Németországban, a bonni Alaptörvény teremtette, a korábbi évtizedekben stabilitást garantáló alkotmányos rendszerének valódi szakítópróbájára azonban nem
került sor: ha hosszas és fordulatos tárgyalási folyamat végén is, de sikerült stabil –
vagy legalábbis annak tűnő – kormányt alakítani. A hosszúra nyúlt, első körben sikertelen koalíciós tárgyalások, egy újabb párt, az AfD feltűnése és jelentős tényezővé
válása azt vetíti előre, hogy konfliktusokkal terhelt lesz a 19. német Bundestag és
vele a 4. Merkel-kormány hivatali ideje. Az is megmutatkozott, hogy bár népszerűségéből vesztett, nincs alternatívája Angela Merkel kancellárnak, és a korábban a fáradtság jeleit mutató Union–SPD együttműködésnek sem. Angela Merkel több, mint
12 éve tölti be tisztségét, de korábban soha nem kellett ilyen hosszas alkuk után kormányt alakítania, és sosem volt ennyire kicsi a támogatottsága megválasztása során.
A koalíciót korábban feszítő belső ellentéteket csak részben sikerült feloldani, kérdés,
hogy ezekkel együtt fenntartható lesz-e a teljes törvényhozási ciklus során a most
megalakult kormány. További kérdés, hogy folytatódik-e a korábbi néppárt SPD térvesztése, és hogy van-e tere az AfD további növekedésének.
Angela Merkel egy gazdaságilag prosperáló, az Európai Unióban vezető szerepet betöltő, de társadalmilag és politikailag mélyen megosztott Németország
kancellárja lett ismét, a jelek szerint minden politikai rutinjára szüksége lesz, hogy
feladatát teljesítse. Az esetleges bizonytalan hazai támogatottság nemzetközi mozgásterére is kihatással lehet, így változatlanul érdemes lesz figyelni a német parlamentben folyó munkát.
Kulcsszavak: német választások 2017, választási rendszer, koalíció, koalíciós
tárgyalások, kormányalakítás
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Horváth Attila

Egy mindenki ellen, mindenki egy ellen?
A 2017-es parlamenti választások és
a kormányalakítás kihívásai Csehországban
2017. októberben hetedik alkalommal került sor képviselőházi választásokra a független Csehország történetében. Az ANO történelmi és egyben fölényes győzelmét sikertelen koalíciós tárgyalások követték, majd a kényszer szülte, Babiš vezette kisebbségi
kormány elbukott a 2018. januári bizalmi szavazáson, így jelen tanulmány lezárásakor is teljességgel bizonytalan volt, hogy ki és milyen pártokra támaszkodva fogja
kormányozni az országot. Írásomban elsőként a cseh pártrendszer eddigi történetét
foglalom össze röviden, majd a második pontban a választások politikai hátterét és
előzményeit mutatom be, kiemelve, hogy milyen tényezők vezettek az ANO győzelméhez. Ezt követően a választási rendszer felvázolására kerül sor, figyelmet szentelve
annak a kérdésnek is, hogy a választási rendszer mennyiben volt kihatással a pártok
eredményeire. A negyedik pontban a választás kimenetelét járom körül. Az eredmények értékelése során a 2017. októberi fejleményeket a cseh pártrendszer negyedszázados történetébe ágyazva elemzem, rámutatva, hogy a már az 1990-es évek közepétől
a stabilitás számos jelét mutató, „nyugatos” cseh politikai rendszer karaktere a 2010es választásokat követően jelentősen megváltozott. A 2013-as, majd még inkább
a 2017-es választások nyomán napjainkra egy működését tekintve nehezen kiszámítható, képlékeny pártrendszer jött létre, amelyben – a „régi” pártok visszaszorulásával
– a különböző populista erők megkerülhetetlen tényezőkké váltak. Végezetül kitérek
a kormányalakítás nehézségeire is, kiemelve, hogy a jelenlegi politikai helyzet közjogi
szempontból is több érdekességet tartogathat.

1. Stabilitásból instabilitás – a cseh pártrendszer negyedszázada
Csehszlovákia felbomlásával a két utódállam politikai fejlődése markánsan eltérő
képet mutatott. Már az új európai demokráciákra vonatkozó korai elemzések különböző utat jósoltak a két államnak a pártrendszert és a pártversenyt meghatározó törésvonalakat illetően.1 A későbbi empirikus vizsgálatok arra mutatattak rá,

1

Herbert Kitschelt: „The Formation of Party Systems in East Central Europe” Politics & Society
1992/1.; Herbert Kitschelt: „Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies.
Theoretical Propositions” Party Politics 1995/4.; Geoffrey Evans – Stephen Whitefield: „Identifying
the Bases of Party Competition in Eastern Europe” British Journal of Political Science, 1993/4. Utóbbi szerzők feltevésüket arra alapozták, hogy Csehországban nagyobbak a sikeres gazdasági átmenet esélyei, és – Szlovákiával szemben – egy etnikailag viszonylag homogén nemzet alakult ki;
ráadásul a csehszlovák állam felbomlása Szlovákia számára jelent nagyobb terhet az államépítés
szempontjából.
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hogy – Szlovákiával szemben – Csehországban a bal/jobb versenyt szinte kizárólag
a gazdasági kérdések (állam szerepe a gazdaságban, redisztribúció, privatizáció
stb.) határozzák meg, és a többi témakör (mint pl. a nemzettel összefüggő kérdések,
a valláshoz/egyházhoz való viszony vagy a kommunista múlthoz való viszonyulás) jóval kisebb jelentőséggel van jelen.2 A fentiekkel összefüggésben a pártrendszer gerincét alkotó pártok ideológiai profiljukat tekintve – szemben egyes szlovák
pártokkal – sokkal inkább besorolhatóak voltak a hagyományos pártcsaládokba, és
egyben sokkal inkább elhelyezhetőek voltak a bal/jobb skálán, aláhúzva ezzel
a cseh pártrendszer „nyugatos” jellegét – legalábbis ami a szereplőket illeti.3
Kitschelt és szerzőtársai négy posztkommunista demokráciára irányuló kutatása
azt mutatta ki, hogy a vizsgált államok közül Csehországra volt a leginkább jellemző, hogy a meghatározó pártok kikristályosodott pozícióval rendelkeztek
a gazdasági kérdésekben.4
A pártok versenyének igen fontos fejleményeként már az 1990-es évek közepére – kelet-közép-európai összevetésben tehát meglehetősen korán – kialakult
egy kétpólusú verseny, amely nagyrészt megfeleltethető volt egyes hagyományos nyugati mintáknak. Mindez elsősorban abban tükröződött, hogy igen hamar kiemelkedett egy jobbközép és egy balközép párt, alapvetően meghatározva
a következő másfél évtized versenyének struktúráját. Az ellenzéki esernyőszervezetként működő OF (Polgári Fórum) 1991-es felbomlását követően a jobboldal
vezető ereje a mozgalom egyik utódja, az ODS (Polgári Demokrata Párt) lett.5 Václav Klaus vezetésével egy olyan liberális-konzervatív, piacpárti jobbközép erő jött

2

3

4
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John Huber – Ronald Inglehart: „Expert interpretations of party space and party locations in 42
societies” Party Politics 1995/1. 86.; Geoffrey Evans – Stephen Whitefield: „The Structuring of
Political Cleavages in Post-Communist Societies: the Case of the Czech Republic and Slovakia”
Political Studies 1998/1.; Herbert Kitschelt – Zdenka Mansfeldova – Radoslaw Markowski –
Gábor Tóka: Post-Communist Party Systems. Competition, Representation, and Inter-Party
Cooperation. (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Josef Blahož – Lubomír Brokl –
Zdenka Mansfeldová: „Czech Political Parties and Cleavages after 1989” In Kay Lawson – Andrea Römmele – Georgi Karasimeonov (szerk.): Cleavages, Parties, and Voters: Studies from Bulgaria,
the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania. (Westport: Praeger Publishers, 1999); Kevin
Deegan-Krause: Elected Affinities: Democracy and Party Competition in Slovakia and the Czech
Republic (Stanford: Stanford University Press, 2006). Blahož és szerzőtársai az 1990-es évek végén a gazdasági populizmus vs. piaci liberalizmus ellentétéről mint a cseh politikát leginkább
strukturáló valódi törésvonalról írtak (136–137.). Kitschelt a már hivatkozott 1995-ös írásában
„megjósolta”, hogy a bürokratikus-autoriter kommunista múlttal rendelkező országok esetén
nagyobb az esélye a gazdasági dimenzió által meghatározott versenynek (461–462.)
Klára Vlachová: „Czech Political Parties and their Voters. An Analysis of Voting Patterns in the
Czech Republic” Czech Sociological Review 1997/1.; Steven Saxonberg: „A New Phase in Czech
Politics” Journal of Democracy 1999/1.; Vít Hloušek – Lubomír Kopeček: Origin, Ideology and
Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared (Farnham: Ashgate,
2010) 222–223.
Kitschelt et al. (2. lj.)
A jobbközép pártok konszolidációjára lásd: Seán Hanley: „The consolidation of centre-right
parties in the Czech Republic as an issue for comparative analysis” Czech Journal of Political
Science 2010/2.
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létre, amely egymást követően két választáson (1992, 1996) is fölényes győzelmet
aratott, és így a térség egyik legsikeresebb jobbközép formációjává vált.6 A baloldalon az erőviszonyok némileg később, csak az 1990-es évek közepére kristályosodtak ki: a ČSSD (Cseh Szociáldemokrata Párt) ekkorra vált a baloldal domináns erejévé, jelentősen nagyobb szavazói bázisra szert téve, mint a KSČM (Csehés Morvaország Kommunista Pártja).7 Amint Hloušek és Kopeček rámutat, az
1990-es évek közepére a cseh politikai kompetitív karaktere megfeleltethetővé
vált a Sartori-féle kétpólusú egydimenziós versenynek.8
A választások mintegy másfél évtizeden keresztül rendre a polgári demokraták és a szociáldemokraták között dőltek el, így a két párt – leszámítva
a szakértői kormányokat – felváltva adta a kormányfő személyét is. A polgári
demokraták és a szociáldemokraták állandósult rivalizálásán túl a cseh pártrendszer stabilitásáról alkotott kép számos további vizsgálatban visszaköszön.9
A stabilitás mindenekelőtt abban mutatkozott meg, hogy a négy „régi” párt
[ODS, ČSSD, KSČM, KDU–ČSL ˙(Kereszténydemokrata Unió – Csehszlovák
Néppárt)] 1992-től folyamatosan tagja volt a törvényhozásnak, ráadásul támogatottságuk 1996-tól egy viszonylag szűk sávban mozgott. Az előbbi négy párt
mellett a parlamentbe újonnan bekerülő, illetve kieső pártok száma viszonylag
alacsony volt.10 Emellett az összevont választói illékonyság a posztkommunista
térségben mindvégig a legalacsonyabbak közé tartozott, ráadásul a pártrend-

6

7

8

9
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Az ODS ideológiai profiljára lásd: Seán Hanley: „The new right in the new Europe? Unravelling
the ideology of ’Czech Thatcherism’” Journal of Political Ideologies 1999/2.; Seán Hanley: „Blue
Velvet: the rise and decline of the new Czech right” Journal of Communist Studies and Transition
Politics 2004/3.
Jan Vermeersch: „Social Democracy in the Czech Republic and Slovakia” In Michael Waller
– Bruno Coppieters – Kris Deschouwer (szerk): Social Democracy in a Post-Communist Europe
(London: Frank Cass, 1994); Lubomír Kopeček – Pavel Pšeja: „Czech Social Democracy and its
„cohabitation” with the Communist Party: The story of a neglected affair” Communist and
Post-Communist Studies 2008/3.
Vít Hloušek – Lubomír Kopeček: Cleavages in the Contemporary Czech and Slovak Politics
Between Persistence and Change, East European Politics and Societies 2008/3. 529. Brokl és
Mansfeldová pedig az 1949 utáni Németországhoz hasonlította a pártrendszer fejlődését, kiemelve a bipoláris tendenciákat [Lubomír Brokl – Zdenka Mansfeldová: „How the Voters
Respond in the Czech Republic” In Kay Lawson – Andrea Römmele – Georgi Karasimeonov
(szerk.): Cleavages, Parties, and Voters: Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland,
and Romania (Westport: Praeger Publishers, 1999) 210.].
Michal Klíma: „Consolidation and Stabilization of the Party System in the Czech Republic”
Political Studies 1999/3.; Ágh Attila: The Politics of Central Europe (London: Sage, 1998) 151.;
Petr Kopecký: „The rise of the power monopoly: Political parties in the Czech Republic” In
Susanne Jungerstam-Mulders (szerk.): Post-communist EU Member States: Parties and Party
Systems (Aldershot: Ashgate, 2006); Paul G. Lewis: „Party systems in post-communist Central
Europe: Patterns of stability and consolidation” Democratization 2006/4.
Az 1992-es választásokat kiindulópontként tekintve egészen 2010-ig mindössze két új párt
került be a parlamentbe [2002: US (Szabadság Unió), 2006: SZ (Zöld Párt)], amelyek közül az
előbbi az ODS-ből vált ki, így csak a zöldpárt minősült valódi új pártnak.
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szer fragmentációja is csökkenő tendenciát mutatott, a parlamenti pártok száma is folyamatosan csökkent.11
A fordulópontot a 2010-es választás jelentette, amit gyakran illetek „földrengésszerű” jelzővel.12 A két nagy párt, az ODS és a CSSD markánsan visszaesett, miközben a parlamentbe bejutott két új párt {TOP09 [(Hagyomány, Felelősség, Jólét), VV (Közügyek)]}, amelyek együttesen a szavazatok több mint negyedét szerezték meg. Ezen felül másik két párt, a kereszténydemokraták és
a zöldek kiesését kell megemlíteni. Amíg utóbbiak csak 2006-ban váltak parlamenti párttá, a KDU–ČSL közel száz éves múltra tekint vissza és a rendszerváltás óta folyamatosan tagja volt a törvényhozásnak. A 2010-es választás során
soha nem látott mértékben módosultak a pártpreferenciák (az ezt mérő választói illékonyságra lásd a 4.1. pontot), és ezzel párhuzamosan egy, a korábbiaknál
lényegesen fragmentáltabb képviselőház alakult meg. A 2013-as előrehozott választások ismét alaposan átalakították a parlamenti erőviszonyokat.13 A ČSSD,
de főként az ODS mandátumaránya tovább csökkent, és ismét bekerült két új
párt (ANO2011 [Elégedetlen Polgárok Akciója 2011], Usvít [Közvetlen Demokrácia Hajnala]) a parlamentbe. A választói illékonyság ezúttal is nagyon magas
volt, és egy minden korábbinál fragmentáltabb pártrendszer jött létre, amelyből
lényegében eltűntek a nagy (a többiekhez képest kimagasló támogatottságú)
pártok. Ráadásul a pártok versenyét a megelőző évtizedekben többé-kevésbé
meghatározó bipolaritás teljes egészében eltűnt; a meghatározó formációkat
már aligha lehetett két, egymással szembenálló blokkba rendezni. Charvát egy
2014-es tanulmányában találóan úgy írta le a cseh pártrendszer változását,
mint egy átmenetet a törékeny stabilitásból a stabil törékenységbe.14 A tavaly
októberi választások egyik fontos kérdése tehát az volt, hogy folytatódik-e
a pártrendszer átalakulása vagy egyfajta konszolidáció következik be a szereplőket és az erőviszonyokat tekintve.

11

12

13

14

Kevin Deegan-Krause – Tim Haughton: „A Fragile Stability. The Institutional Roots of Low
Party System Volatility in the Czech Republic, 1990–2009” Czech Journal of Political Science
2010/3. Az egyes mutatók alakulására lásd a 4.1. pontot.
Tim Haughton – Tereza Novotná – Kevin Deegan-Krause: „The 2010 Czech and Slovak
Parliamentary Elections: Red Cards to the ’Winners’” West European Politics 2011/2.; Seán
Hanley: „Dynamics of new party formation in the Czech Republic 1996–2010: looking for
the origins of a ‘political earthquake’” East European Politics 2012/2.; Jakub Šedo: „Study of
volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of
Deputies” World Political Science Review 2012/1.
A választások értékelésére lásd pl. Vlastimil Havlík – Petr Voda: Lost Stability? Re-Alignment
of Party Politics and the Rise of New Political Parties in the Czech Republic (Paper prepared for
the Annual Meeting of the APSA [Washington D.C., US, August 28–31 2014]);,Vlastimil
Havlik: „The 2013 Parliamentary Election in the Czech Republic” European Electoral Studies
2014/1.
Jakub Charvát: „The Czech Party System Change since 2010: From Fragile Stability to Stable
Fragility” Revista de Stiinte Politice 2014/41.
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2. A 2017-es választások előzménye és politikai háttere
A 2013-as előrehozott választásokat követően a győztes ČSSD a második helyen végzett ANO-val és a képviselőházba ismét bejutó KDU-ČSL-lel lépett koalícióra. A kormányfő a szociáldemokrata Bohuslav Sobotka lett, míg a pénzügyminiszteri posztot Andrej Babiš, az ANO elnöke kapta meg. A Sobotkakabinet abban az értelemben biztosan sikeresebb volt a két korábbi elődjénél,
hogy kitöltötte négyéves megbízatását, és 2009, illetve 2013 után nem kellett
ismét egy válságkezelő-szakértői kabinetet kinevezni. Sőt, a Sobotka-kormány
a 2002–2006-os ciklus óta az első olyan kormány volt, amely választástól választásig változatlan koalíciós összetételben maradt hivatalában. Ráadásul
a kormányfő személye sem változott a négy év alatt, ami utoljára az 1998–2002es időszakban fordult elő.
A ciklus során – értelemszerűen nem függetlenül a világgazdasági helyzet
javulásától – számos gazdasági mutató szempontjából jól teljesített Csehország.
A 2014–2016-os évek alapján számított gazdasági növekedést tekintve Csehország nemcsak a másik három visegrádi államot előzte meg, hanem a volt szocialista térségen belül is a második legmagasabb növekedést produkálta Románia után.15 Ezen felül 2017. októberben az egész Európai Uniót tekintve Csehországban volt a legalacsonyabb (2,7%) a munkanélküliség,16 miközben a 2016-ban
a költségvetés többlettel zárt,17 a GDP-arányos államadósság pedig a 2013-as
44,9%-ról 2016-ra 36,8%-ra csökkent.18
Ugyanakkor mindez távolról sem jelentette azt, hogy a kormányzás problémamentes lett volna: a ČSSD és az ANO között állandóak voltak a koalíciós
súrlódások, azonban a két kormánypárt csak 2016-tól kezdett egyre nyíltabban szembefordulni egymással, miközben a pozitív kormányzati eredményeket igyekeztek saját maguknak tulajdonítani.19 2016 elején került nyilvánosságra, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) EU-s támogatások jogosulatlan felhasználása gyanújával vizsgálatot indított Babiš egyik volt
cégének ügyében.20 Ezzel összefüggésben hamarosan sor került az összeférhetetlenségi törvény szigorítására: az új szabályozás értelmében azok a cégek,
amelyekben bármely kormánytagnak 25%-osnál nagyobb részesedése van,

15
16
17
18
19
20

Lásd az Eurostat adatait: ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&
pcode=tec00115&plugin=1
Lásd az Eurostat adatait: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_
statistics
Lásd az Eurostat adatait: ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_
finance_statistics
Lásd az Eurostat adatait: ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&
pcode=teina225&plugin=1
Ivan Petúšek – Aleš Kudrnáč: „Czech Republic” European Journal of Political Research Political
Data Yearbook, 2017, 70.
Petúšek–Kudrnáč (19. lj.) 77.
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kizárásra kerülnek a közbeszerzésekből és az állami támogatásokból. A módosítás ezen felül a kormánytagok részére tilalmazta a médiaérdekeltségeket.
Az új szabályozás nyilvánvalóan az ellen a Babiš ellen irányult, aki többek
között két napilap és számos nagy cég tulajdonosa volt, és így a médiában is
jelentős befolyással bírt. A pénzügyminiszter a szigorítást úgy interpretálta,
hogy a „régi” pártok célja a politikai karrierjének ellehetetlenítése.21 Az ANO
és a szociáldemokraták közti viszály végül a 2017 tavaszi kormányválságban
csúcsosodott ki, amely Babiš leváltását eredményezte.22 Az elemzők Sobotka
akcióját egy utolsó kísérletnek tekintettek, hogy javítsa pártja helyzetét,
ugyanis ekkor a közvélemény-kutatások már az ANO óriási fölényét mérték
a ČSSD-vel szemben (30 vs. 15%).
A választások politikai előzményeinek felvázolása során érdemes a pártok ciklus alatti eredményeire is kitérni. Bár a 2013-as választás a ČSSD győzelmét hozta az ANO-val szemben (20,5, ill. 18,7%), a közvélemény-kutatások
ezt követően a ciklus során szinte minden alkalommal az ANO-t mérték
a legnépszerűbb pártnak.23 A 2014. májusi – rendkívül alacsony részvétel
mellett rendezett – európai parlamenti választásokat az ANO nyerte meg
(16,13%), a szociáldemokraták pedig a harmadik helyre szorultak (14,17%). Kevesebb, mint fél évvel később a szenátusi és a helyi önkormányzati választásokra került sor: az előbbin a szociáldemokrata párt szerepelt jobban, míg
utóbbin az ANO kapta a legtöbb szavazatot, de – a választási rendszer sajátosságaiból adódóan – kevesebb önkormányzati mandátumot szerzett, mint
versenytársai.
A közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy 2016 nyarán – amint arra
fentebb utaltam – az ANO és a ČSSD támogatottsága között kinyílt az olló:
a szociáldemokraták lassú, de folyamatos hanyatlása nyomán a párt a biztos
szavazók között beesett a 20%-os határ alá, míg az ANO ezzel párhuzamosan
egyre inkább megközelítette a 30%-os támogatottságot. 2016. októberben regionális és szenátusi választásokra is sor került, amelyek egyfajta erőfelmérésként szolgáltak az egy évvel későbbi képviselőházi megmérettetés előtt. A regionális választásokon az ANO kapta a legtöbb szavazatot, azonban a ČSSD
– összefogva más pártokkal – több régióban is sikeresen kiszorította a saját
koalíciós partnerét a területi kormányzásból, így Babiš pártja középszinten
kisebb befolyásra tudott szert tenni, mint amekkora a szavazatarányából következett volna.24 A regionális választásokkal egyidejűleg a szenátus egyhar-
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Petúšek–Kudrnáč (19. lj.) 76.
A kormányfő – annak adócsalási ügye miatt – Babiš felmentését kérte az államfőtől, aki viszont
– jó viszonyt ápolván a pénzügyminiszterrel – vonakodott eleget tenni a kérésnek. Sobotka ezt
követően bejelentette az egész kormány lemondását, majd ezt rövidesen visszavonta. A válság
végül Babiš menesztésével oldódott meg.
A ciklus közvélemény-kutatási eredményeinek összefoglalására lásd: en.wikipedia.org/wiki/
Opinion_polling_for_the_Czech_legislative_election,_2017
Petúšek–Kudrnáč (19. lj.) 71.
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mada is megújításra került; ezúttal is az ANO szerezte meg a legtöbb szavazatot, azonban ez az elnyert mandátumok számában nem tükröződött vis�sza.25 A közvélemény-kutatási adatokból, valamint a ciklus alatt rendezett
„másodrendű” választások eredményeiből kitűnt, hogy a 2017-es választás
minden bizonnyal az ANO előretörését hozza magával.

3. A választási rendszer és a hatása
Csehországban a parlament két házába eltérő módon választják meg a képviselőket. Míg a szenátusi választásokon a többségi elv érvényesül (kétfordulós abszolút többségi rendszer, 81 egyéni választókerület), addig a 200 fős képviselőház esetén egy arányos listás rendszer működik. Bár az arányos listás megoldás már az 1990-es választásokon debütált, a jelenlegi választási rendszer csak
2001-ben nyerte el a mostani formáját, miután az alkotmánybíróság megsemmisítette a két nagy párt által elfogadott, a kisebb pártokat meglehetősen hátrányosan érintő törvényt.26
Az ország 14 területi választókerületre (a 13 régióra és a fővárosra) van
felosztva; választókerületenként hozzávetőlegesen 5–25 mandátum nyerhető
el.27 A mandátumok kiosztása választókerületenként azzal a d’Hondtmódszerrel történik, amely a nagyobb pártoknak kedvezőbb.28 A parlamenti
bejutási határ 5%, azonban a közösen induló pártok esetén 10% (két párt),
15% (három párt), illetve 20% (négy vagy több párt) a küszöb mértéke.
A pártok választókerületenként ún. félszabad listákat állítanak, amelyeken ugyan meghatározzák a jelöltjeik sorrendjét, azonban a választópolgárok
– miután kiválasztották az általuk támogatott párt listáját – jogosultak legfeljebb négy ún. preferenciális szavazat leadására. A preferenciális szavazatok
révén a választópolgárok azt nyilvánít(hat)ják ki, hogy az általuk favorizált
párt mely jelöltjeit látnák legszívesebben a parlamentben (itt tehát nem pártok, hanem személyek közötti választásról van szó). Amennyiben egy jelölt az
adott listára leadott preferenciális szavazatok legalább 5%-át megszerzi, úgy
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A kétfordulós, abszolút többségi rendszerben az ANO jelöltjei számos egyéni választókerületben vereséget szenvedtek.
Erről lásd pl. Keith Crawford: „A System of Disproportional Representation: The Proposed
Electoral Law for the Czech Republic” Representation 2011/1., illetve Andrew Roberts:
„Demythologising the Czech opposition agreement” Europe-Asia Studies 2003/8. 1288–1289.
A választókerületenként elnyerhető mandátumok száma nincsen előre rögzítve, hanem az a választókerületenként leadott érvényes szavazatok számától függ. Annak függvényében, hogy melyik
régióban hogyan alakul a részvételi arány, kis mértékben választásról választásra módosul a 200
mandátum területi megoszlása.
A különböző mandátumkiosztási formulák hatására lásd pl. Arend Lijphart: „Degrees of
proportionality of proportional representation formulas” In Bernard Grofman – Arend
Lijphart (szerk.): Electoral Laws and Their Political Consequences (New York: Agathon Press, 1986)
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a lista élére ugrik, növelve ezzel a mandátumhoz jutása esélyét.29 Ez az eljárás
a választópolgároknak lehetőséget ad arra, hogy mintegy „felülbírálják”
a pártok által meghatározott sorrendet – szemben a hazánkban is ismert kötött listával, ahol a szavazók nem tudják befolyásolni, hogy az általuk választott párt listájáról konkrétan mely jelöltek jussanak mandátumhoz.
Ami a pártok indulását illeti, Csehországban a választásokat megelőzően
a pártoknak nem aláírásokat (ajánlásokat) kell gyűjteniük, hanem egy törvényben meghatározott összeg megfizetésével teljesíthetik az indulás feltételeit. Ez
1996-tól egy ún. választási kauciót jelentett, amelynek összege választókerületenként 200 ezer CZK volt, és csak abban az esetben járt vissza, ha a párt átlépte az
5%-os küszöböt. A kaució rendeltetése értelemszerűen az volt, hogy a választásoktól lehetőleg távol tartsa azokat a pártokat, amelyek minimális támogatottsággal rendelkeznek. A kauciót – számos bírálat és az alkotmánybíróság ajánlása
nyomán – a 2002-es választáson felváltotta a regisztrációs díj, amelynek összege
mindössze 15 ezer CZK/választókerület, viszont nem jár vissza. Mindez az jelenti, hogy 14 választókerülettel számolva egy viszonylag alacsony összeg, 210 ezer
CZK (kb. 2,5 millió Ft) megfizetésével bármely párt jogosulttá válik az indulásra.
30
A kevésbé szigorú szabályozás tükrében nem meglepő, hogy meglehetősen
sok, kb. 25–30 párt szokott rajtvonalhoz állni (2017-ben 31).
A választások jogszabályi hátterével kapcsolatban megjegyzést érdemel
még, hogy 2016-ban több olyan jogszabály-módosítást fogadtak el, amelyek célja
a választási pénzügyek transzparenciájának növelése volt.31 Így megkezdte működését a pártok gazdálkodásának ellenőrzését végző hivatal, amely jogosulttá
vált a pártok által végzett tranzakciókat nyomon követni. A törvény a pártok számára előírta, hogy kampánnyal összefüggő tranzakcióikat egy speciális bankszámlán végezzék, illetve a honlapjukon hozzák nyilvánosságra az utolsó három
év pénzügyi ügyleteit. Ezen felül egy felső határ került megállapításra a pártok
kampányköltéseire, ami a képviselőházi választásokon 90 millió CZK (valamivel
több, mint 1 milliárd Ft).32
A választási rendszer alapjainak ismertetését követően érdemes annak néhány karakteres hatását is számba venni. A pártok eredményeit összefoglaló 1. táb-
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A preferenciális szavazat révén adott esetben olyan képviselőjelölt is mandátumhoz juthat, akit
a párt a lista végére, azaz „esélytelen” helyre tett. Így pl. az ODS közép-csehországi listájáról
nemcsak a lista 1–3. helyén induló jelöltek kerültek be a parlamentbe, hanem egy olyan jelölt is,
akit a párt csak a 31. helyre tett, viszont a preferenciális szavazatoknak köszönhetően ebből
a kedvezőtlen pozícióból is mandátumot szerzett. Lásd a Cseh Statisztikai Hivatal választási
honlapját: www.volby.cz/pls/ps2017nss/ps351?xjazyk=EN&xkraj=2&xstrana=1
Lukáš Linek – Jan Outlý: „Czech Republic: Is It Possible To Buy Political Stability?” In Steven
D. Roper – Janis Ikstens (szerk.): Public Finance and Post-Communist Party Development
(Aldershot–Hampshire: Ashgate, 2008) 80.
Petúšek–Kudrnáč (19. lj.) 75. (302/2016. számú törvény a pártokról és a politikai mozgalmakról
szóló 424/1991. számú törvény módosításáról)
A törvénymódosítások részletes bemutatására lásd a Frank Bold intézet elemzését: en.frankbold.
org/sites/default/files/tema/briefing-political_party_financing_reform-2015-09-30_0.pdf
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lázat utolsó oszlopában feltüntettem az arányossági együttható értékeit is. Ez –
a mandátum- és a szavazatarány hányadosa révén számított – indikátor azt mutatja meg, hogy a pártok a szavazók körében elért támogatottságukat mennyiben
tudták azonos súlyú mandátumaránnyá „konvertálni”. Amennyiben az érték 1-nél
nagyobb, úgy az adott párt „túlnyerte” magát, míg az 1-nél kisebb érték arra utal,
hogy a párt a parlamentben a szavazatarányához képest alulreprezentált. A táblázat utolsó oszlopából kitűnik, hogy az egyes pártok nagyon különböző módon
„jöttek ki” a szavazat–mandátum konverzióból. Az ANO látványosan „túlnyerte”
magát, hiszen a szavazatok kevesebb, mint 30%-a kis híján a mandátumok 40%-át
jelentette. A következő hat pártnál nincs jelentős eltérés a mandátum-/szavazatarány hányadosban, viszont a két legkisebb formáció – különösen a STAN – meglehetősen rosszul járt a mandátumallokációval. A pártonkénti arányossági együtthatók alakulása természetesen nem független a választási rendszer megoldásaitól;
az indikátor értékét elsősorban a körzeti magnitúdó és a választási formula befolyásolja. Ami a körzeti magnitúdót illeti, közismert törvényszerűség, hogy minél
kisebb az átlagos körzeti magnitúdó (azaz a választókerületenként kiosztható
mandátumok száma), a kisebb pártoknak annál nehezebb parlamenti helyeket szerezni.33 Csehországban a 14,3-as átlagos körzeti magnitúdó nem számít különösen
alacsonynak, viszont a kisebb (5–11 mandátumos) választókerületekben a kisebb
pártok csak relatíve magas szavazataránnyal juthatnak mandátumhoz.34 A szavazatokat mandátumokká alakító választási formulák közül – amint fentebb már
említettem – a d’Hondt-módszert alkalmazzák, ami a nagyobb pártok számára
egyértelműen előnyösebb, mint a kisebbek részére. Ezek a hatások együttesen
eredményezték azt, hogy a pártok által elért mandátumarány erős korrelációt mutat az arányossági együttható érékével.

4. A választás eredményei
A 2017. október 20–21-én rendezett választások fontosabb eredményeit az 1. táblázat foglalja össze. A részvételi arány 60,84%-os volt, amely nem tér el jelentősen
a megelőző 15 év átlagától (ugyanakkor messze elmarad az 1990-es évek adataitól). A következőkben a 2017-es választásokat előbb a cseh pártrendszer fejlődése
szempontjából elemzem, majd az egyes pártok eredményét veszem számba.

33
34

Arend Lijphart: „The Political Consequences of Electoral Laws, 1945-85” The American Political
Science Review 1990/2.
Így pl. a STAN hiába ért el 5% feletti eredményt a Hradec Králové-i és a Karlovy Vary-i választókerületben, mandátumhoz egyik helyen sem jutott. Sőt, a libereci választókerületben elért
közel 13%-os eredmény is mindössze egy helyet hozott a pártnak, hiszen itt csak nyolc mandátum volt kiosztható. Megjegyzést érdemel, hogy a cseh választási rendszer nem tartalmaz külön kompenzációs mandátumokat, így a kisebb pártok nem részesülnek „kárpótlásban” a mandátumokat nem eredményező szavazataikra tekintettel.
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Szavazatarány

Mandátumok

2017

2013

Különbség

ANO 2011
(Elégedetlen Polgárok
Akciója 2011)

29,64%

18,66%

ODS
(Polgári Demokrata
Párt)

11,32%

ČPS
(Cseh Kalózpárt)

10,79%

SPD
(Szabadság és
Közvetlen Demokrácia)

10,64%

KSČM
(Cseh- és Morvaország
Kommunista Pártja)

Arányossági
együttható

száma

aránya

+10,98%

78

39%

1,32

7,73%

+3,59%

25

12,5%

1,10

2,66%

+8,13%

22

11%

1,02

–

új

22

11%

1,03

7,76%

14,91%

–7,15%

15

7,5%

0,97

ČSSD
(Cseh Szociáldemokrata
Párt)

7,27%

20,46%

–13,19%

15

7,5%

1,03

KDU–ČSL
(Kereszténydemokrata
Unió – Csehszlovák
Néppárt)

5,80%

6,78%

–0,98%

10

5%

0,86

TOP09
(Hagyomány,
Felelősség, Jólét)

5,31%

12,00%

–6,69%

7

3%

0,66

STAN
(Polgármesterek és
Függetlenek)

5,18%

–

új

6

3%

0,58

Egyéb pártok

6,29%

12,56%

–6,27%

0

0%

–

1. táblázat
A 2017-es képviselőházi választások eredménye
Forrás: saját összeállítás, ill. számítások a Cseh Statisztikai Hivatal választási
honlapja (www.volby.cz) alapján

4.1. Stabilitásból instabilitás – a cseh pártrendszer átalakulása
Az választási adatokat áttekintve elsőként arra kell rámutatni, hogy a cseh képviselőház megőrizte a 2013-ban kialakult sokpárti jellegét; sőt, ezúttal rekordszámú, kilenc párt lépte át az 5%-os küszöböt. A (parlamenti) pártok száma mellett az is sokat
elmond egy pártrendszerről, hogy a szavazatok/mandátumok egy-két pártnál koncentrálódnak, vagy éppen kiegyenlítettek az erőviszonyok. A pártrendszer koncent-
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rációjára használt indikátorok közül a pártok effektív száma a legismertebb mutató:
ez az érték nem pusztán a pártok tényleges számát tükrözi, hanem a pártok relatív
méretét is figyelembe veszi.35 Az 1. ábra egyrészt a parlamenti pártok tényleges számát mutatja meg, másrészt pedig a pártok effektív számának alakulásáról is képet
ad (külön választva a parlamentbe bejutó, illetve a választásokon induló pártok effektív számát).

1. ábra
A pártrendszer koncentrációja Csehországban (1992–2017)
Forrás: saját számítások a Cseh Statisztikai Hivatal választási honlapja (www.
volby.cz) alapján
A cseh pártrendszer 1992-től kezdve – a polgári demokraták és a szociáldemokraták kiemelkedésével – fokozatosan egyre koncentráltabbá vált; a folyamat a 2006os választáson tetőzött. 2010-től kezdve egy ellentétes irányú folyamat rajzolódott
ki: az ODS-nek és a ČSSD-nek is fokozatosan megszűnt a nagypárti jellege. 2013-ra
lényegében eltűntek a nagy, 30% körüli pártok a cseh politikából; közepes (10–20%os) formációból viszont négy is akadt. Az pártok effektív száma mindkét számítási
mód alapján rekord magas lett, tükrözve a pártrendszer szokatlan mértékű

35

Maga a szám azt mutatja meg, hogy – hipotetikusan – hány azonos erősségű párt eredményezne
ugyanolyan mértékű fragmentációt, mint amilyet az aktuális pártok eredményeznek (Markku
Laakso – Rein Taagepera »The „Effective” Number of Parties: A Measure with Application to West
Europe« Comparative Political Studies 1979/1. 4.). Amennyiben valamennyi párt pontosan egyforma
erősségű, úgy a pártok effektív száma értelemszerűen megegyezik a pártok tényleges számával.
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fragmentáltságát. A tavaly októberi választás némileg alacsonyabb fragmentációt
eredményezett, de a cseh pártrendszer koncentráltsága továbbra is messze van
a megelőző évtizedétől. A képlet jelenleg viszont annyiban más 2010-hez és 2013hoz képest, hogy míg az előbbi két választáson a két legerősebb párt is csak 20%
körül teljesített, addig most az ANO megközelítette a 30%-ot, és ennek ellenére is
magas a pártrendszer fragmentációja. Természetesen mindez azzal magyarázható,
hogy a pártrendszer ANO-n túli – nevezzük így – ellenzéki fele rendkívül szétaprózott (nem kevesebb, mint nyolc párt osztozik a mandátumok 61%-án). Arra, hogy
egy párt ilyen mértékben kiemelkedjen vetélytársai közül, utoljára az 1990-es évek
elején akadt példa, amikor is az ODS-hez még egyetlen párt sem nőtt fel. 1996-tól
kezdve viszont a kiélezett küzdelmek jellemezték a választásokat, és a győztes párt
minden alkalommal csak néhány százalékkal tudta megelőzni a fő ellenfelét.
A választások értékelésének egy másik fontos indikátora a szavazatingadozásra fókuszál. Az ún. összevont választói illékonyság aggregálja a pártok szavazatarányában bekövetkezett pozitív vagy negatív irányú változásokat, és ezzel azt
mutatja meg, hogy a választók mekkora hányada változtatta meg a preferenciáját
a korábbi választásokhoz képest.36

2. ábra
Választói illékonyság Csehországban (1996–2017)
Forrás: saját számítások a Cseh Statisztikai Hivatal választási honlapja (www.
volby.cz) alapján

36

Mogens N. Pedersen: „The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of
Electoral Volatility” European Journal of Political Research 1979/1.

132

Parlamenti Szemle • 2018/1.

EGY MINDENKI ELLEN, MINDENKI EGY ELLEN?

A 2. ábrából kitűnik, hogy az 1990-es évek végét és a 2000-es éveket egy viszonylag alacsony – legalábbis a posztkommunista európai államok mércéjével mérve
alacsony – szavazatingadozás jellemezte, viszont a 2010-es választások alapvető
átrendeződést hoztak a pártok erőviszonyaiban.37 A 38,3-es érték azt jelenti, hogy
legkevesebb a választók bő harmada másik pártra szavazott, mint 2006-ban.
2013-ban, illetve tavaly októberben némileg csökkent az indikátor értéke, de még
ígyis igen nagynak bizonyult a preferenciáját megváltoztató szavazók aránya.
Összességében tehát 2010-től kezdve három olyan választás követte egymást,
amelyeken a választópolgárok tömegesen – a korábbi választásokhoz képest kétszer nagyobb arányban – változtatták meg preferenciáikat.
Bár az összevont választói illékonyság könnyen interpretálható módon
tükrözi a szavazatingadozás intenzitását, de az indikátor önmagában nem ad
választ arra a kérdésre, hogy a szavazatok vándorlása a meglevő (a korábbi és
az aktuális választásokon is induló) pártok között zajlott, vagy pedig a pártkínálatban beállt változások (korábbi pártok eltűnése, illetve új pártok megjelenése) generálták a választói illékonyságot. Ezt korrigálandó, az illékonyság
mögött meghúzódó szavazatváltások két kategóriára bonthatóak, megkülönböztetve az ún. „A” és a „B” típusú illékonyságot – előbbi a pártrendszerbe
belépő és az onnan kilépő pártok által generált illékonyság jelenti (volatility
caused by ’A new party’), míg a „B” típusú illékonyság a már létező pártok által
előidézett illékonyságra utal (volatility ’Between existing parties’. 38 Visszatérve
a 2. ábrára, látható, hogy míg a 2010-es és a 2013-as választásokon az újonnan
megjelenő (illetve kisebb mértékben az eltűnő) pártok nagyon jelentős mértékben járultak hozzá az erőviszonyok átalakulásához, addig 2017-ben a szavazatarányok átrendeződését szinte kizárólag a meglevő (tehát 2013-ban is
induló) pártok támogatottságának radikális megváltozása okozta. (Amint az
1. táblázatból kitűnik, az ODS és a KDU–ČSL kivételével a pártoknál jelentős,
minimum 5%-os – de két esetben 10% feletti – szavazatnyereség vagy -veszteség volt kimutatható).

4.2. A szélsőbaltól a szélsőjobbig – a parlamenti pártok
Rátérve az egyes pártok eredményére, az ANO győzelme több szempontból is
történelminek tekinthető. Egyrészt ez volt az első alkalom a cseh választások
25 éve íródó történetében, hogy nem a polgári demokraták vagy a szociáldemokraták végeztek az első helyen. Sőt, az előbbi két nagy párton kívül még
soha egyik formáció sem tudott 20% fölé kerülni. Másrészt a győzelem fölé-

37
38

Hanley (12. lj.)
Eleanor Neff Powell – Joshua A. Tucker: „Revisiting Electoral Volatility in Post-Communist
Countries: New Data, New Results and New Approaches” British Journal of Political Science
2014/1.
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nyessége is példa nélküli: Babiš pártja – noha a 29,64%-os eredmény nem abszolút rekord a cseh választások történetében – több mint két és félszer annyi
szavazatot kapott, mint a második helyen végzett polgári demokraták. Maga
a párt egy sajátos képződménye a cseh politikának, és több szempontból gyökeresen eltérő képet mutat a „régi” pártoktól. Az elmúlt években több elemzés 39 rámutatott, hogy ANO egyértelműen beilleszthető a pártok egyik legújabb történeti típusába, az ún. bizniszpártok (business-firm party) 40 (más kifejezéssel: vállalkozói pártok [entrepreneurial party])41 kategóriájába. A pártot
Babiš alapította, és rövidesen egy erősen centralizált szervezetet alakított ki,
amelyben a saját akaratát feltétlen módon érvényesíteni tudja – erre utal az
a kijelentése, amely az egyik fentebb hivatkozott elemzés címében is visszaköszön: „Én fizetek, tehát én döntök”. A felülről kiépített szervezet, az igen nehezen – csak abszolút lojalitásért cserébe – elnyerhető, szigorú felvételi eljáráshoz kötött, és kisszámú párttagság, valamint a PR-ügynökségek részére
kiszervezett, rendkívül költséges professzionális kampányok mind-mind
a bizniszpártok sajátosságai.
Ami az ANO ideológiai profilját illeti, a párt a hagyományos pártcsaládokba aligha beilleszthető. Főként a kezdeti szakaszban gyakran illették a populista
jelzővel, ugyanis a párt az identitását elsősorban az elitellenességre alapozta:
a populizmus klasszikus sémájának megfelelően a vezér közvetlenül az emberekhez fordul, miközben élesen támadja az egész korrupt, inkompetens politikai elitet – különösen az intézményesült pártokat. (Erre utal a párt 2013-as
kampányszlogenje: „Nem politikusok vagyunk, hanem keményen dolgozunk”.) Babiš
egyúttal önmagát egy kompetens vezetőnek tüntette fel, aki az üzleti szférában
elért sikereit át tudja ültetni a politikába.42 Císař a „menedzserpopulizmus” kifejezéssel írja le az ANO arculatát, utalva arra, hogy a milliárdos nagyvállalkozó
Babiš meggyőződése szerint az államot is éppen úgy kell irányítani, mint egy
céget.43 Ezen kívül a centrista populizmus a másik fogalom, amelyet a párt leírására használnak – visszatükrözve azt, hogy a populista stílus az ANO esetében

39

40
41
42

43

Petr Just – Jakub Charvát: „Business‑Firm Parties and the Czech Party System after 2010”
Politics in Central Europe 2016/3.; Lubomír Kopeček: »„I’m Paying, So I Decide”: Czech ANO
as an Extreme Form of a Business-Firm Party« East European Politics and Societies and
Cultures, 2016/4.; Vít Hloušek – Lubomír Kopeček: „Different Ways of Institutionalising
Entrepreneurial Parties: Czech Public Affairs Party and ANO” Czech Journal of Political Science 2017/2.
Jonathan Hopkin – Caterina Paolucci: „The business firm model of party organisation: Cases
from Spain and Italy” European Journal of Political Research 1999/3.
André Krouwel: „Party models” In Richard S. Katz – William Crotty (szerk.): Handbook of
Party Politics (London: Sage, 2006)
Erről részletesebben lásd pl. Ondřej Císař – Václav Štětka: „Czech Republic: The Rise of
Populism From the Fringes to the Mainstream” In Toril Aalberg et al. (szerk.): Populist Political
Communication in Europe (New York – London: Routledge 2017)
Ondřej Císař: Czech Republic: From Post-Communist Idealism to Economic Populism (Friedrich
Ebert Stiftung, 2017) 8. library.fes.de/pdf-files/id-moe/13079-20170119.pdf
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nem jár együtt a radikális/szélsőséges hangvétellel.44 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy egy, a négy euroszkeptikusnak/populistának vélt párt (ANO, ODS,
SSO [Szabad Polgárok Pártja], Úsvit) 2014 első felében kiadott sajtóközleményeire fókuszáló tartalomelemzés arra a következtetésre jutott, hogy a négy vizsgált párt közül egyértelműen az ANO esetén mutatható ki legkevésbé a populista hangvétel – ráadásul az ANO sajtóközleményeiben lényegében nem volt
nyoma az euroszkepticizmusnak.45
A bizniszpárti jellegből az is következik, hogy az ANO kezdetben tudatosan tartózkodott attól, hogy a bal–jobb skálán pozícionálja önmagát. Később,
a 2014-es szenátusi és helyi választások előtt Babiš az ANO-t mint „szociális érzékenységgel bíró jobboldali párt” írta le.46 Ezzel egybecseng az a felmérés, amely
szerint az ANO 2013-as szavazóinak 61%-a a jobbközép ODS–TOP09–VVkoalíció korábbi szavazóiból került ki, és mindössze 4%-nyian voksoltak megelőzőleg a szociáldemokratákra.47 Ugyanakkor egy, a 2013–2017-es ciklus képviselőházi szavazásaira irányuló vizsgálat arra következtetésre jutott, hogy az
ANO ideológiailag közelebb áll a szociáldemokratákhoz, mint a jobboldali pártokhoz (ami értelemszerűen abból is következhet, hogy az előbbi két párt tagja
volt a koalíciónak).48 A képet pedig az teszi teljessé, hogy a 2014-es EP-választásokat követően az ANO a liberális frakcióhoz (ALDE) csatlakozott.
Függetlenül az ANO rugalmas-diffúz ideológiai profiljától, kiemelendő,
hogy azzal, hogy a párt 2013-ban kormányra került, egyes interpretációk szerint belépett a „poszt-antipolitikai” és a „posztpopulista” érába, hiszen immár
nemcsak a parlamentnek, hanem a kormánynak is tagja lett.49 A koalíciós részvétel viszont nem gátolta Babišt abban, hogy kormánypártként is egyfajta belső
ellenzéke (legalábbis retorikailag) legyen a kabinetnek, különösen Sobotka kormányfőnek. A kormány(fő) bírálata, majd a mind nyíltabbá váló viszály a két
vezető között nem kis mértékben kifogta a szelet az ellenzéki pártok vitorlájából, hiszen az ANO is kritikusan viszonyult a kabinethez és Sobotkához.50 Bár
a 2017-es átszavazásokról (preferenciaváltásokról) még nem állnak rendelkezésre adatok, de valószínűsíthető, hogy az ANO a ČSSD korábbi szavazóinak
egy részét is megszerezte.

44

45
46
47
48
49
50

Vlastimil Havlík – Petr Voda: Cleavages, protest or voting for hope? The rise of new populist parties
in the Czech Republic (conference paper) Current Populism in Europe: Impact on the Political
Landscape (Prague, 2016) is.muni.cz/el/1423/jaro2017/EUP406/um/Havlik_Voda.pdf
Petr Kaniok – Vlastimil Havlík: „Populism and Euroscepticism in the Czech Republic: Meeting
Friends or Passing By?” Romanian Journal of European Affairs, 2016/2.
Kopeček (39. lj.) 743.
Kamil Gregor: „Přesuny hlasů” In Vlastimil Havlík et al.: Volby do Poslanecké sněmovny 2013
(Brno: MUNI Press, 2013)
Lukáš Hájek: „Left, Right, Left, Right… Centre: Ideological Position of Andrej Babiš’s ANO”
Czech Journal of Political Science 2017/3.
Kopeček (39. lj.) 743.
Just – Charvát (39. lj.) 102.
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A második helyen végzett ODS (11,32%) ugyan mesze lemaradt az ANO
mögött, ugyanakkor a pártnak sikerült megállítania a 2000-es évek végétől
induló hanyatlását. A korábban három választást is megnyerő és négy alkalommal vezető kormánypártként működő polgári demokraták a 2013-as botrányok után alaposan meggyengültek, bár a párt szervezeti válsága már
a 2006–2010-es ciklus végén megkezdődött. 51 A jobbközép, piacpárti ODS
alapvetően megőrizte a liberális-konzervatív profilját; a kampány során az
adócsökkentésre, egyes szociális juttatások megnyirbálására, valamint az
euró elutasítására helyezte a hangsúlyt. Az elemzések arra is rámutatnak,
hogy az egykori kormány- és államfő fiának, ifj. Václav Klausnak a személyisége sok szavazatot hozhatott a polgári demokratáknak. 52
A ČPS harmadik helye a választások egyik legváratlanabb eredménye
volt. A 10,79%-os eredmény azt jelenti, hogy a Kalózpárt nemcsak a kelet-közép-európai térség, hanem – az izlandi kalózpárt mellett – egész Európa legerősebb ilyen jellegű formációja lett (legalábbis a szavazatarányát tekintve).
A közvélemény-kutatások alapján a ČPS támogatottsága a ciklus nagy részében 2–4% körül mozgott, és csak 2017 nyarától mérték a pártot folyamatosan
5%-ra, majd közvetlenül a választások előtt 7–8% fölé. A ČPS 2010-ben még
az 1%-ot sem érte el, és a 2013-as eredménye (2,66%) is messze elmaradt a bejutási küszöbtől. A 2014-es európai parlamenti választásokon viszont már
nagyon közel volt a mandátumszerzéshez (4,78%). A kalózpártok – mint az
európai politika egyik legújabb jelenségei – a klasszikus pártcsaládokba nem
igazán besorolhatóak: programjuk fókuszában olyan témakörök állnak, mint
az egyéni szabadságjogok védelme, a közvetlen demokrácia promotálása,
transzparencia erősítése; mindez pedig kiegészül különböző infokommunikációs követelésekkel (pl. adatvédelem erősítése, internet semlegességének
megőrzése, a copyright jogok reformja), illetve egy erős „mindent megváltoztatni” anti-establishment jelleggel. 53 (A kalózpártok karakteres jellemzője még
a határokon átnyúló közös identitás, viszont esetenként markáns ideológiai
diverzitás is kimutatható az egyes országok kalózpártjai között.) A Cseh Kalózpárt illeszkedik a fenti keretekbe, bár az utóbbi években a libertariánus
irányzattal szemben a szociálliberális orientáció erősödött meg. 54 Megjegy-

51
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Az ODS-ből 2009-től kezdve folyamatos kilépésekkel volt kénytelen szembenézni. Néhány év
leforgása alatt az ODS-t elhagyó politikusok négy kisebb-nagyobb pártot hoztak létre (Stanislav
Balík – Vít Hloušek: „The development and transformation of the Czech party system after
1989” Acta Politologica 2016/2. 112.)
Tim Haughton – Vlastimil Havlík – Kevin Deegan-Krause: „Czech elections have become
really volatile. This year was no exception” Washington Post, 2017. október 24. www.
washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/10/24/czech-elections-have-become-reallyvolatile-this-year-was-no-exception/?utm_term=.41c291d15ab9
Bart Cammaerts: „Pirates on the Liquid Shores of Liberal Democracy: Movement Frames of
European Pirate Parties” Javnost – The Public 2015/1. 32–33.
Jan Charvát: „Pravice nebo levice? Analýza ideologie pirátských stran” Central European Journal of Politics 2015/1.
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zendő továbbá, hogy a kampány során a ČPS bizonyult a leginkább toleránsabbnak a migránsokkal szemben, és így azokat a szavazókat is mobilizálni
tudta, akik taszítónak találták a harsány migránsellenességet (főként az SPD
xenofób kampányát). 55
Az SPD 10,64%-a és negyedik helye annak fényében igen jó eredménynek számít, hogy a párt egy alig két évvel korábbi pártszakadás terméke. Az
SPD elnöke ugyanaz a Tomio Okamura, aki 2013-ban az újonnan alapított Úsvit
párttal közel 7%-ot ért el. 56 A párt az agendáját főként a megrögzött bevándorlás- és iszlámellenességre építi; a korábbi euroszkeptikus hangvétel az új párt
megalakításával pedig kemény EU-ellenességbe csapott át. A néphez fordulás
mint populista „kellék” az SPD-nél is kimutatható, ugyanis a párt – amint
a neve is tükrözi – a közvetlen demokrácia erősítését tűzte ki fő céljául, ami
által lehetőség nyílna a korrupt képviseleti demokrácia korrekciójára. Az SPD
diskurzusában az elitellenesség alapja azonban elsősorban nem a korrupció,
hanem annak hangoztatása, hogy politikai vezetésnek és az EU-nak nincsenek eszközei a migráció megállítására. Okamura a kampány során több alkalommal felvetette, hogy a brit referendum mintájára Csehországban is népszavazást kellene rendezni az EU-ból történő kilépésről. 57 Az elemzők azt is
kiemelik, hogy az SPD azokban a keleti régiókban szerepelt különösen jól,
amelyek korábban a baloldal stabil bázisai voltak. 58
A KSČM ugyan 1992 óta először ismét meg tudta előzni a szociáldemokratákat, azonban a 7,76%-os eredménye messze a legrosszabb a szabad
választások 1990 óta íródó történetében. Az ortodox kommunista ideológiát
a rendszerváltást követően is megtartó pártnak az elmúlt két és fél évtizedben egy 600–900 ezres, elkötelezett szavazótábora volt, amelynek köszönhetően szinte minden alkalommal a harmadik legerősebb pártnak bizonyult
a választásokon. Kormányra viszont soha nem került, ugyanis – legalábbis
országos szinten – még a szociáldemokraták sem vállalták fel a vele való koalíciót. 59 Az elemzések szerint a KSČM gyenge eredménye arra vezethető
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Haughton – Havlík – Deegan-Krause (52. lj.)
Az Úsvít 2015 tavaszán bomlott fel, amikor belső ellentétek miatt a pártból és a frakcióból
többen kiléptek, köztük a pártelnök Okamura is. A szakadárok rövidesen megalakították
az SPD-t, míg a „maradék” Úsvít gyors hanyatlásnak indult, és a 2017-es választásokon
már nem is mérettette meg magát. (Aleš Kudrnáč – Ivan Petúšek – Lukáš Linek): „Czech
Republic” European Journal of Political Research Political Data Yearbook, 2016, 71.)
Matthew Day: „Far-Right Czech election ‘kingmaker’ calls for referendum on EU membership
‘just like Britain’” The Telegraph, 2017. október 19. www.telegraph.co.uk/news/2017/10/19/farright-czech-election-kingmaker-calls-referendum-eu-membership/
Jakub Heller: „ANALÝZA: ANO vyhrálo všude a zbytek stran si mezi sebe roztrhal republiku”
iDNES.cz, 2017. október 25. zpravy.idnes.cz/volby-2017-druzi-v-poradi-mapa-analyza-okresyregiony-fhf-/domaci.aspx?c=A171024_151507_domaci_hell
A ČSSD és a KSČM kapcsolatának bemutatására lásd pl. Seán Hanley: „Towards Breakthrough
or Breakdown? The Consolidation of KSCM as a Neo-Communist Successor Party in the Czech
Republic” Journal of Communist Studies and Transition Politics 2001/3.; Kopeček–Pšeja (7. lj.)
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vissza, hogy a pártnak komoly kihívói akadtak a protestszavazatok megszerzésében, ugyanis az ANO és az SPD rendszerellenes üzenetei, valamint
a nyugdíjak védelmére tett ígéretei vonzónak bizonyulhattak az idősebb, illetve munkanélküli szavazóknak.60
A ČSSD eredménye a legpesszimistább várakozásokat is alulmúlta. Az
őszi közvélemény-kutatások alapján a szociáldemokraták 12–16%-ra számíthattak; ehhez képest a 7,27%-os szavazatarányuk azt jelenti, hogy ennél gyengébben csak a megalakulásukat követő években, 1990-ben és 1992-ben (még
a Csehszlovákia keretén belül rendezett választásokon) szerepeltek. A párt
a szavazótáborának közel kétharmadát veszítette el négy év alatt, és ezzel
a megelőző öt választásból négyet megnyerő szociáldemokraták a hatodik
helyre süllyedtek a pártok rangsorában. Mindez különösen annak fényében
fájdalmas a baloldali párt szempontjából, hogy a ČSSD vezette kormány –
amint arra fentebb utaltam – számos sikert tudott felmutatni a ciklus során.
Egyes interpretációk alapján ezeket az eredményeket az ANO mintegy „kisajátította” magának, és az olyan baloldali vívmányok, mint a minimálbér és
a nyugdíjak, valamint közalkalmazotti fizetések emelése inkább Babišhoz
kapcsolódnak, mintsem a szociáldemokratákhoz.61 Ezen felül a jellegtelen
kampány, a migrációval szembeni világos álláspont hiánya, a jelöltállítással
kapcsolatos belső ellentétek, valamint a Sobotka által előidézett, majd igen
rosszul kezelt tavaszi kormányválság egyaránt hozzájárult a párt váratlanul
gyenge szerepléséhez. A kormányválság után Sobotka ugyan lemondott
a párt vezetéséről, és a párt kormányfőjelöltje az egyébként népszerű külügyminiszter, Lubomír Zaorálek lett, azonban ez sem segített a párton.62
A KDU–ČSL (5,8%) ennél gyengébben csak egy alkalommal, 2010-ben
szerepelt (amikor egy ciklusra ki is esett a képviselőházból). A kereszténydemokraták 2017 tavaszán választási szövetségre léptek a STAN-nal, azonban
néhány hónappal később felbomlott az együttműködés, ugyanis a közvélemény-kutatások alapján a közösen induló pártokra irányadó 10%-os küszöböt
nem érte volna el a formáció. A világnézetileg konzervatív pártot esetenként
azzal vádolják, hogy túlzottan opportunista, és csak a kormányra jutás érdekli.63 Tény, hogy KDU–ČSL a bal- és a jobboldal irányában is koalícióképes,
aminek köszönhetően 1990 óta két ciklus kivételével lényegében folyamatosan kormánypártként politizált.
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Haughton – Havlík – Deegan-Krause (52. lj.)
Haughton – Havlík – Deegan-Krause (52. lj.)
Siegfried Mortkowitz: „Knives out as Czech parties prepare for elections” Politico.eu, 2017. június 26. www.politico.eu/article/knives-out-as-czech-parties-prepare-for-elections/
„Refugees, dreadlocks, Andrej Babiś, and erections. Our ultimate guide to the Czech elections.
Who's running and what do they believe?” Political Critique, 2017. október 20. politicalcritique.
org/cee/czech-republic/2017/czech-election-2017-guide-babis/
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A TOP09 szintén a leggyengébb eredményét (5,31%) érte el 2009-es alapítása óta. A kereszténydemokratákból kiszakadt párt egyfajta átmenetet képez
a „régi” (ODS, ČSSD, KSČM, KDU–ČSL) és az új pártok között, hiszen már
harmadik ciklusát kezdte meg a parlamentben. A párt abban különbözik az
utóbbi hét-nyolc év újonnan megjelent formációitól (mindenekelőtt a VV-től,64
az ANO-tól, az Úsvíttől/SPD-től, valamint a ČPS-től) hogy sem a rendszerellenesség, sem a populizmus nem hangsúlyos része a párt ideológiai arculatának.65 Egy jobboldali-konzervatív, gazdaságpolitikáját tekintve liberális pártról van szó, amelyik a leginkább abban a különbözik a versenytársaitól – és
így az ODS-től is –, hogy erősen EU- és európárti.
A STAN éppen csak átlépte a parlamenti küszöböt (5,18%), és ezzel első
alkalommal szerzett saját jogon is képviseletet a törvényhozásban (néhány
képviselőjük már az előző két ciklusban mandátumhoz jutott a TOP09 listáján). A párt – amint a neve (Polgármesterek és Függetlenek) is tükrözi – elsősorban a decentralizációt és a helyi érdekek képviseletét állítja programja
középpontjába.66 Ez a formáció EU-párti, még ha nem is olyan mértékben,
mint a TOP09.
Az egyes pártok eredményeinek áttekintése után külön figyelmet érdemel a „régi” pártok 2010-től kezdődő hanyatlása. A négy – a klasszikus pártcsaládokhoz egyértelműen besorolható – párt (ODS, ČSSD, KSČM, KDU–ČSL)
a kezdetektől jelen van a képviselőházban (ez alól csak a kereszténydemokraták 2010-es, átmenetinek bizonyuló kiesése jelent kivétel). Ezek az „állandó
szereplők” a 2000-es években – amint a 3. ábrából is kitűnik – még a szavazatok közel 90%-át söpörték be, addig tavaly októberben a választópolgárok
már kevesebb, mint harmadának bizalmát nyerték el.
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A populista, elitellenes Közügyek 2010-ben 10,88%-kal került be a parlamentbe, és nyomban része is lett az ODS vezette hárompárti koalíciónak, azonban még a ciklus során marginalizálódott. A párt történetére lásd: Vlastimil Havlík – Vít Hloušek: „Dr Jekyll and Mr
Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic” Perspectives on
European Politics and Society, 2014/4.
A TOP09 történetére és ideológiájára lásd pl. Peter Spáč: „New Political Parties in the Czech
Republic: Anti-politics or Mainstream?” In: Grigorij Mesežnikov – Oľga Gyárfášová – Zora
Bútorová (szerk.): Alternative Politics? The Rise of New Political Parties in Central Europe (Bratislava: Institute for Public Affairs, 2013)
Lásd a párt honlapát: www.starostove-nezavisli.cz/about
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3. ábra
A „régi” pártok szavazataránya Csehországban 1992–2017
Forrás: saját szerkesztés a Cseh Statisztikai Hivatal választási honlapja (www.
volby.cz) alapján

5. A kormányalakítás nehézségei
A sokpárti, fragmentált parlamenti erőviszonyok általában nem könnyítik meg
a kormányalakítási procedúrát. Amint az 1. táblázat adataiból kitűnik, egy többségi kormány megalakításához az ANO-nak minimum két-, de inkább
hárompárti koalícióra lenne szüksége. Szétaprózódott mandátummegoszlás esetén többségi kormány megalakítása leginkább akkor lehetséges, ha pártok versenyének van egy világos mintázata, azaz letisztult képet mutat az együttműködési hajlandóság, és a pártok egymástól jól elkülöníthető blokkokra oszthatóak.67

67

Így pl. Szlovákiában az 1998-as, a 2002-es, a 2006-os vagy a 2010-es választások nyomán is sokpárti,
fragmentált parlament alakult, azonban a pártok két, egymástól jól elkülöníthető blokkot (nacionalista-populista vs. liberális) képeztek, ami mintegy egyértelművé tette a pártok együttműködési
hajlandóságát.
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Csakhogy pontosan ez az a feltétel, ami a cseh politika elmúlt két évtizedében
általában nem teljesült – természetesen nem függetlenül attól, hogy 1996-tól
kezdve négy választás (1996, 1998, 2002, 2006) is olyan eredményt hozott, hogy
a stabil, biztos parlamenti többséggel bíró kormány megalakítása lehetetlen vállalkozásnak tűnt.68
Ezt követően a 2010-es és az előrehozott 2013-as választások „kegyelmi állapotot” jelentettek abból a szempontból, hogy mindkét alkalommal viszonylag
könnyedén sikerült egy stabil parlamenti többséggel rendelkező kormányt ös�szerakni (a teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy az előbbi kabinet
nem töltötte ki a mandátumát). A tavaly októberi választások után előálló parlamenti erőviszonyok ugyanakkor ismét patthelyzetet eredményeztek, hiszen
az ANO messze elmaradt az abszolút többségtől, viszont – legalábbis a választásokat követő három és fél hónapon belül – képtelen volt koalíciós partnert
találni. A maga részéről Babiš csak a szélsőséges pártokkal való együttműködést utasította el (már a választásokat megelőzően is), amely az ő értelmezésében az SPD-t és a kommunista pártot jelentette.69 Elviekben legkézenfekvőbb
talán az előző ciklus koalíciós partnereinek bevonása lett volna, azonban a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták is világossá tették, hogy nem hajlandóak folytatni a közös kormányzást, amennyiben a korrupcióval gyanúsított Babiš is tagja lenne a kabinetnek. A másik – Babiš által is szorgalmazott –
elvi megoldás a második helyen végzett ODS-szel való szövetkezés lett volna (a
két pártnak szűken, bár, de meglett volna az abszolút többsége a képviselőházban), azonban a polgári demokraták is egyértelműen kizárták az együttműködést. A maradék három párt szintén világossá tette, hogy részükről nem jöhet
szóba a koalíció. Szintén teoretikus jelleggel felmerülhetne egy ANO kihagyásával megalakított kabinet, azonban ehhez – amennyiben egy többségi kormány lenne a cél – legkevesebb hat párt összefogására lenne szükség, ami aligha lenne járható út. Babiš végül paradox módon pont azzal a két párttal jutott el
legalább a tárgyalásig, amelyeket eleve kizárt a szóba jöhető partnerek közül.
Az SPD elzárkózott az együttműködéstől, viszont a kommunista párt eleinte
nem tartotta kizártnak, hogy támogatnák az új kormányt.70
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Erről bővebben lásd: Horváth Attila: Zárt vagy nyitott? A pártok versenyének struktúrája a visegrádi államokban (1990–2015) (PhD értekezés) (ELTE Politikatudományi Doktori Iskola,
2017) 143–147.
Ian Willoughby: „ANO begin meeting other parties but way forward unclear” Radio Praha,
2017. október 22.
www.radio.cz/en/section/curraffrs/ano-start-coalition-talks-but-wayforward-unclear Peter Laca: „Babis Is Running Out of Options in Czech Coalition Talks”
Bloomberg 2017. október 24. www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/czech-billionairecornered-in-coalition-talks-as-options-narrow
Jan Lopatka: „Czech far-right party says will not support new government” Reuters, 2017. december 21. www.reuters.com/article/us-czech-government/czech-far-right-party-says-will-notsupport-new-government-idUSKBN1EF1HX
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Ami a kormányalakítás folyamatát illeti, 2017. december 6-án az államfő
a közjogi hagyományoknak megfelelően kinevezte Babišt – mint a választásokon győztes párt kormányfőjelöltjét – miniszterelnöknek, majd egy héttel később – a miniszterek kinevezésével – a kormány is megalakult.71 Tekintve,
hogy Babiš koalíciós tárgyalásai sikertelenek voltak, egy egypárti kabinet alakult meg, amelyben egyébként a kormánytagok több mint fele párton kívüli
politikus.72 A cseh alkotmány értelmében – és a parlamentáris kormányforma
alapelveiből adódóan – a kinevezett kormánynak 30 napon belül bizalmi szavazást kellett kérnie a képviselőházban.73 A 2018. január 16-án tartott bizalmi
szavazást a kormány a várakozásoknak megfelelően elvesztette (mindössze 78
szavazatot kapott a 200 fős képviselőházban, azaz egyetlen másik pártból sem
érkezett támogató voks).74 Az elbukott bizalmi szavazás másnapján a kormány
lemondott, majd január 19-én a képviselőház felfüggesztette Babiš mentelmi
jogát – megnyitva ezzel a lehetőséget a büntetőeljárás lefolytatására.75 Az alkotmány értelmében a köztársasági elnököt második alkalommal is megilleti
a kormányfő kinevezésének joga, így január 24-én (három nappal az államfőválasztás második fordulója előtt) Zeman – aki egyértelműen Babiš szövetségese – ismét az ANO elnökét bízta meg a kormányalakítással. Jelen tanulmány
lezárásakor még teljességgel bizonytalan volt, hogy mi lesz a kimenetele az
újabb kormányalakítási kísérletnek. Ebben a politikai szituációban a cseh alkotmánynak arra a rendelkezésére is utalni kell, miszerint ha a képviselőház
ismételten nem szavaz bizalmat a kormánynak, úgy az államfőnek a harmadik körben már azt a személyt kell kineveznie kormányfőnek, akire a képviselőház elnöke javaslatot tesz.76 Amennyiben az ilyen módon kinevezett miniszterelnök kormánya is elbukja a bizalmi szavazást, akkor az államfőnek lehetősége nyílik a képviselőház feloszlatására, megnyitva az utat az előrehozott
választások előtt.77
Összegezve a fentieket, 2018. február elején a három legvalószínűbb forgatókönyv a következő volt az ANO részére:
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Megjegyzést érdemel ugyanakkor, hogy Klaus, a korábbi államfő csak olyan jelölteket volt hajlandó kinevezni, akik valószínűsítették, hogy meglesz mögöttük a parlamenti többség. Babiš kinevezésével Zeman elnök viszont szakított ezzel a gyakorlattal – erről lásd: Seán Hanley: „Czechia:
a minority administration with big ambitions” Dr Sean’s Diary 2017. december 22. drseansdiary.
wordpress.com/2017/12/22/czechia-a-minority-administration-with-big-ambitions/
Lásd a cseh kormány honlapját: www.vlada.cz/en/vlada/
68. cikk (3) bek.
Jan Velinger: „Government to resign following failed confidence vote” Radio Praha 2018. január 17. www.radio.cz/en/section/news/government-to-resign-following-failed-confidence-vote
Daniela Lazarová: „Lower house strips pm of immunity, opening way for criminal prosecution”
Radio Praha, 2018. január 19. www.radio.cz/en/section/news/lower-house-strips-pm-ofimmunity-opening-way-for-criminal-prosecution
68. cikk (4) bek. (Egyébként jelenleg a képviselőház elnökét is az ANO adja.)
35. cikk (1) bek. a) pont; 17. cikk (2) bek. Az előrehozott választások lehetőségére lásd: Daniela
Lazarová: „Outgoing Czech PM not ruling out early elections” Radio Praha, 2018. február 5.
www.radio.cz/en/section/curraffrs/outgoing-czech-pm-not-ruling-out-early-elections
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– többségi koalíció,
– kisebbségi kormányzás egy vagy több párt külső támogatásával,
– előrehozott választások.
Ami az első két pontot illeti, jelen állás szerint az sem zárható ki, hogy végül Babiš visszalép a kormányfői megbízatástól, ezzel jelentősen javítva az ANO
koalíciós esélyeit.

6. Összegzés
Amint a fentiekben rávilágítottam, a 2017. októberi választásoknak és azt követő
kormányalakítási procedúrának politikai-politológiai és közjogi szempontból is
számos érdekessége akadt és akadhat a közeljövőben. A mintegy két évtizeden át
a pártrendszer gerincét alkotó pártok támogatottsága ismét jelentősen zuhant, miközben a szavazatok immár több mint felét az elmúlt években megalakult formációk gyűjtötték be – megerősítve ezzel a kelet-közép-európai pártrendszerek átalakulásáról szóló téziseket.78 Ugyanakkor arra is rá kell mutatni, hogy a populista
pártok felemelkedése nem is annyira a 2000-es évek végét jellemző gazdasági válság következménye, hanem sokkal inkább a már némileg korábban kialakuló – elsősorban a nagyfokú bizalomvesztésben és kormányválságokban megnyilvánuló
– politikai krízis eredménye.79 Maga az ANO is a politikai közhangulat romlása
által generált innováció egyik sajátos „terméke”. Csakhogy szemben számos,
a bizniszpárti/antielitista jegyeket mutató párttal, az ANO a „berobbanását”’ követően képes volt egy szilád struktúrát kiépíteni, és ezzel párhuzamosan szavazatarányát jelentős mértékben növelni, megteremtve ezzel annak az esélyét, hogy
hosszabb időn keresztül meghatározó szerephez jusson a cseh politikában.
A jelenlegi cseh pártrendszer azonban nem pusztán a pártok körében és támogatottságában bekövetkező „generációváltás” miatt érdemel alaposabb figyelmet. A parlamenti pártok európai összevetésben is magas száma, valamint a szélsőséges pártok jelenléte egyes szerzőket arra inspirált, hogy a Sartori-féle polarizált pluralizmus típusát képezzék le a jelenlegi helyzetre.80 Bár ahhoz, hogy
a jelenlegi struktúra valóban leírható legyen a polarizált pluralizmus kategóriájával, további feltételeknek kellene teljesülnie,81 viszont kétségtelen, hogy a cseh
pártrendszer ebből az aspektusból is vizsgálható a jövőben.

78 Ágh Attila: „Radical party system changes in five East-Central European states: Eurosceptic and

populist parties on the move in the 2010s” Baltic Journal of Political Science, 2015/4.
Vlastimil Havlík: „The Economic Crisis in the Shadow of Political Crisis: The Rise of Party
Populism in the Czech Republic” In Hanspeter Kriesi – Takis S. Pappas (szerk.): European
Populism in the Shadow of the Great Recession (Colchester: ECPR Press, 2015)
80 Balík – Hloušek (51. lj.) 110.
81 Ilyen pl. hogy a verseny erősen átideologizált és centrifugális jellegű, azaz széttartó: a pártok
egy része a szélek felé nyit – lásd: Giovanni Sartori: Parties and Party Systems: A Framework for
Analysis (Colchester: ECPR Press, 1976 [2005]) 116–123.
79
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Ami az események közjogi oldalát illeti, a politikai patthelyzet nyomán elképzelhető, hogy a cseh alkotmány korábban még nem soha „élesített” rendelkezései
is életbe lépnek. Egyrészt ilyen lehet a képviselőház elnöke általi kormányfőjelölés,
másrészt pedig a képviselőház államfő általi feloszlatása, amennyiben az előbb
említett jelölt által alakított kormány is elbukja a bizalmi szavazást.82 Ezen túl ismét felmerülhet a „bizalom nélküli kormányzás”problémája, ami akkor fordul elő,
ha egy kabinet a bizalmi szavazás elvesztése – és az esetleges lemondása – után is
hosszabb időn át folytatja a kormányzást mint ügyvezető kormány.83 Mindez azért
lehetséges, mert az alkotmány – a 30 napon belüli bizalmi szavazás kivételével –
nem ír elő határidőket a kormányalakítási procedúrára, így a folyamat jócskán elhúzódhat. Arra, hogy a bizalmi szavazást elbukó – ugyanakkor az államfő által
korábban már érvényesen kinevezett – kormány milyen közjogi mozgástérrel rendelkezik, nincsenek konkrét alkotmányi rendelkezések, és a kapcsolódó alkotmánybírósági határozat is csak általános iránymutatást adott.84 Zárásként pedig
azt érdemes ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy röviddel az októberi választások után Zeman kifejezetten utalt arra, hogy Babiš akár a parlamenti bizalom hiányában is folytathatná a kormányzást egészen 2021-ig, hiszen az alkotmány nem
szabályozza, hogy az ilyen esetekben meddig tarthat egy ügyvezető kabinet megbízatása.85 Noha az államfő felvetésétől valamennyi párt (az ANO-t is beleértve)
elhatárolódott, már egy ilyen „ötlet” puszta felmerülése is kiválóan illusztrálja
a választások nyomán előálló helyzet komplexitását.
Kulcsszavak: Csehország, választások, 2017, pártok, pártrendszer
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A képviselőház feloszlatására korábban már kétszer is sor került (1998-ban és 2013-ban), de
nem a fentebb említett okból.
A 2006-os választásokat követően Mirek Topolánek egypárti (ODS) kisebbségi kormánya szeptember 4-én lett kinevezve, és bár október 3-án elvesztette a bizalmi szavazást, egészen 2007.
januárig hivatalban maradt. Petr Nečas kormányának 2013. júniusi lemondása után a köztársasági elnök július 10-én nevezte ki Jiří Rusnok szakértői kormányát, amely szintén nem kapott
bizalmat a képviselőházban, viszont így is több mint fél éven át hivatalban maradt.
Halász Iván: Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989.
után (Budapest: Lucidus, 2014). 304–305.
„Babiš může vládnout bez důvěry celé čtyři roky, naznačil Zeman. Nesmyslné, říkají politici i
právníci” Česká televize. 2017. november 3. www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2293075-babismuze-vladnout-bez-duvery-cele-ctyri-roky-naznacil-zeman-nesmyslne-rikaji
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Nemzetközi szerződések parlamenti tárgyalása
A tanulmány áttekintést nyújt az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó
nemzetközi szerződések átültetésének rendjéről, az Országgyűlés eljárására fókuszálva. A nemzetközi jog és a magyar jog viszonyának rövid alapvetése után
sorra veszi a nemzetközi szerződéskötési eljárás legfontosabb szereplőit és cselekményeit a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L.
törvény (a továbbiakban: Nszertv.) rendelkezései alapján.
A tanulmány ezt követően bemutatja, hogy az Országgyűlés eljárási szabályai
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet hatálybalépésétől napjainkig milyen jelentős változásokon mentek
át. 1994-ig az Országgyűlés ügyrendje, majd későbbi házszabálya nem tartalmazott speciális szabályokat a nemzetközi szerződések tárgyalására, erre első
ízben az 1994. október 8-án hatályba lépő házszabály vállalkozott. Az eljárás
ekkor még kétlépcsős volt, hiszen a törvényerejű rendelet előírásaihoz igazodva
elkülönítette a megerősítő aktust tartalmazó határozatot és a kihirdető törvényjavaslatot. E dualizmust szüntette meg Nszertv. 2005-ben, azóta az Országgyűlés egyetlen aktussal teszi lehetővé a kötelező hatály elismerését és iktatja be
a magyar jogba a nemzetközi szerződés rendelkezéseit.
A tanulmány ezt követően kiemelt figyelmet szentel a jelenleg hatályos eljárási
szabályoknak, sorra veszi a kihirdetésről szóló törvényjavaslatok tipikus tartalmi elemeit, különös tekintettel a hatálybalépés kérdéseire és a nemzetközi szerződés szövegét tartalmazó rész módosításának tilalmára. Ez utóbbi kapcsán
részletesen ismerteti a pontosítás, majd a kiigazítás jogintézményét és felhívja
a figyelmet a rendelkezések helyes, nemzetközi joggal összhangban álló értelmezésére. Végezetül a tanulmány bemutatja az Alkotmánybíróság nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos hatásköreit is.
Az Országgyűlés évente átlagosan harminc-negyven nemzetközi szerződést
kihirdető törvényjavaslatot tárgyal, ciklusonkénti összesítésben ez az összes
elfogadott törvény nagyjából húsz százalékát teszi ki. Mielőtt rátérünk az Országgyűlés nemzetközi szerződéskötési eljárásban betöltött sajátos szerepére,
a nemzetközi jogi normák átültetésének rendjére, tisztázni szükséges a nemzetközi jog és a magyar jog viszonyát.

145

Tóth Zita

1. A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya
A magyar jogrendszer az ún. mérsékelt dualizmus talaján áll, amely a nemzetközi és a nemzeti jogra mint két, lényegében különálló jogrendszerre tekint. Ezen elv szerint a nemzetközi jog szabályai kötelezőek a nemzeti jogra
nézve, amennyiben azok a belső jog részévé válnak, az ún. transzformáció
útján. A transzformáció általános, amikor egy adott állam egy magas szintű
jogszabálya – lehetőség szerint alkotmánya – az államra nézve kötelezőnek
ismeri el a nemzetközi jog egyes szabályait – értve ez alatt elsősorban a nemzetközi ius cogenst, és a nemzetközi szokásjogot.1 A speciális transzformáció
ezzel szemben jellemzően a nemzetközi szerződések átültetése esetén alkalmazott technika, amikor az állam mint jogalkotó egy konkrét jogalkotói aktussal gondoskodik egy jól meghatározható nemzetközi jogi norma belső jogrendszerbe történő beillesztéséről.2
A nemzetközi jog szupremáciáját az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdése juttatja kifejezésre, amely értelmében Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. E rendelkezés a korábbi Alkotmány hasonló szabályához képest
nevesítetten „Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében” garantálja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját.
A generális transzformációt a Q) cikk (3) bekezdésének első mondata hajtja
végre, amely szerint Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog általánosan elismert szabályai – ide értve az
általános nemzetközi szokásjogot és az általános jogelveket is – tehát külön jogszabályi rendelkezés nélkül is a magyar jogrendszer részét képezik.
Az Alaptörvény Q) cikk (3) bekezdésének második mondata fogalmazza
meg a speciális transzformáció igényét: a nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.
A nemzetközi jog és a magyar jog közötti összhang megteremtésének konkrét módjait az Alaptörvény nem tartalmazza, és a nemzetközi jog szupremáciájának terjedelmére, és a nemzetközi jogi normák jogforrási hierarchiában elfoglalt
helyére sem utal.
Az Alkotmánybíróság legjelentősebb határozatait e tárgyban még az Alkotmány talaján hozta, azonban az Alaptörvény Q) cikk (2) és (3) bekezdése a korábbi Alkotmány rendelkezéseivel lényegében megegyező szabályokat tartalmaz,
így az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát irányadónak tekinti. Az ily módon
megerősített 53/1993. (X. 13.) AB határozat értelmében azzal, hogy Magyarország
elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, „[…] a Magyar Köz-

1
2

Sonnevend Pál: A nemzetközi jog és a belső jog viszonya. Előadás-vázlat. ELTE-ÁJK, 2012. 11.
Molnár Tamás: A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe. (Dialóg Campus, 2013) 55.
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társaság az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt vesz a nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belső jog részére alkotmányi parancs. Ebből következik, hogy az Alkotmányt és a belső jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi
jog általánosan elfogadott szabályai valóban érvényesüljenek. […] A nemzetközi
jog általános szabályai ugyan a jogforrási hierarchiában nem állnak az Alkotmány szintjén; de »a belső joggal való összhangjuk biztosításának« alkotmányi
parancsát úgy kell teljesíteni, hogy az Alkotmányt kell a nemzetközi jog e sajátos
szabályaira figyelemmel értelmezni.” [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993,
323, 327, 334.].
A nemzetközi és belső jog összhangját „[…] az egész belső joggal biztosítani
kell, az Alkotmánnyal is. Az Alkotmány […] tehát az Alkotmány, a nemzetközi
jogból származó, szerződéssel vagy közvetlenül az Alkotmánnyal vállalt kötelezettségek, valamint a belső jog összhangját követeli meg; az összhang biztosításában figyelemmel kell lenni mindegyikük sajátosságaira.” [53/1993. (X. 13.) AB
határozat, ABH 1993, 326.].
Mint ahogy erre az Alaptörvény előterjesztői indokolása is utal: az összehangolási kötelezettség összefüggésben áll azzal a nemzetközi jogi követelmén�nyel, amelynek értelmében a nemzetközi jogi kötelezettségek megsértését nem
lehet a hazai jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással igazolni. E nemzetközi
jogi követelményt rögzíti az 1987. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett,
a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés (a továbbiakban: Bécsi egyezmény) 27. cikke, amely szerint egyetlen részes
fél sem hivatkozhat belső jogának rendelkezéseire annak igazolásául, hogy elmulasztotta a szerződést teljesíteni.
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény (a továbbiakban: Nszertv.) a szerződéskötési eljárás vonatkozásában szól az
összehangolási kötelezettségről, amely szerint a nemzetközi szerződés előkészítésétől kezdődően (tehát a törvény hatálya alá tartozó eljárások teljes egészében)
folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szerződés az Alaptörvénnyel, a jogszabályokkal, az európai uniós jogi, és az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségekkel
összhangban áll-e. Az összhang megteremtését a szerződés tartalmának megfelelő alakításával, a jogszabályok módosításával vagy hatályon kívül helyezésével,
illetve az európai uniós jogi és az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségek lehetőség szerinti módosításával vagy megszüntetésével kell biztosítani.

2. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás a Nszertv.
alapján
Annak érdekében, hogy bemutassuk az Országgyűlés eljárását, szükséges áttekinteni előbb a nemzetközi szerződéskötési eljárás legfontosabb szereplőit és cselekményeit a Nszertv. rendelkezései alapján, amely a Bécsi egyezmény rendelkezéseinek végrehajtására szolgál.
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Az eljárás első lépéseként a szerződés előkészítése során a miniszter felel
a magyar álláspont kialakításáért, a szerződés koncepciójának kidolgozásáért és
a szerződéskötési szándék másik féllel való közléséért. Ezt követően a miniszterelnök ad felhatalmazást a nemzetközi szerződés létrehozására, azaz a szerződés
tartalmának – a másik (többi) féllel együtt történő – megállapítására és az erre
felhatalmazott kézjegyével történő ellátására (parafálására). A szerződés szövegének végleges elfogadására ezt követően a Kormány ad felhatalmazást (nemzetközi szerződés szövegének végleges megállapítása), amely még mindig nem jelenti a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerését. A nemzetközi
szerződés kötelező hatályának elismerésére az eljárás következő szakában – a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződések esetén – az Országgyűlés,
illetve – minden más esetben – a Kormány adja meg a felhatalmazást. (A fejezet
tárgya értelmében az elkövetkezendőkben csak az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződésekkel foglalkozunk.) Ezen aktussal az
Országgyűlés a köztársasági elnököt hatalmazza fel arra, hogy a nemzetközi
szerződést Magyarországra nézve kötelezőnek ismerje el. A köztársasági elnök
a kötelező hatály elismeréséről kiállított okirat kicserélésével vagy letétbe helyezésével, illetve a szerződésben meghatározott más módon (pl. a részes felek értesítésével) nemzetközi síkon a szerződést Magyarországra nézve kötelezőnek ismeri el (ratifikáció).

3. Az Országgyűlés szerepe, a felhatalmazás és kihirdetés aktusa
Az Országgyűlés Magyarország legfőbb népképviseleti szerve, a népszuverenitás letéteményese, ezáltal a nép a hatalmát választott képviselőik útján gyakorolja. „Ebben a minőségében indokolt és kívánatos, hogy az automatikusan hazai
jogunk részévé váló, vagyis generális transzformációval érintett nemzetközi jogi
normák kivételével a legfontosabb nemzetközi jogi kötelezettségeink – vagyis
a legfontosabb nemzetközi szerződések – hatályba léptetéséről, hazai jogunkba
történő átültetéséről az Országgyűlés gondoskodjon. Mindez összetett feladatot
jelent. A nemzetközi jog és magyar jog elkülönülése folytán a szerződés hatálybalépéséhez szükség van annak megerősítésére, a magyar jogrendszerbe történő
beépüléshez pedig a törvénnyel történő kihirdetésre.”3
A kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szerződések – a Bécsi egyezmény értelmében vett4 – megerősítésére az Országgyűlés felhatalmazó aktusa alapján kerülhet csak sor. Az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdése értelmében az Országgyűlés felhatalmazást ad a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződés kö-

3
4

Katona Gábor: Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt. Grotius – tanulmányok.
A Bécsi egyezmény 2. cikk 1. pont b) alpontja szerint a „megerősítés”, az „elfogadás”, a „jóváhagyás” és a „csatlakozás” minden egyes esetben azt az így megnevezett nemzetközi aktust jelenti, amellyel egy állam nemzetközi síkon kifejezi annak elismerését, hogy reá nézve egy szerződés kötelező hatállyal bír.
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telező hatályának elismerésére. A Nszertv. alapján a nemzetközi szerződés az
Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik, ha
– az az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerint az Európai Unióban tagállamként való részvétel érdekében az Európai Unió intézményeire történő hatáskör-átruházást valósít meg,
– olyan tárgykört szabályoz, amelyről törvény rendelkezik, vagy amelyről az Alaptörvény szerint sarkalatos vagy egyéb törvénynek kell rendelkeznie, vagy
– egyéb, az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a)–c) és e)–k) pontja alapján az
Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést érint.
Ezen esetekben tehát az Országgyűlés döntésének hiányában az állam
nemzetközi síkon nem fejezheti ki annak elismerését, hogy reá nézve a szerződés kötelező hatállyal bír. Ez a belső jogi, parlamenti aktus (és a nemzetközi
síkon e felhatalmazás alapján tett cselekmény) a feltétele annak, hogy a nemzetközi szerződés Magyarország számára nemzetközi síkon jogokat és kötelezettségeket létesítsen.
Fel kell hívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az Európai Unió által
saját hatáskörén belül, harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel
kötött nemzetközi megállapodások az uniós jogrend szerves részét képezik és
így a tagállamokat az egyezmények megerősítése nélkül is kötelezik. Ezen
megállapodások esetében a kötelező hatály elismerésére irányuló eljárási cselekmények elmaradnak, az Országgyűlés csak a törvényben történő kihirdetésről gondoskodik.5
A speciális transzformáció alaptörvényi elve szerint a nemzetközi szerződések jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé.
Az Országgyűlés – feladat- és hatáskörébe tartozó – szerződésekkel kapcsolatos
másik jogköre tehát a nemzetközi szerződések törvényben történő kihirdetése.
Mind az Alaptörvény, mind a Nszertv. „kihirdetésről” szól, ezzel kapcsolatban
utalunk Blutman László álláspontjára, amely szerint azt a folyamatot vagy aktust, mellyel a nemzetközi szerződés a belső jog részévé válik, nem szerencsés
a kihirdetés szóval jelölni.6 A nemzetközi szerződés, a szerződéses tartalmat átfogó törvénnyel válik teljes értékűvé a belső joggyakorlat számára. A törvénybe
iktatással a nemzetközi szerződést egyben a belső jogba integrálja a jogalkotó. A
„kihirdetésről szóló” törvény ilyen értelemben (és helyesen) a nemzetközi szerződés beiktatásáról szóló törvény. Ebben az összefüggésben a kihirdetés szónak
nincs helyes használata. A kihirdetés már egyenes folyománya egy korábbi, törvényhozói aktusnak, esetünkben a nemzetközi szerződést tartalmazó, beiktató

5

6

A uniós jog sajátosságai miatt az Alkotmánybíróság több ízben kimondta, hogy azt – saját hatásköre szempontjából – nem tekinti a nemzetközi jog részének, s ugyancsak e sajátosságok miatt
jelen írás is az uniós jog körén kívül eső nemzetközi szerződések átültetésével foglalkozik.
Blutman László: »Nemzetközi szerződések „kihirdetése”: fogalmi zavar a közjogban.« in:
Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 4. 185.
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törvény elfogadásának. A kihirdetés a törvénybe iktatási aktus eredményeként
létrejövő törvény érvényességének egyik kelléke lesz,7 amelyről köztudottan
a köztársasági elnök gondoskodik.8
A hatályos szabályok szerint a felhatalmazás és kihirdetés egyazon aktussal, a nemzetközi szerződést kihirdető törvényben történik. A Nszertv. hatálybalépése előtt irányadó, a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) alapján
a nemzetközi szerződés megkötésére adott felhatalmazás és a nemzetközi
szerződés kihirdetése elvált, időben és jogi formában elkülönült: a nemzetközi
kapcsolatok szempontjából kiemelkedő fontosságú nemzetközi szerződéseket
csak az Országgyűlés előzetes megerősítő határozata alapján lehetett megkötni, majd az így megkötött szerződéseket az Országgyűlés utóbb törvényben ki
is kellett, hogy hirdesse.
Az Országgyűlés szerepével kapcsolatban Soltész István megjegyzi, hogy
a szerződéskötés éveken át tartó folyamat, amelynek csak egy kis, bár nagyon
fontos szelete az Országgyűlési eljárás.9 A szerződő felek egyező szándéka szerint véglegesen megállapított szerződés szövegén az Országgyűlés már nem módosíthat, mindössze a szerződést tartalmazó törvényjavaslat egészének elutasításával (a felhatalmazás megtagadásával) fejezheti ki egyet nem értését. Figyelemmel azonban a parlamenti döntést megelőző szerződéskötési eljárásra és egy
esetleges elutasító döntés nemzetközi jogi, diplomáciai konzekvenciáira, az Országgyűlés szerepe formálisnak is tűnhet. Az érdemi módosítás lehetőségének
hiányában10 is emlékeztetünk ugyanakkor arra, hogy – főszabály szerint – az Országgyűlés felhatalmazása nélkül egyetlen kiemelkedő jelentőségű nemzetközi
szerződés sem kötelezheti vagy jogosíthatja Magyarországot.

4. Az Országgyűlés eljárása a Nszertv. megalkotása előtt
A Tvr. hatálya alatt, még a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: HSz.) megalkotása
előtt az Országgyűlés ügyrendje és későbbi házszabálya a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárást külön nem szabályozta, így a megerősítő határozat és
a kihirdető törvényjavaslat tárgyalása az általános szabályok szerint zajlott. A

7
8
9
10

Lásd Blutman (lj. 6.) 203.
Az 1595 és 1989 között fennálló hagyomány szerint az Országgyűlés a nemzetközi szerződéseket beiktatta, becikkelyezte (inarticulatio).
Soltész István: Az Országgyűlés. (Parlamenti Módszertani Iroda, 2010) 244.
A Nszertv. 5. § bekezdése alapján az Országgyűlés a nemzetközi szerződéskötési eljárás korábbi szakaszában, a szerződés végleges szövegének megállapítása előtt is szerephez juthat,
ugyanis e szerint a miniszter megküldi az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó szerződés szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló határozatot, valamint
a szerződés rendelkezésre álló szövegét az a szerződés tárgya szerint feladatkörrel rendelkező
országgyűlési bizottságnak.
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megerősítő határozatok, majd a kihirdető törvényjavaslatok általános és részletes
vitáját együttesen folytatták le. A módosító javaslatra vonatkozó szabályok értelemszerűen nem zárták ki az egyezmények szövegét érintő módosítási szándék
megfogalmazásának lehetőségét – a határozatok és a törvényjavaslatok tárgyalása és határozathozatala azonban módosító javaslatok nélkül, rendszerint egyazon ülésnapon zajlott le. A speciális szabályozás hiánya tehát különösebb problémákat nem okozott, az általános szabályok alkalmazására épülő parlamenti
gyakorlat a gyors határozathozatalt támogatta.
Az 1994. október 8-án hatályba lépő HSz. már az Alkotmány és a Tvr. rendelkezéseire épült és speciális eljárási szabályokat állapított meg a megerősítő
határozati javaslat és a kihirdető törvényjavaslat tekintetében. Mind a megerősítésről szóló határozati javaslat, mind a kihirdető törvényjavaslat esetében rögzítette, hogy azok benyújtója csak a Kormány lehet. Az indítványok tartalmazták
a szerződés szövegét, amelyhez módosító javaslatot nem lehetett benyújtani.
A szerződés szövegére irányuló módosító javaslatok benyújtásának kizárása garantálta, hogy a bilaterális vagy multilaterális tárgyalások során már elfogadott nemzetközi szerződés szövegén a ratifikáció folyamatában már ne lehessen változtatni. A nemzetközi kapcsolatokban részt vevő felek ugyanis már
egy kölcsönösen elfogadott szerződést terjesztenek a ratifikációra jogosult szerveik elé. A már véglegesen megállapított szöveg – megerősítés folyamatában
történő – módosítása messzire vezető nemzetközi jogi konzekvenciákkal járna,
ezek közül talán a legnyilvánvalóbb – de a nemzetközi kapcsolatokban feltehetően nem egyetlen – következmény éppen a szerződés hatálybalépésének meghiúsulása lehetne.11
A módosító javaslat benyújtásának generális tilalma miatt a szerződés szövegében vétett nyelvtani, elírási hibák korrigálására nem kerülhetett sor, ennek
lehetőségét majd csak a későbbiekben ismertetett pontosítás jogintézménye és
a HSz. 2012-es módosítása biztosította.

5. Az Országgyűlés eljárása a Nszertv. hatálybalépése után
2005. július 1-jén lépett hatályba a Nszertv., mely megszüntette a megerősítő határozat és a kihirdető törvény dualizmusát. A kötelező hatály elismerésére történő felhatalmazást immár a kihirdető törvény tartalmazza, az Országgyűlés tehát
egyazon aktussal teszi lehetővé a kötelező hatály elismerését és iktatja be a magyar jogba a nemzetközi szerződés rendelkezéseit.
A Nszertv. 10. §-a és a parlamenti gyakorlat alapján a nemzetközi szerződés
kihirdetéséről szóló törvényjavaslat tipikusan tartalmazza a kötelező hatály elismerésére való felhatalmazást; az arra utaló rendelkezést, hogy az Országgyűlés
az egyezményt a törvénnyel kihirdeti; az egyezmény hiteles szövegét (nagyobb

11 Lásd

Katona (lj. 3.) 6.
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terjedelem esetén mellékletben); a szerződéshez Magyarország részéről fűzött
fenntartásokat és nyilatkozatokat; a hatályba léptető rendelkezéseket; szükség
esetén a szerződés végrehajtásához szükséges törvénymódosításokat.
Fentiek közül két tartalmi elemre térünk ki részletesen. A szerződés hiteles
szövege az, amelyet a felek véglegesen megállapítottak és aláírtak, Magyarország
az aláírással e szöveg ratifikációjára vállalt kötelezettséget. Az esetek nagy részében a felek nem csupán egy közvetítő nyelven, hanem a szerződő államok hivatalos nyelvén is előállítják és aláírják az egyezményt. Ilyenkor a törvényjavaslatban olvasható magyar nyelvű szöveg is hiteles (maga a szerződés mindig utal
arra, mely nyelveken került aláírásra). Abban az esetben azonban, ha a szerződés
(illetve a szerződéshez fűzött fenntartások vagy nyilatkozatok) hiteles szövege
kizárólag idegen nyelvű, a kihirdető jogszabály azok szövegét egyrészt az egyik
hiteles – lehetőség szerint angol – nyelven, másrészt pedig hivatalos magyar
nyelvű fordításban tartalmazza.
A törvény rendszerint a kihirdetését követő napon lép hatályba, a törvénynek a szerződés szövegét tartalmazó része hatálybalépésének időpontját viszont ettől eltérően úgy kell meghatározni, hogy az azonos legyen a szerződés
Magyarország tekintetében történő hatálybalépésének időpontjával [Nszertv.
10. § (3) bekezdése]. Tehát a nemzetközi szerződés belső jogi hatálybalépése
nem előzheti meg a – Magyarország tekintetében történő – nemzetközi jogi hatálybalépést, márpedig ez utóbbi időpontja a kihirdető törvény elfogadásakor
még bizonytalan, tekintve, hogy az az egyezmény rendelkezése szerint több
(vagy valamennyi) részes fél ratifikációjának függvénye lehet. E helyzetet kezeli a Nszertv. 10. § (4) bekezdése a szerződés szövegét tartalmazó rendelkezések
hatálybalépésének felfüggesztésével: ha a szerződés hatálybalépésének naptári
napja a szerződés kihirdetésekor nem ismert, a kihirdető jogszabály szerződést
tartalmazó rendelkezései tekintetében a szerződés hatálybalépésének feltételeire utal; azzal, hogy a szerződés hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. A nemzetközi jog és a belső jog összhangja – amely természetesen azt is megköveteli, hogy csak
a hatályos nemzetközi normák váljanak részévé a hatályos jogrendszerünknek
– ily módon biztosítható.
A Nszertv. hatálybalépését sajnos nem követte a HSz. megfelelő módosítása
– arra csak hét évvel később került sor –, így a megerősítő határozati javaslat benyújtására és tárgyalására vonatkozó rendelkezéseket egyszerűen nem alkalmazták, annak ellenére, hogy egészen 2012. április 18-ig hatályban maradtak.
A HSz. módosítására az Alaptörvény hatálybalépését követően, az Ogytv.
kidolgozásával egyidejűleg került sor és a 2014. évi országgyűlési választásokat
követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjáig volt hatályban. A
szabályozás megtartotta a Kormány kizárólagos előterjesztői jogát (immár törvényi szintre emelve), továbbra is rögzítve a nemzetközi szerződést tartalmazó
rész módosításának tilalmát immár azzal a kiegészítéssel, hogy a Kormány be-
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nyújthat a magyar nyelven nem hiteles szöveg magyar nyelvű fordításában előforduló fordítási hiba, illetve helyesírási hiba javítását célzó módosító javaslatot
a zárószavazás megkezdéséig, e módosító javaslatot bizottság nem tárgyalja és
arról külön szavazni sem kell. A gyors eljárás lehetőségét biztosította az a rendelkezés, amely szerint az általános vitát a zárószavazás követte, ha a törvényjavaslathoz az általános vita lezárásáig nem érkezett módosító javaslat, vagy ha
arról a fentiek szerint nem kellett tárgyalni és szavazni. A szabályozás nem
zárta ki a gyorsított eljárások lehetőségét, tekintettel arra azonban, hogy módosító javaslat benyújtására rendszerint nem került sor, a sürgős tárgyalás, a kivételes sürgős tárgyalás és a kivételes eljárásban történő tárgyalás elrendelésére
nem volt szükség.
Mivel a 2012-es módosítás előtt a nemzetközi szerződésben vétett helyesírási, fordítási, elírási hibák korrigálására nem volt házszabályszerű lehetőség, az
Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 13/2010-2014. AIÜB általános
érvényű állásfoglalása alapján az ilyen jellegű hibákat a pontosítás (elírási hibajegyzék) útján javították. Az állásfoglalás rögzítette, hogy „A Házszabály az irományok pontosítására vonatkozó szabályozást nem tartalmaz, az Országgyűlés
gyakorlatában azonban teret nyert a pontosítás eszköze, így az szokásjogi úton
befogadásra került. Az iromány pontosítására csak az iromány előterjesztője jogosult, az iromány megalkotására (benyújtására) vonatkozó szabályok megtartásával. […]” A pontosítás az Országgyűlés külön döntése nélkül az előterjesztés
részévé vált és alkalmas volt arra, hogy mind az egyezményt tartalmazó részben, mind a törvényjavaslat további rendelkezéseiben vétett hibákat korrigálja.
Érdekes módon a 2012-es – a fordítási hiba, illetve helyesírási hiba javítását célzó
módosító javaslatot intézményesítő – módosítást követően is fennmaradt a pontosítás jogintézménye és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II.
24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) hatálybalépéséig e párhuzamosság
talaján meglehetősen következetlen gyakorlat alakult ki.

6. Az Országgyűlés eljárása a hatályos HHSZ alapján
A HHSZ új alapokra helyezte az önálló indítványok tárgyalási rendjét, és ezen
belül a nemzetközi szerződéseket kihirdető törvényjavaslatok tárgyalását. Jelen
alcímben csak az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket ismertetjük.
A HHSZ 102. § (1) bekezdése alapján a nemzetközi szerződés kihirdetéséről
szóló törvényjavaslat esetén a külügyekkel foglalkozó bizottság, az Alaptörvény
E) cikk (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat esetén az európai uniós ügyekkel foglalkozó bizottság jár el kijelölt bizottságként. A korábbi szabályozástól eltérően a HHSZ a szerződés tárgya szerint feladatkörében érintett bizottságokra való általános utalás helyett a működési tapasztalatok alapján határozta meg e két bizottságot, a kijelölés során
mérlegelési jogot nem enged a házelnöknek.
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A korábbi szabályozáshoz hasonlóan megtartotta a fordítási, valamint helyesírási hiba javítását szolgáló javaslat jogintézményét és figyelemmel annak sajátos természetére – mely szerint nem kell róla tárgyalni, sem külön szavazni –
nem módosító, hanem kiigazító javaslatnak (kiigazításnak) nevezi. A kiigazító
javaslatot a Kormány nyújthatja be a zárószavazás megkezdéséig, azt bizottság
nem tárgyalja. A kiigazítást az ülést vezető elnök - tartalmának összefoglalásával – a zárószavazás megkezdése előtt bejelenti, zárószavazásra a törvényjavaslat
ily módon kiigazított szövege kerül. Árnyalatnyinak látszó, ám annál jelentősebb
változás, hogy míg a korábbi szabályozás kiemelte, hogy a fordítási, helyesírási
hiba csak a magyar nyelven nem hiteles (azaz kizárólag idegen nyelven aláírt)
szöveg magyar nyelvű fordításában korrigálható, a HHSZ immár akként rendelkezik, hogy kiigazítást a törvényjavaslatnak a nemzetközi szerződés véglegesen
megállapított hiteles szövegét és annak magyar nyelvű fordítását tartalmazó részéhez (illetve a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás és nyilatkozat szövegéhez) is be lehet nyújtani. E rendelkezés tehát lehetővé teszi, hogy a törvényjavaslatban hitelesként feltüntetett szöveget is korrigálják, fontos azonban felhívni
a figyelmet a szabály helyes értelmezésére.
A hiteles (felek által aláírt) szöveget a szerződő felek hosszas és szabályozott
eljárás keretében alkották meg, amelyet az Országgyűlés – a nemzetközi szerződéskötési eljárás szabályaiból és az Országgyűlés szerepéből következően – nem
módosíthat, még akkor sem, ha az nyelvtani vagy fordítási hibát tartalmaz. Kezelni kell viszont azokat az eseteket, amikor a törvényjavaslat szerkesztése, a hiteles szöveg idézése során történik olyan elírás, amelynek eredményeképpen
a törvényjavaslatban hitelesként feltüntetett szöveg nem egyezik teljes mértékben az aláírt szöveggel. Ilyenkor az elírást korrigálni kell, a benyújtott szöveget
az aláírt szöveghez hozzá kell igazítani. Az Országgyűlés csak a véglegesen
megállapított szöveg kötelező hatályának elismerésére adhat felhatalmazást, ami
adott esetben azt jelenti, hogy ha a felek a szerződés szövegének végleges megállapítása során hibát ejtettek, azt érintetlenül hagyva kell átültetési kötelezettségünknek eleget tennünk.12
A törvényjavaslat azon részeihez, amelyek nem a szerződés szövegét tartalmazzák (cím, hatályba léptető rendelkezés, etc.), természetesen benyújtható módosító javaslat és azokat a külügyi vagy az európai uniós ügyekkel foglalkozó
bizottság megtárgyalja. Mivel azonban a kihirdető törvényjavaslatok érdemi részét képező szerződéses szöveg nem módosítható, a fennmaradó rész pedig tipikus, deklaratív vagy technikai rendelkezéseket tartalmaz, a HHSZ biztosítani

12 Jól példázza ezt a Magyarország és Japán között a szociális biztonságról szóló Egyezmény kihir-

detéséről szóló T/12226. sz. törvényjavaslat esete. A törvényjavaslatban beterjesztett – hivatalosként feltüntetett – magyar nyelvű szöveg nem egyezett a felek által aláírt magyar szöveggel,
ahhoz képest több nyelvtani pontosítást is tartalmazott. Bár a törvényjavaslatban pontosított
szöveg felelt volna meg a magyar helyesírás szabályainak, az előterjesztő elírási hibajegyzékben
állította vissza az aláírt – több ponton is helytelen – szöveget.
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kívánja annak lehetőségét, hogy a részletesvita-szakasz elmaradásával az általános vitát – főszabály szerint, automatikusan – rögtön a zárószavazás kövesse.
Ennek feltételéül szabja, hogy a törvényjavaslatot érintően ne legyen vitához
kapcsolódó bizottság és módosító javaslat benyújtására se kerüljön sor. A kijelölt
bizottság azonban ebben az esetben is nyilatkozhat úgy - legkésőbb azon ülésnap megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslat zárószavazása szerepel –, hogy a törvényjavaslatról
részletes vitát kíván folytatni. Ilyen nyilatkozat esetén a törvényjavaslat tárgyalása az általános szabályok szerint zajlik tovább.

7. Az Alkotmánybíróság hatásköre
Végezetül röviden érdemes szót ejteni arról, hogy a nemzetközi szerződések vonatkozásában az Alkotmánybíróság milyen hatásköröket gyakorol.
Az Alaptörvény és az Abtv. szerint a nemzetközi szerződést kihirdető törvény előzetes és utólagos normakontroll alá is vethető. Míg az Abtv. az előzetes
normakontroll esetében expressis verbis rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre kiterjed a nemzetközi szerződés vagy annak valamely rendelkezése vizsgálatára is, az utólagos normakontroll körében azt külön nem nevesíti. Az Alkotmánybíróság 4/1997. (I. 22.) AB határozatában azonban megállapította, hogy
a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály is utólagos alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet.
Az előzetes normakontroll a már elfogadott, de ki nem hirdetett törvény
vizsgálatára irányul, tehát alkalmas arra, hogy a nemzetközi szerződés Alaptörvénnyel való összhangját még a kötelező hatály elismerése és a törvény kihirdetése (a nemzetközi szerződés beiktatása) előtt a köztársasági elnök indítványára megvizsgálja. Ha az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződés rendelkezésének alaptörvény-ellenességét megállapítja, a nemzetközi szerződés
kötelező hatályának elismerésére addig nem kerülhet sor, amíg a nemzetközi
szerződést létrehozó államok vagy a nemzetközi jog szerződéskötési képességgel rendelkező egyéb alanyai az alaptörvény-ellenességet meg nem szüntetik,
vagy ameddig fenntartás megtételével – ha ezt az adott nemzetközi szerződés
lehetővé teszi – vagy a nemzetközi jog által elismert egyéb jogintézménnyel
élve Magyarország nem zárja ki a nemzetközi szerződés és az Alaptörvény ös�szeütközését [Abtv. 40. § (3) bekezdése].
Egészen más a helyzet akkor, amikor az Alkotmánybíróság a nemzetközi
szerződést utólagos normakontroll eljárásban vizsgálja, hiszen ez a nemzetközi
szerződés kötelező hatályának elismerését követően történik, azaz Magyarországnak ekkor már teljesítenie kell a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeit. Az
Alkotmánybíróság kimondta: az utólagos alkotmányossági vizsgálat a szerződést kihirdető jogszabály részévé vált nemzetközi szerződés alkotmányellenességének a vizsgálatára is kiterjedhet. Ha az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződést vagy annak valamely rendelkezését alkotmányellenesnek találja, a nem-
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zetközi szerződést kihirdető jogszabály alkotmányellenességét állapítja meg,
amelynek Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalására nincs hatása. Az
Alkotmánybíróság határozata folytán ezért a jogalkotónak – szükség esetén az
Alkotmány módosításával is – meg kell teremtenie a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját. Ennek megtörténtéig az Alkotmánybíróság a megsemmisítés időpontja tárgyában a határozathozatalt ésszerű határidőre
felfüggesztheti [4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.].
A nemzetközi jog és a magyar jog összhangját biztosítja továbbá a nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata, valamint az Alkotmánybíróság azon hatásköre, amely szerint felhívhatja a jogalkotót a nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladatának teljesítésére, ha valamely hatáskörében eljárva e
téren olyan mulasztást észlel, amely alaptörvény-ellenességet idézett elő. [A
nemzetközi szerződésből eredő jogalkotói feladat elmulasztása már önmagában az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdésének sérelmét, azaz alaptörvény-ellenességet valósít meg.]
Az Alkotmánybíróság a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését –
bármely eljárása során – hivatalból, vagy az Abtv.-ben rögzített indítványozók
kérelmére vizsgálja. Ha a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabály a jogforrási
hierarchiában alacsonyabb szinten van, mint a nemzetközi szerződést kihirdető
jogszabály, a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályt megsemmisíti. Ha magasabb szintű, akkor az ellentét feloldása érdekében – a körülmények mérlegelése alapján, határidő megjelölésével – felhívja a jogalkotót, hogy tegye meg az ellentét feloldása érdekében szükséges intézkedéseket. Azonos jogforrási szint esetében pedig – az Alkotmánybíróság gyakorlatában kimunkált szabály
szerint – a testület az Abtv.-ben meghatározott bármely olyan jogkövetkezményt
kiszabhat, amely összhangban áll a nemzetközi jog és a belső jog összhangjának
biztosítására vonatkozó feladatával; így – az eset körülményeinek mérlegelése
alapján – akár a jogszabályi rendelkezés megsemmisítése, akár a jogalkotó felhívása mellett is dönthet {23/2015. (VII. 7.) AB határozat, Indokolás [43]}.

Kulcsszavak: alkotmányjog, nemzetközi szerződések, 2005. évi L. törvény
a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról, nemzetközi jog speciális
transzformációja, Országgyűlés eljárása

Tóth Zita
Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatósága,
Kodifikációs Főosztály vezetője,
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FÓRU M
Radics Katalin Adél

Ami a Parlamentet is köti: a népszavazás
a jogalkalmazók szemszögéből1
A győri Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi Tanszéke különleges Tudományos Diákköri (a továbbiakban: TDK) üléssorozatott indított útnak a 2017. április
20-án tartott rendezvényével. A sorozat célja, hogy a népszavazás szakértőinek,
jogalkalmazóinak biztosítson fórumot arra, hogy több nézőpontból ismertethessék meg, mutathassák be a jogintézmény múltját, jelenét és jövőjét. Ezen írás az
első két rendezvényen elhangzottakat foglalja össze.

1. OVB- és NVB-elnökök kerekasztal-beszélgetése
Az első ilyen tematikus ülés meghívott vendégei Kukorelli István, Szigeti Péter
és Patyi András voltak, az Országos Választási Bizottság (a továbbiakban: OVB)
és a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) jelenlegi és egykori elnökei. Az előadók segítségével a hallgatóság betekintést nyerhetett a választási
bizottságok múltjába és megismerhette azok munkájának legnagyobb és legizgalmasabb kihívásait. Az ülést Erdős Csaba, a Tanszék adjunktusa vezette, három fő kérdés mentén irányítva a beszélgetést.
A beszélgetés nyitó kérdése arra irányult, hogy mi volt a legnagyobb kihívás,
amivel OVB-, illetve NVB-elnökként meg kellett birkózniuk a meghívottaknak. Szigeti Péter – aki 2006 februárja és 2010 júliusa között töltötte be az OVB elnöki tisztségét – három kihívást emelt ki elnökségének idejéből. Elsőként a 2007-es „szociális
népszavazást” és annak hosszú előzményeit említette. E kérdések (vizitdíj, kórházi
napidíj, felsőoktatási hozzájárulás) ugyanis nemcsak politikai szempontból voltak jelentősek, hanem azért is, mert mély szakmai vitát gerjesztettek az ügyben a kompetens két döntéshozó fórum, az Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) és az OVB
között. A vita középpontjában az állt, hogy a kezdeményezések tiltott tárgykörbe
ütköznek-e (érintik-e a költségvetést, és az ahhoz kapcsolódó törvényeket). Szigeti
Péter számára emellett kihívást és egyben értékes tapasztalatszerzést jelentett a tisztségével együtt járó rendszeres médiaszereplés, valamint az, hogy a jogelmélet kutatójaként a jogot a gyakorlat szempontjából kellett-e megközelítenie.

1

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-2-17 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
programjának támogatásával készült.
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A szót átvevő Kukorelli István – aki az Országos Választási Elnökség 1989–
1991 közötti, majd az OVB 1994–1997 közötti titkára, s 1997 és 1999 között pedig
az OVB elnöke volt – az 1989-es négyigenes, és még inkább az 1997-es NATOnépszavazást értékelte komoly kihívásként az OVB-nél eltöltött 10 éve alatt. A
NATO-népszavazáson ugyanis a választópolgárok kb. 49%-a vett részt; a válaszadók 85,33%-a támogatta a csatlakozást. Az Országgyűlés (a továbbiakban: OGY)
és az OVB között az eredmény megállapítása során vitássá vált, hogy a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989-es törvényt (Ntv.), vagy az 1997.
évi LIX. törvénnyel módosított Alkotmányt alkalmazzák. A két jogszabályhely
ellentétét az OGY a lex superiori derogat legi inferiori elvet alkalmazva oldotta fel:
az érvényesség/eredményesség kérdésében az Alkotmányt alapul véve döntöttek, így a népszavazás eredményesnek volt tekinthető.
A kérdésre harmadikként válaszoló Patyi András – aki 2013 óta tölti be az
NVB elnöki tisztségét – elnökségének elmúlt 3,5 évéből 2016 tavaszát emelte ki.
Nagy kihívást jelentett az NVB számára a 2016. február 23-án a Nemzeti Választási
Iroda székházánál bekövetkezett események megítélése. A Nyakó István és Erdősi
Lászlóné, valamint néhány nagydarab férfi között kialakult szituáció és a népszavazás-kezdeményezések kapcsán azt kellett eldöntenie az NVB-nek, hogy melyik
kezdeményezés érkezett előbb. A kérdésben azonban nem egyezett az NVB tagjainak és elnökének véleménye. Patyi András álláspontja szerint – mivel Nyakó volt
az, aki személyesen, teljes egészében minden eljárási cselekményt végrehajtott – az
ő kérdését kell először érkezettnek tekinteni. Ezzel szemben állt az NVB korábbi
gyakorlata, mely szerint már korábban is fogadtak el olyan kezdeményezéseket,
amelyekre nem személyesen a benyújtó nyomtatta rá az időbélyegzőt. Mivel az
NVB elnöke véleményével kisebbségbe került, a döntéshozatal során és a későbbiekben is a többségi álláspont érvényesült.
A második körkérdés az OVB/NVB jogfejlesztő tevékenységének, a jogszabályalkotásra gyakorolt hatásának értékelésére irányult. Patyi András szerint valódi és kiemelkedő jogfejlesztő szerepe inkább a Kúriának van, az NVB döntéseinek
ugyanis csak akkor van jelentősége, ha azokat a Kúria is „jóváhagyja”. Nem feledkezhetünk meg azonban az NVB olyan irányú joggyakorlatáról, amellyel a testület
átmeneti jelleggel igyekszik orvosolni a választási eljárásról szóló törvény (Ve.) néhány pontosításra szoruló rendelkezését. Példaként a Ve. 126. §-át citálta, mely szerint „[a]z ajánlás érvényes, ha […] az ajánló választópolgár ajánlóíven feltüntetett adatai
a központi névjegyzék adataival teljes körűen megegyeznek.” Ezért problémát jelent, ha
a választópolgár által megadott adatok nem egyeznek teljes körűen a központi
névjegyzékkel (például csak az egyik keresztnevét tüntette fel vagy rövidítette lakóhelyének nevét). Az ilyen helyzetek megoldására kiadott NVB iránymutatás szerint a választási irodák érvényesnek tekinthetik azokat az ajánlásokat is, amelyekben a fentiekhez hasonló csekély mértékű adateltérés van. Bár az iránymutatás
önmagában nem rendelkezik kötelező erővel, az értelmezés alapján hozott döntéseket a Kúria helyben hagyta, így e jogértelmezés a gyakorlat részévé vált. Ennek
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jelentőségét mutatja, hogy e kiterjesztő jogértelmezés nélkül az LMP 2014-ben –
megfelelő számú érvényes ajánlás híján – nem tudott volna bekerülni az OGY-be.
Szigeti Péter szerint az OVB jogfejlesztő tevékenysége közvetett módon, az AB
határozatain keresztül jelent meg akkor, mikor az OVB mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérte az AB-től annak kapcsán, hogy
sem az Alkotmány, sem törvény nem rendezte azt a kérdést, hogy hogyan alakul
az érvényes és eredményes népszavazás időbeli kötőereje. Sikerként könyvelhető
el az is, hogy az OVB által 2007-ben kidolgozott „elbírálásra alkalmatlan beadvány” kategóriája meghonosodott az OVB (majd az NVB) gyakorlatában, így vetve
gátat annak, hogy lejárató, vicces vagy komolytalan kérdésekről kelljen érdemi határozatot hoznia a testületnek. Ha ugyanis határozat születik – levélben történő
válaszadás helyett –, megnyílik a jogorvoslat lehetősége, a döntéseket pedig közzé
kell tenni a Magyar Közlönyben. Kiemelte, hogy így sem vész el a jogorvoslat lehetősége, a fellebbviteli szerv ugyanis érdemi határozattá minősítheti a levelet, megnyitva ezzel az utat az érdemi jogorvoslat előtt. Bár – ahogy Kukorelli István is
említette – a hatályos joganyagba számos megoldás beépült a korábbi állásfoglalásokból, gyakorlatból (például az e-mailben történő népszavazás-kezdeményezés
megszüntetése), természetesen mindig lehet fejleszteni a népszavazásra vonatkozó
joganyagot. Az NVB elnökének éves beszámolója mindig tartalmaz jogfejlesztési
javaslatokat. Patyi András ezzel kapcsolatban azonban rámutatott arra is, hogy eddig még egy ilyen javaslatot sem vett figyelembe a jogalkotó. Fontos és üdvözlendő,
de csak az Országgyűlés által megtehető lépés lenne a jogorvoslat lehetőségét
a döntésben való érintettségtől függővé tenni. Jelenleg ugyanis az érintettséget
csak a bíróság vizsgálhatja, e szűrő bevezetésével pedig csökkenteni lehetne azoknak a jogorvoslati kérelmeknek a számát – és ezáltal a Kúria ügyterhét is –, amelyeket személyes érintettség nélkül terjesztenek be.
A beszélgetés utolsó témaköreként a közvetlen demokráciában rejlő lehetőségek és a népszavazás jövője kerültek terítékre. Szigeti Péter szerencsésnek tartaná,
ha a „megerősítő” jellegű népszavazást a magyar jogrendszer is befogadná, ezzel
adva erősebb legitimációt és társadalmi elfogadottságot az alkotmányozó vagy
a törvényhozó hatalom döntéseinek. Emellett érvelt Patyi András is. Egyetértettek
abban is, hogy a közvetlen hatalomgyakorlás eszközrendszerét jó lenne kiterjeszteni az igen-nemmel nem megválaszolható kérdésekre is. Ezt egy e-demokrácián
alapuló, akár az Ügyfélkapu rendszerére épülő elektronikus kérdőív-kitöltő felületen látnák megvalósíthatónak, amellyel olyan, az ország és a társadalom életét jelentősen és hosszú távon érintő problémák is a nép lehetne tárni, amelyeket nem
lehet eldöntendő kérdés formájában megfogalmazni. A hasonló elvre épülő nemzeti konzultáció intézménye Szigeti Péter szerint azonban az elmúlt években hitelét vesztette. Az elektronikus út mellett érvelt azzal is, hogy költséghatékonyabb
megoldás a papír alapú kommunikációhoz képest.
A kerekasztal-beszélgetés végül a hallgatóság soraiból elhangzott kérdéssel és
az erre adott válaszokkal zárult. A kérdező arra volt kíváncsi, hogy az NVB miért
tagadta meg a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos népszavazás-kezdeménye-
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zések hitelesítését azok költségvetésre irányultsága miatt. Véleménye szerint
ugyanis – a költségvetés megváltoztatására irányultság miatt – 2007-ben sem lehetett volna hitelesíteni a szociális népszavazás kérdéseit. Szigeti Péter válaszában
kifejtette, hogy egyetért az AB azon jogértelmezésével, mely szerint a FideszKDNP 2007-ben benyújtott (módosított) kérdései nem az aktuális, hanem a jövő évi
költségvetésre vonatkoztak és nem jövőbeli költségvetési kiadás megállapítására
irányultak. Patyi András ezt egészítette ki azzal, hogy a magánnyugdíjpénztárakról
szóló kérdés nem felelt meg a választópolgári egyértelműség követelményének
sem. Kukorelli István hozzátette, hogy az AB számára a költségvetési érintettségre
vonatkozó teszt kialakítása volt az egyik legnehezebb feladat, és bár joggyakorlata
nem mindig következetes, az AB megindokolt jogi érvek és kiszámítható joggyakorlat alapján próbál egyensúlyozni. A beszélgetést Szigeti Péter az előzőekhez
hozzáfűzött gondolatával zárta: Az AB a kizárt tárgykörök (néha kissé következetlen) értelmezésén keresztül a kormányozhatóságot és a parlamenti kormányzást
védte a népszavazással szemben.

2. A Kúria szerepe a népszavazási kezdeményezések hitelesítésében
A második tematikus ülésre 2017. november 30-án került sor, a Tanszék meghívott vendége Naszladi Georgina kúriai főtanácsadó volt. A Kúria népszavazási
ügyekkel az új népszavazási törvény hatálybalépése óta foglalkozik – az NVB
döntései ellen beterjesztett felülvizsgálati kérelmek elbírálása 2013 óta tartozik
a Kúria hatáskörébe. Az e hatáskör ellátásához kapcsolódó témákról kérdezte az
előadót Erdős Csaba.
A beszélgetés nyitó kérdése arra irányult, hogy a Kúria mely szervei milyen
felépítésben foglalkoznak népszavazási kérdésekkel. Naszladi Georgina a következőképpen foglalta össze a sarokpontokat. A Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának hét ítélkező tanácsából kettő foglalkozik népszavazási
ügyekkel. A tanácsokban működő három-három bíró munkáját tanácsonként
egy főtanácsadó mint a tudományos élet képviselője segíti, elméleti tudásukkal,
a szakirodalom mélyreható ismeretével és a nemzetközi bírósági fórumok gyakorlatának kutatásával hozzájárulva az ítélkezési tevékenység sikeréhez. Az előadó kiemelte, hogy a főtanácsadók és a bírák között konstruktív kapcsolat működik, kölcsönösen gyarapítják egymás tudását.
Ezt követően a főtanácsadó a Kúria népszavazásokkal kapcsolatos közelmúltbeli ügyeire tért rá. Az elmúlt időszakban a népszavazási kezdeményezések
száma – és így a Kúria ügyterhe – véleménye szerint több okból nőtt meg jelentősen. Ezek között említette a népszavazási törvény 2016. májusi módosítását is,
amely lehetővé teszi, hogy adott tárgykörben egyszerre több kérdést hitelesítsen
az NVB. E módosítás nem várt következménye az a szinte már bevett gyakorlat,
hogy ugyanaz a kezdeményező ugyanabban a tárgykörben néhány szavas eltéréssel akár több kezdeményezést is benyújt, az NVB-től és a Kúriától várva a törvényi feltételeknek megfelelő kérdés kiválasztását. Bár a népszavazással kapcso-
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latos jogorvoslati hatáskör átruházása az AB tehermentesítésének céljából történt, e módosítás és a kérdéssorozatok benyújtásának gyakorlata azt
eredményezték, hogy a kúriai ügyteher jóval meghaladja az Alkotmánybíróságét. Ez azt is jelenti, hogy egy kúriai bíró évente jóval több ügyben jár el és hoz
döntést, mint egy alkotmánybíró. A nagy mértékű különbség azonban nemcsak
a népszavazási ügyek Kúriai hatáskörbe utalásából következik, azt a Kúria és az
AB egyéb hatásköreihez kötődő ügyterher közti eltérés is növeli.
A főtanácsadó a népszavazási ügyek tartalmi elbírálásával összefüggésben
elmondta, hogy az NVB és a Kúria a népszavazás-kezdeményezés hitelesítése során 3 fő szempontot vesz figyelembe: 1. A kérdés az OGY hatáskörébe tartozik-e?
2. Nem ütközik-e tiltott tárgykörbe a kérdés? 3. Megfelel-e a kérdés a jogalkotói
és a választópolgári egyértelműség követelményének? A Kúria határozataiban
a megfogalmazásukban kis mértékben eltérő, tömeges kezdeményezések kapcsán többször említette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás Ve.-be foglalt alapelvének sérelmét. A főtanácsadó kiemelte, hogy bár a kérdéssorozat benyújtása valóban sérti az alapelvet, de csak erre hivatkozással nem feltétlenül tagadható meg egy kérdés hitelesítése, azt inkább járulékos szempontként lehet
figyelembe venni.
A második kérdés arra irányult, hogy a főtanácsadókra milyen szerep hárul
a döntéshozatali eljárásban. A főtanácsadó kifejtette, hogy a népszavazási ügyekben az azokat mélyrehatóan vizsgáló és ismerő előadó bírák készítenek határozattervezetet, a főtanácsadók ehhez azonban konstruktív segítséget nyújtanak.
A következő kérdéskör a népszavazási eljárásban részt vevő szervek – az
NVB, a Kúria és az Alkotmánybíróság – joggyakorlatának egymásra hatására irányult. Az előadó először az NVB és a Kúria közti kapcsolatra tért ki, kiemelve,
hogy az NVB a határozataiban gyakorta hivatkozik a Kúria joggyakorlatára, így
a kúriai döntések ratio decidendijei jellemzően visszaköszönnek az NVB határozataiban. E tekintetben tehát – elsősorban a felülvizsgálati hatáskörből eredő – hatásmechanizmus egyértelműen kimutatható. A beszélgetés záró kérdése arra irányult, hogy a Kúria milyen mértékben veszi figyelembe az AB korábbi, népszavazási ügyekben hozott döntéseit. A válaszból kiderült, hogy a kúriai határozatokban
rendszeresen hivatkoznak az Alkotmánybíróság joggyakorlatára, akár egy-egy
konkrét döntésére is, amennyiben a kérdés által érintett tárgykör és a jogi szabályozás között kontextuális egyezés van, ezzel igyekezve egyfajta folytonosságot
biztosítani az AB és a Kúria joggyakorlata között.
Kulcsszavak: népszavazás, alkotmányjog, Nemzeti Választási Bizottság, Kúria
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Beszámoló a Magyar Alkotmányjogászok
Egyesületének 2017. évi közgyűléséről
A Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete (a továbbiakban: MAE)1 tudományos
üléssel egybekötött rendes, egyben tisztújító közgyűlést tartott 2017. december
8-án, pénteken 14:30 órai kezdettel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karának Alkotmányjogi Tanszékén.
Kukorelli István, a MAE elnöke köszöntötte a jelenlévő tagokat, majd ezt követően – a közgyűlés tudományos ülés részében – az emberi jogok napja2 előtt tisztelegve két szakmai előadást hallgattak meg a jelenlévők.3 A két előadás összefoglaló jellegű írott változatát az alábbiakban ismertetjük:
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
Politikai jogaink 69 évvel az EJENY elfogadása után: van-e okunk elégedettségre?
Közismert, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 21. cikke a tisztességes választás követelményét rögzíti, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának 25. cikke pedig a valódi és rendszeres, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választás követelményére tér ki. Adja magát az
elsődleges megállapítás, hogy a komoly történelmi múltú nemzetközi dokumentumok már nem tartalmaznak újdonságot, előírásaik jó ideje megvalósultak az
alkotmányos demokráciákban, így azokat nem időszerű számon kérni. Továbbá
megjegyzendő, hogy a politikai jogok kiterjesztése látszólag sikertörténet: a különböző cenzusok eltörlése egy vissza nem fordítható folyamatot eredményez,
csökken a választójogból való kizárások száma, és sok esetben – a technikai fejlődés következményeként – könnyebbé vált a választáshoz való hozzáférés.
Az előadás tézise szerint ahhoz, hogy valóban pontos képet kapjunk a politikai jogok helyzetéről egy adott alkotmányos rendszerben, nem elegendő a választójog gyakorlására, a választásokra és a közvetlen demokrácia eszközeinek

1

2

3

Az 1989-ben alakult MAE „célja az egyetemes és hazai alkotmányos értékek őrzése, tagjai és
a társadalom általános jogi kultúrájának, alkotmányjogi műveltségének gazdagítása. Az alkotmányos jogok általános birtokba vétele érdekében tudományos tevékenységével szervezi és
összefogja a magyar alkotmányjogászokat [Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének Alapszabálya 2. § (1) bek. alkjogegyesulet.blogspot.hu/].
Az emberi jogok világnapját minden év december 10-én ünnepeljük. A napot Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata ENSZ közgyűlés általi elfogadásának és kikiáltásának tiszteletére választották 1948. december 10-én.
A MAE célja elérése érdekében rendszeresen megvitat időszerű alkotmányjogi kérdéseket, és
tudományos üléseket szervez [Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének Alapszabálya 2. § (2)
bek. alkjogegyesulet.blogspot.hu/].
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alkalmazására szorítkozni: komplex megközelítésre van szükség, amely kitér
a politikai jogok gyakorlásának kontextusára is.
A tézist alátámasztó első megállapítás szerint a politikai jogok szabad gyakorlását napjainkban világszerte számos körülmény kompromittálja. Ezek közül kiemelhetők azon kihívások, melyek a választójogosultság, az információszabadság, a véleményszabadság és az egyesülési jog kapcsán merülnek fel. A választójog egyik
aktuális kihívása a gyermekek politikai képviseletének alkotmányosan megválaszolhatatlannak tűnő kérdése, amelyhez az életkori határ leszállításának (kön�nyebben megválaszolhatónak ígérkező) problematikája is társul. Az információszabadság kihívásai közül a közérdekű adatokhoz való hozzáférés nehézsége, az
álhírek terjedése, valamint a közösségi médiaszolgáltatók által szűrt és személyre szabott hírek emelhetők ki. A véleményszabadság aktuális kihívásai között említhető az információs asszimetria a kormányok és a tartalomszolgáltatók javára,
a média függetlenségének korlátozottsága és a kiegyensúlyozott tájékoztatás hiánya, a közbeszéd tematikáját torzító, populista kormányzati kampányok, valamint az „önjelölt újságírók” tevékenysége, akiket nem köt a szerkesztői felelősség
és az újságírói etika. Az egyesülési jog kihívásai között említhető a pártok alapításának és működésének adminisztratív úton történő nehezítése, a civil szervezetek megbélyegzése és tevékenységük folytatásának ellehetetlenítése, valamint
a tényleges érdekvédelmi vagy önszervező tevékenységet nem végző, de meghatározott (adott esetben kormányon lévő) politikai csoportokat támogató kvázi-civil szervezetek működése.
A tézist alátámasztó második megállapítás szerint a politikai jogok gyakorlása
Magyarországon az utóbbi években számos vonatkozásban válságtüneteket mutat. Ennek
okai a következők: az új parlamenti választási rendszerrel kapcsolatos vitákat
nem sikerült megnyugtatóan rendezni, a kisebbségi közvetlen demokrácia jelentős mértékben visszaszorult, az alkotmányos intézmények egy része olyan gyakorlatot folytat, amely a politikai jogok gyakorlásának szabadságát korlátozza,
a politikai kommunikációs tér pedig jelentős mértékben torzult. A parlamenti választási rendszerrel kapcsolatban fennmaradt viták közül – az alapvető, legitimációs
vita mellett – kiemelhető a választókerületi beosztással, a győzteskompenzációval,
a lakóhelyhez kapcsolódóan a választójog egyenlőségével, valamint a szavazáshoz való hozzáféréssel összefüggő vita. A kisebbségi közvetlen demokrácia visszaszorulása az Alaptörvény szabályaiból következik, amelyek – a korábbi alkotmányos
szabályozással ellentétben – nem ismerik a megerősítő és a véleménynyilvánító
népszavazást, valamint a népi kezdeményezést. Az alkotmányos intézmények politikai jogok gyakorlásának szabadságát korlátozó gyakorlata körében fontos kitérni az
egyes pártok vonatkozásában az Állami Számvevőszék kiegyensúlyozottságát és
a fair eljárást megkérdőjelező, jogorvoslat nélküli ellenőrzési gyakorlatát, továbbá
a választott képviseleti szervek azon döntéseit, amelyekkel adott ügyekben
a közvetlen demokrácia gyakorlását akadályozták meg, okafogyottá téve a kezdeményezéseket. A torz kommunikációs tér keretében megemlíthető a sajtó állapotának egyensúlytalansága, a jogi, pénzügyi és tartalmi korlátok nélkül folytatott
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kormányzati kommunikáció, valamint a deliberatív vitát támogató kommunikációs terek szűkülése.
A tézis elfogadása esetén a kontextus nemzetközi és magyar elemeinek áttekintése után válaszolható meg az előadás címében feltett kérdés. Az előadó értékelése szerint elégedettségre nincs okunk, sok vonatkozásban pedig a korábban
felmerült elégedettséghez képest is jóval szerényebbnek kell lennünk.
Lápossy Attila
Gyermekeinké a jelen: mire jó a Gyermekjogi Egyezmény és hogyan reagálhat az alkotmányos gyermekjogvédelem a ma kihívásaira?
Az emberi jogok napján érdemes beszélni a nemzetközi emberi jogi fejlődés
egyik fontos állomásáról, a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény, azaz az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének az elfogadásáról és annak hatásáról. December 10. mellett november 20.-a is igazi egyetemes emberi jogi ünnepnap, amikor az egyik legsikeresebb és egyben a legelfogadottabb nemzetközi egyezményt méltathatjuk. A 28 éves Gyermekjogi
Egyezmény szerepét pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis nem csak
a részes államok jogrendszerét, jogi gyakorlatát alakította, formálta és építette.
Valódi hatásáról akkor tudunk meggyőződni, amikor a közgondolkodásban eredményezett változásra tekintünk, arra, hogy hogyan gondolkodunk a gyermekekről,
a gyermekek megfelelő neveléséről, szükségleteiről, és nem utolsó sorban a gyermekek jogairól. Világossá vált, hogy a gyermek legjobb érdekének védelme nem
csupán magán- vagy családi ügy, hanem az egyes államok aktív cselekvésére,
a gyermekeket védő, segítő, a róluk gondoskodó intézményrendszer kialakítására és működtetésére is szükség van. Az Egyezmény egy kegyelmi pillanatban
született kulcsdokumentum, azonban az elfogadása nem volt előzmény nélküli;
az előképeit már az 1923-as Genfi Nyilatkozatban, illetve az 1959-es Gyermekjogi
Nyilatkozatban is láthatjuk, a minőségi garanciát és időtállóságot pedig az
a hosszú, tízéves előkészítő munka jelentette, amely 1979 és 1989 között zajlott.
Az Egyezmény úttörő módon tette világossá az egyes államok jogrendszerének és a nemzetközi emberi jogi fórumok számára is iránymutatásul azt,
hogy ki számít gyermeknek: 18 éves kort jelölte ki határként. Az Egyezmény
alapvető üzenete és elvárása, hogy valamennyi gyermek alanya, nem pedig tárgya
a jognak, hatalomnak, az állam, apa vagy család akaratának. A gyermeknek
gyermeki mivoltánál fogva, alanyi jogon és automatikusan járnak a jogok, ezzel pedig a tisztelet, odafigyelés és megbecsülés. Az Egyezmény tiszteletben tartja
a szubszidiaritás elvét, amely szerint a gyermek életében a szülők és a család
a meghatározó, az állami beavatkozás kivételes, miközben rámutat, hogy melyek az állam kötelezettségei a gyermek védelme és gondoskodása terén. Nem
hagy kétséget afelől, hogy a gyermekek valódi, kikényszeríthető alapjogokkal
bírnak, az életkorukból következő kiszolgáltatottságuk okán pedig rászorulnak
az állam, a társadalom többletfigyelmére és gondoskodására. A sérülékenység
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helyzetén túl ugyanakkor a cikkek három elv körül forognak: gondoskodás
(provision), részvétel (participation) és megelőzés (prevention); ezek célja az
egészséges gyermekkor, az államoknak pedig biztosítaniuk kell a gyermeki
szükségleteknek megfelelő jogokat.
Az Egyezmény élő és lélegző emberi jogi dokumentum, amelyhez komplex
hálózatot alkotva számos kiegészítő jegyzőkönyv és további szektoriális gyermekjogi egyezmény, irányelv kapcsolódik. Mindez jó alapot teremt a végrehajtás felett őrködő Gyermekjogi Bizottság számára, hogy az országjelentések tárgyalása és vitája alatt folyamatos párbeszédet folytasson az egyes részes államokkal, a gyakorlatot pedig rendszeresen kiadott értelmezésekkel és átfogó
kommentárokkal, állásfoglalásokkal is segítse. Az Egyezmény cikkeire nemcsak az Emberi Jogok Európai Bírósága hivatkozik, hanem az Európai Unió Bírósága is, továbbá sokat merített belőle az EU Alapjogi Chartája is. Magyarország már 1991-ben ratifikálta és kihirdette az Egyezményt, ami azóta is hivatkozási pont az Alkotmánybíróság és az ombudsman számára, meghatározó
rendelkezései visszatükröződnek a hatályos magyar tételes jogban, így a gyermekvédelmi törvényben is.
Álláspontom szerint az Egyezmény ma is alkalmasa arra, hogy megfelelően
reagálni tudjon a 21. század technológiai és társadalmi hatások generálta gyermekjogi kihívásaira. Mindeközben persze azt sem szabad elfelejteni, hogy bőven
visszamaradtak még problémák a 20. századból: nem mindegy ugyanis, hogy
a világon éppen hol vagyunk; számos országban az alapvető gyermeki szükségletek sem biztosítottak, a gyermekek élete, egészsége van súlyos veszélyben. Ha
öt pontban kellene összefoglalni ezeket az új kihívásokat, akkor azok a következők lennének:
– a jogtudatosság és a jogismeret szintjének folyamatos és általános növelése;
– a valóban gyermekközpontú igazságszolgáltatás és jogszolgáltatás működtetése;
– a digitális technológia, média rejtette lehetőségek és veszélyek megfelelő
kezelése;
– az úton lévő, menekült, migrációs hátterű, kísérő nélküli kiskorúak
jogi helyzete;
– a gyerekek hatékonyabb részvétele, bevonása az őket érintő kérdésekbe
és ügyekbe.
A két előadást rövid szakmai vita és beszélgetés követette a politikai jogok,
illetve a gyermekek jogainak helyzete kapcsán.
Az éves, egyben tisztújító közgyűlés levezető elnöke, Chronowski Nóra,
a MAE ügyvezető elnöke volt. A leköszönő elnökség nevében Chronowski Nóra
javaslatot tett az újonnan megválasztandó elnökség tagjaira: a MAE elnöki posztjára Smuk Pétert, az ügyvezető elnöki posztra Csink Lórántot, a titkári posztra
pedig Erdős Csabát javasolta, akiket a Közgyűlés megválasztott e pozícióka. Az
elnökség tagjainak megválasztását követően sor került a MAE Szakmai Tanács-
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adó Testülete (a továbbiakban: Testület) tagjainak megválasztására is, mivel
a Testület tagjainak megbízatása is lejárt. A levezető elnök az új elnökség nevében a Testület elnöki posztjára Petrétei Józsefet, illetve a Testület tagjainak – valamennyi jogi kar alkotmányjogi tanszékét reprezentálva – Schanda Balázst,
Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt, Paulovics Anitát, Sólyom Pétert, Tóth Károlyt,
Gárdos-Orosz Fruzsinát, G. Karácsony Gergelyt és Köbel Szilviát javasolta. Az
eredményes tisztújítás után a MAE újonnan megválasztott elnöke, Smuk Péter az
új elnökség nevében köszönetét fejezte ki a tagság bizalmáért és a korábbi elnökség tagjainak munkájáért.

Kulcsszavak: Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete, Közgyűlés, Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata, politikai jogok, Gyermekjogi Egyezmény

Móré Sándor
egyetemi adjunktus,
Károli Gáspár Református Egyetem állam- és Jogtudományi Kar,
more.sandor@kre.hu
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VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?
II. rész
Folytatjuk 2017/2. számunkban megkezdett, az Interparlamentáris Unió
1928-as, fenti címmel kiküldött körlevelére érkezett válaszok közlését.
haendel vilmos, a debreceni egyetemen a politika tanára
Az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának szíves felhívására van szerencsém észrevételeimet, a legrövidebbre fogva, a következőkben közölni:
ad. 1. Nem tartanám helyesnek a kormány tagjainak fix időtartamra szóló választását, illetőleg kinevezését.
Ez tudniillik a parlamenti kormány lényegével áll szöges ellentétben – mert
annak elve az – hogy a bizalom megszűntével a kormánynak föltétlenül távoznia
kell. Főértéke a parlamenti kormányoknak abban áll, hogy minden országban,
minden időben haladéktalanul olyan természetű és jellegű kabinetet lehessen
kapni – mely az adott viszonyoknak megfelel. Ez hiányzik az amerikai és
schweizi példánál. A jelzett módosítással tehát egy egészen más elvi alapon
nyugvó rendszerre – a praesidentialis, illetőleg conventire (L. Dr. Haendel Vilmos „A parlamenti kormány” kritikai rész) térnénk át – s elvesztenők a parlamenti forma főelőnyét – a könnyű adaptatio lehetőségét. A kormányok kérész
életűsége régóta tudott nagy fogyatkozása a parlamenti rendszernek. Ezt azonban mechanikus ellenszerekkel orvosolni nem lehet, csak a pártélet gyógyításával.
Először úgy – hogy a kisebbségi, illetőleg proportionális választói rendszert
lehetőleg mellőzzük – mert ez okozza gyakran a pártok elaprózódását s evvel
a koalíciós, rövid életű minisztériumokat.
Másodszor akként, hogy az egész választói jogot in capite et in membris
megreformáljuk és gyökeresen más szellemben kezeljük. A parlamenti kormányrendszer elvileg jól van kigondolva; ha nem funkcionál helyesen – ez nem a rendszeren – hanem az embereken múlik. (Not measures – but men!)
Becsületes – önzetlen és független választóközönség nélkül – jellemes és tárgyilagos gondolkozású – a bársonyszékhez görcsösen nem ragaszkodó kormány
nélkül az nem működhetik kifogástalanul – hiszen az egészen az emberi természet „jótulajdonságaira” van felépítve.
A közéleti erkölcs hanyatlása azért szükségképen maga után vonja a parlamentáris élet elhanyatlását is. Óvakodnunk kell a választójognak túlságos kiter-
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jesztésétől. Csak kellő műveltségáltalánosulás – egészséges közéleti felfogás
(altruisztikus szellem) mellett várhatunk normális parlamenti életet.
Az államellenes irányzatok kiküszöbölése nélkül természetes a párt- és
parlamenti élet elfajulása, elvadulása (internationális, anarchista, bolsevista
etc. csoportok.)
Az állampolgárok közéleti nevelése az alsóbb rétegekben és iskolákban eddig teljesen el volt hanyagolva. Ezt erőteljesen fel kell karolni. Akkor meg fog
jönni a kölcsönös loyalitás – a „forbearence” szelleme is.
Szóval – szellemi – erkölcsi regeneratio nélkül – csupán mechanikus eszközökkel és palliativumokkal itt gyökeres orvoslás lehetetlen. Sodródunk a diktatúra vagy a teljes pusztulás felé.
ad 2. A kormány és parlament függetlenítése a nagy „közgazdasági szervezetektől” természetesen legelsőrendű föltétele a rendszer sikerének. (Vide: Amerika – hol a „City manager”-ek – már az egész államot is közönséges közgazdasági vállalatként tekintik – abba társaikkal együtt beleülnek – mintegy részvénytársulatba – és de lege lata in optima forma kiszipolyozzák – kiuzsorázzák egy
lelkiismeretlen érdekcsoport javára!)
Ε követelményt könnyű felállítani – de annál nehezebb megcsinálni. A hatalom terrorjával szemben senki felszólalni nem mer – hiszen tönkreteszik, ha ellenkezni mer.
Kíméletlenül végrehajtott okos összeférhetetlenségi törvény szükséges és önzetlen bátor férfiak többsége – kik a darázsfészekbe is benyúlni mernek. A plutokrácia rombolása – a korrupció – még legenyhébb formáiban is, vérig üldözendő. Ezt azonban csak erkölcsileg érintetlen és jófizetésű hivatalnoki kar mellett –
hivatásuk magaslatán álló parlamenti és kormánytagoktól várhatjuk joggal.
ad 3. öntudatos – komoly képzettségű képviselők kellenek hozzá – kikhez
hasonló szakértők járuljanak. Mai publicitásunk megengedi, hogy a felvetett kérdésekhez minden hozzáértő hozzá is szólhasson.
Persze – amíg a képviselők alacsony nívója és magánügynöki funkciója
fennáll – ezt az eredményt is nehezen érhetjük el. Amilyen a választó közönség
– olyan a képviselője.
Fontos, hogy mindenki a kellő helyre kerüljön; „the right man on the
right place”.
ad 4. Azt az amerikai rendszert – mely a pártot magát is hivatalos alakulatnak (publici iuris persona) ismeri el – meghonosítandónak nem tartanám. Fizetett ellenzéki vezérekre semmi szükség a mi viszonyaink között (Canada). Az
egész „primary law” törvényhozás idegen import volna – amiért cserébe kár volna odaadni a pártok eddigi autonómiáját.
Úgyis mindent ellep az állami és kormányhatalom. Meg kell óvni a függetlenség maradványait.
Idegen – teljesen disparat elem volna a referendum is – legalább oly alkotmányokban, mint a magyar vagy az angol.
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Ez a törekvés is csak a feladatuk magaslatán nem álló – azért bizalmat nem
élvező választott kamarákkal szemben kerül előtérbe. Ugyanez áll bizonyos mértékig a népkezdeményezési jogról is – mely egyébként annyiban kevésbé aggályos, hogy – várakozás ellenére gyakran konzervatív irányban hat.
ad. 5. Decentralizáció – komoly és lényeges decentralizáció – (a parlamenti
teherkönnyebbítés is az) – az egész vonalon szükséges Európában. Ma odáig
megy a dolog – hogy az állam egész területe a főváros puszta függvényének látszik – in merito majdnem annyira – mint az antik „polis”-ban. A siker persze –
a részletes kivitel módjától függ.
ad 6. A törvény-előkészítés helyességét a jó házszabályok lényegesen előmozdíthatják. A „tervezeti” stádiumban biztosítandó a parlamenten kívüli szakerők rendszeres hozzászólása és kritikája; a „javaslati” stádiumban az – hogy kis
szakértő grémiumok (a parlament tagjaiból) – a publicitás mellőzésével alaposan
megvitathassák azt. A törvény-előkészítő bizottságok lehetőleg a szakminisztériumok számának és jellegének feleljenek meg; ha általánosabb jellegű a javaslat –
ad hoc kombináltassék az előkészítő bizottság.
Plenáris tárgyalásnál a szabad discussio elvét feltétlenül respektálni kell;
a cloture csak mint ultimum remedium szerepelhet. Szerves egészet alkotó javaslatoknál a harmóniát megbontó módosítások természetesen visszautasítandók. Az ilyen módosítások „beterjesztésének” jogát is megszüntetni azonban –
célszerű nem volna.

barabási kun józsef, a debreceni egyetemen a magyar közjog tanára
magam részéről is szükségesnek tartom, hogy a parlamentáris kormányzatnak,
vagyis az egyes parlamentáris kormányok működésének nagyobb állandóság
biztosíttassak.
Ezt a feltétlenül kívánatos célt nem mechanikus eszközökkel vélem megközelíthetőnek, hanem egyesegyedül lehetőleg egészséges politikai pártviszonyok
teremtésével.
Ahhoz, hogy valamely államban a parlamentáris kormányzat jól működjék,
elsősorban szükséges az, hogy lehetőleg két vagy legalább is kevésszámú nagy,
szilárd és homogén parlamenti párt álljon egymással szemben.
Szóval erős, nagy kormánypárttal szemben szintén egységes, a kormány átvételére bármely pillanatban alkalmas ellenzék. Éneikül hiányzik a parlamenti
kormányzatnak életeleme: a parlamenti váltógazdaság.
Az erős és egységes kormánypárt biztosítja egyedül megbízható módon
a parlamenti pártkormány állandóságát.
Az imént jelzett egészséges pártviszonyok lehetősége pedig nagy mértékben függ olyan választói rendszertől, amely megakadályozza a pártok szétforgácsolódását.
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Ebből a szempontból legkevésbé alkalmas az arányos képviseleti rendszer
alapján történő választás, amint ezt több kitűnő közjogi és politikai író, így pl.
a franciák egyik büszkesége, Esmein professzor, meggyőzően kimutatta.
A szóbanforgó nézőpontból egyedül az általános többségi rendszer mellett
történő egyes választás a kívánatos.
Legfeljebb a viszonylagos többségi rendszer alkalmazható, de akkor is csupán egy képviselőt választó kerületekben.
(Scrutin uninominal.)
ad. 2. Valóban szükséges, hogy parlament és kormány függetleníttessék a nagy
közgazdasági szervezetektől. De legalább is annyira szükséges ennek fordítottja
a mai túltengő állami beavatkozás, agyonrendszabályozás korlátozása végett.
ad. 3. Természetesen szükséges, hogy lehetővé tétessék, hogy a parlament
tekintélyesebb, sőt összes tagjai teljes tárgyismerettel szólhassanak hozzá a szőnyegen levő kérdésekhez.
Ennek azonban jelenleg sincs semmi akadálya és csupán a parlamenti tagok
egyéni buzgalmán és képességein fordul meg. Persze egészen más elbírálás alá
esnek az állam létérdekeit érintő, rendkívül kényes külpolitikai és katonai ügyek,
amelyek természetesen csak a legnagyobb óvatossággal, a legnagyobb titoktartás
mellett kezelhetők, így tehát ezeknek alapos ismerete csak nagyon kevés, igen
megbízható parlamenti vezérnek tehető hozzáférhetővé.
ad 4. Feltétlenül szükséges, hogy szoros együttműködés biztosíttassék a parlament és egy kellőkép felvilágosított, józan közvélemény között, hiszen csak ez
esetben van a parlamentnek, mint nemzetképviseleti, a nemzeti közvélemény
akaratának kifejezésére szolgáló állami szervnek létjogosultsága.
Azonban az ezen cél elérésére a „határozati javaslat” 4. pontjában ajánlott
eszközök közül – legalább is monarchikus államokban – csupán az ott ismertetett „public hearing” rendszerét tartom kívánatosnak. Ellenben elvileg helyesen nem alkalmazható a népiniciatíva vagy a referendum rendszere, mert elvi
következetességgel átgondolva és végrehajtva mindkettő köztársasági jellegű,
sőt csak a közvetlen demokráciával vág össze, mert a képviseleti rendszer alapelvével ellenkezik.
ad 5. A parlamentek eredményes, belterjes munkássága szempontjából feltétlenül szükséges a parlamentek tehermentesítése, és pedig részben azáltal, hogy
teendőik egy részét (a jogalkotás kisebb jelentőségű részleteit) részben az önkormányzati testületek, részben éspedig elsősorban a kormány hatáskörébe utaljuk.
ad 6. Feltétlenül szükséges a parlamenti vita technikai lebonyolításának tökéletesítése, éspedig – bizonyos tekintetben amerikai példára – azáltal, hogy az illető
parlamentek házszabályai szerint a törvényjavaslatoknak csupán általános vitája
történnék a plenumban, míg a részteles vita a szakbizottságokhoz tereltetnék. Ehhez
képest a házszabályokban ki kellene mondani, hogy valamely törvényjavaslat
részletes vitája során beadott minden módosítást az illetékes szakbizottsághoz
kell utasítani; a módosítások azután a szakbizottság javaslatával ellátva kerülnének vissza a plénumhoz, mely a szakbizottság javaslatai felett – a többségi és
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esetleg a kisebbségi előadó meghallgatása után – minden vita kizárásával egyszerű szavazással döntene.
Ezzel kettős célt szolgálunk: elkerüljük az elhamarkodott, rendszertelen
módosítások veszélyét, másrészt pedig lényeges időmegtakarítást érünk el
a részletes vitának a bizottságokba való áthelyezésével. Emellett a végeldöntés
jogát a részletekre is fenntartjuk a plénumnak, így tehát ez ellen a rendszabály
ellen nem emelhető az a kifogás, hogy a plénum hatáskörét teljesen átruházza
a bizottságokra.
Hiszen a fődolog, a végeldöntés joga ezen rendszer mellett is megmaradna
a plénumnál, persze a vita kizárásával, miután a plenáris vitát fölöslegessé tenné
az e tekintetben sokkal megfelelőbb szakbizottságokban a beadott módosítások
felett folyó beható és szakszerű vita.
Ezekben voltam bátor véleményemet a szóbanforgó határozati javaslat egyes
pontjaihoz előterjeszteni.

lakatos gyula, orsz. képviselő
Hogyha valamely emberi intézményre a kritika mércéjét alkalmazzuk, akkor
a relativitás törvényével nagymértékben élnünk kell. A modern természettudomány arra tanít bennünket, hogy olyan természeti törvények, amelyek abszolút
hatályában az emberiség évezredek óta hitt, csak relatív érvényűek.
Mennyivel inkább áll ez az eset a szociális élet törvényénél, ahol az okság
szabad hatásai gyengülnek vagy fékeződnek az individuális és a tömegpszichológia beszámíthatatlanságainál fogva.1
Jó-e vagy rossz a parlamentarizmus? Erre a kérdésre abszolút érvénnyel
egyáltalában nem lehet megfelelni. Mikor, hol, milyen alkalmakkor és végeredményben miért jó vagy rossz – ez a kérdés!
Nem fogom önöket oly fejtegetésekkel untatni, amelyeket sokszor hallottak,
vagy olvastak. Axióma az, hogy emberi intézmények nehezen ültethetők át egy
országból a másikba.
Anglia szociális struktúrája, ahol a parlamentarizmus létrejött, alig találja
meg analógiáját a kontinensen. Ha azonban kritikai mércénkkel az alapig akarunk eljutni, akkor a parlamentáris rendszer bírálatainál még más realitásokat is
fel kell tárnunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a parlamentarizmus nem mint
a demokratikus összetételű, de mint többé-kevésbbé arisztokratikus államok alkotmány formája fejlődött ki. Ezért bizonyításra szorul, vájjon a demokratikus
állam parlamentje, szóval az általános szavazati jogon felépített parlament, az

1

Szerzőnek az Interparlamentáris Unió berlini konferenciáján 1928. augusztus 24-én elmondott
beszéde.
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emberiségnek ugyanazokat a nagy szolgálatokat fogja-e teljesíteni, mint azt az
arisztokratikus parlament megtudta tenni?
Másik nagy változás állt be a parlamentnek az állameszméhez való viszonyában. A parlamentarizmus olyan korban jött létre, amidőn az államnak majdnem kizárólag csak politikai problémákat kellett megoldani. Az állam feladatai
azonban az utóbbi évtizedekben előre nem látott módon megszaporodtak és
komplikálódtak. Kérdés, vájjon meg fog-e felelni a parlament ezeknek a rengeteg
nehéz és komplikált gazdasági problémáknak?
Nagyon könnyű ezekre a kérdésekre szkeptikus válasszal felelni. A rezignált válasz még sokkal egyszerűbb, amely szerint a rendszernek maradnia kell,
mert az emberiség ennél jobbat nem talált fel. Véleményem szerint a válasz inkább igenlő lehet. Én azt hiszem, hogy a parlamentáris rendszernek még hos�szú szerepe van a világtörténelemben. Nem azért gondolom azt, mert a parlamentet a legjobb törvényhozó testületnek tartom. Ellenkezőleg, összes tevékenységei közül a modern parlamentnek éppen a törvényalkotáshoz való
alkalmatossága talán legkevésbé vitán felüli. A modern életfeltételek körülményességénél fogva a törvényalkotási technika nehézsége és a szakszerűség követelményei állanak előtérben, úgy, hogy kétségbevonható, vájjon az általános
szavazati jogon felépült parlament alkalmas testület-e a törvényhozási tevékenység legjobb megoldására?
Az a tevékenység azonban, amelynél az emberiség a parlamentet még sokáig nem nélkülözheti; egyrészt a végrehajtó hatalomnak, tehát a kormánynak parlamenti megalkotása, és a kormánynak a parlament általi ellenőrzése, másrészt
a kapcsolat fenntartása az ország közvéleménye és kormánya között, ami demokratikus államban más szervvel, mint a parlamenttel meg nem oldható.
Még egy harmadik változás is van a parlamentnek a modern államhoz való
helyzetében és ezzel fejtegetéseim tulajdonképeni céljához jutok. Ez a parlamentnek helyzete az államban lévő szervezett csoportokkal szemben. A parlamentarizmus fejlődésének első korszaka nem ismert szervezett csoportokat az államban. Ezeknek első megjelenése a 19-ik században a politikai pártok voltak. A 20ik században ez a fejlődés a társadalom erős szyndikalizálásához vezetett,
egyrészt a vállalkozók szövetkezéseiben, másrészt a szakszervezetekben és hasonló alakulatokban. Ezen szervezett csoportoknak befolyása a politikai testületekre mindinkább növekvőben van.
Az államban fennálló ilyen csoportoknak hatalmi szaporulata arra a propagandára vezetett, hogy a parlament tagjai, ne a territoriális elv szerint, választókerületekben legyenek megválasztva, hanem egészben vagy részben a különböző
testületek és érdekszövetségek által. Ez a rendi-parlament eszméje, amely újabban
Itáliában megvalósult, és amely morphológiai szempontból bárhol megkíséreltetik,
mindenütt ugyanaz. Az újítás mellett érvül többnyire a rendiparlamentnek a törvényhozói tevékenységéhez való nagyobb alkalmasságát hozzák fel.
Kétséges, hogy ez az előnye meg van-e? De ha meg is volna, ez sem ellensúlyozná az új iránynak súlyos hátrányait.
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Támadás a parlament lényege ellen, ha tagjai nem a területi elv alapján lettek megválasztva, hanem érdekképviseletek által. A parlament lényegéhez tartozik, hogy a szavazati jog, illetve szavazási kötelesség az egyes polgárt lakhelyén,
elkülönítve hivatásának kapcsolataitól függetlenül fogja meg. Az egyes érdekköröknek véletlen helyi elosztása és azoknak összeolvadása az államterületnek
ugyanazon pontján, a legerősebb kiegyenlítő tényező az államban és a legjobb
biztosíték arra, hogy oly törvényhozó testület létesüljön, amely a „társadalom érdekellentéteit nem élesíti ki, hanem kiegyenlíti.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy már az aránylagos szavazati jog is erősíti
a szervezett csoportokat az államban és egyrészt a pártok felaprózódását, másrészt a parlamentben az érdekellentéteknek kiélesítését előmozdítja. Ez különösen fontos a köztársaságokban, amelyek nem rendelkeznek a monarchia legfőbb
előnyével, amely a pártok felett álló államfőnek kiegyenlítő hatalmából áll. A
legújabb francia törvényhozás bölcsessége ezt felismerte, midőn elfordult a listaválasztásoktól és a kerületi választások régi rendszeréhez tért vissza.
Még sokkal továbbmenők és mélyebbrehatók volnának a következmények,
ha a parlamentet kizárólag korporativ elv alapján szerveznők meg. Ily újítás éppen a parlament azon előnyeit csökkentené, amelyek elvitathatatlanok. Az első
következmény volna a parlament egyes tagjai függetlenségének megsemmisülése. Miután a képviselő a csoportjának kiküldöttje, tehát csoportvezetőségének
óhajaihoz kell magát tartania. A parlament életre-halálra harcoló particularistikus
érdekek küzdő terévé válnék. Az érdekképviseletek képviselői alig fognak felemelkedhetni az érdekellentétek kiegyenlítésének szintjére. Ez azért nyom sokat
a latban, mert az egyes érdekképviseleteket egymástól áthidalhatatlan világnézeti különbségek választják el. A határozatoknál előre nem sejthető meglepetések fordulhatnának elő, mert az egyes csoportok oly kérdésekre, melyek nem
érintik közvetlenül őket, egész véletlenül reagálnának, vagy ami még hátrányosabb volna, ily kérdések, mint kompenzációk, az egyes csoportok egymással való
paktálására szolgálnak.
Az interparlamentáris uniót a sajtóban világparlamentnek is nevezik. Ez
ugyanaz a fogalmi zavar, amellyel a Nemzetek Szövetségét államfeletti államnak
tekintik. Ép oly kevésbé állunk az egyes parlamentek felett, mint a Nemzetek
Szövetsége az egyes államok felett. Nekünk az a közös a Nemzetek Szövetségével, hogy nincs hatalmi erőnk.
Van azonban egy erőnk, amely talán a leghatalmasabb a világon és ez a közvélemény ereje. Nincs illetékesebb testület arra, hogy ítéletet mondjon a parlamentarizmus felett mint mi, a világ egybegyűlt parlamenti képviselői. Meg kell
vonnunk jóváhagyásunkat olyan fejlődési tendenciáktól, melyek a parlamentarizmust lényegében és ezen intézményben a legjobbat támadják meg. Ez a magas
testület nem állhat olyan reformok mellé, melyek a parlamentarizmust úgyszólván denaturálni akarják. Ha reálpolitikusok is vagyunk, az államról és az állam
céljairól magasabb ideállal kell bírnunk, semhogy megengedhetnők, hogy a parlament határozatai egymást keresztező és egymásbafolyó érdekellentétek egy-
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szerű eredői legyenek. A parlament addig marad erős, amíg Anthausként a földet érinti és a választókat a földnél, lakóhelyüknél és nem tevékenységüknél fogja át. Ily felfogás a parlamentről azt erős eszközzé tette a legszebb szabadságjogok
kivívására és a legszebb kultúrjavak előmozdítására.
És ezért ne legyen belőle az összes érdekképviseletek egyesült gyülekezete.

lukács györgy, v. b. t. t. ny. miniszter
Kétségtelen az, hogy a parlamentáris rendszer ellen sűrű panaszok hangzanak
és hogy a parlamentarizmusnak tekintélye bizonyos mértékig megingott. Arról
azonban szó sem lehet, hogy a parlamentáris rendszer túlélte volna magát, hogy
tehát azt a közügyek intézésének más rendszerével kellene felcserélni. –
De igenis szükség van arra, hogy a parlamentáris rendszer hiányosságait
pótoljuk, azt reformokkal a változott viszonyok követelményeihez idomítsuk és
ekképen a parlamentáris rendszert, amelynek annyit köszönünk, s amelynél jobbat nem ismerünk, újból tekintélyhez juttassuk és időállóvá tegyük.2
A parlamentáris rendszer egyik kinövése a párt fractionarizmus, a pártok szerint való beteges széttagolódás, szétforgácsolódás, elaprózódás. Lépten-nyomon
látjuk, hogy másod és harmadrangú célok érdekében külön politikai pártokat alakítanak, holott sokkal helyesebb ilyen különleges célokat valamelyik nagy politikai
párt programmjába harmonikusan beilleszteni, amely úton ezek a célok inkább is
juthatnak érvényesüléshez, mert hiszen a nagy politikai párt könnyen kormányra
kerülhet, amikor is módjában lehet a párt programmpontjait megvalósítani.
Egészséges parlamentáris élet voltaképen el sem képzelhető politikai váltógazdaság nélkül. Ez a rendszer az amely mindig újabb gondolatokat visz bele
a parlamenti életbe és megóvja a politikát a megmerevedéstől. Ez a politikai váltógazdaság szinte mintaszerűen érvényesül a nagy angolszász társadalmakban.
Angliában és az Észak-amerikai Egyesült Államokban, amelyekben két-három
történelmi párt, amelyek mindegyike a nemzet széles rétegeit átfogó egyetemes
politikai programot tud nyújtani, váltakozik a politikai hatalom gyakorlásában,
anélkül, hogy a hatalomban való ez a váltakozás az állami élet megrázkódtatásával vagy épen az állam létérdekeinek veszélyeztetésével járna. Az egészséges politikai váltógazdaság érdekéből tehát olyan választó rendszer kívánatos, amely
nagy parlamenti pártok alakulásának kedvez, s a pártok elaprózódását a lehetőség szerint megakadályozza.
A kevés nagy párt vezetősége fokozottabban érzi a felelősséget a párt parlamenti magatartásáért s nem tülekedik olyan mohón a hatalom elnyeréseért,
amint azt az elaprózott pártok teszik, amelyek nem egyetemes, hanem partikulá-
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ris, néha egészen kicsinyes célokat tűznek lobogójukra és ezek jegyében elkeseredett harcokat folytatnak egymással, amely harcok rövid életű koalíciós kormányokat eredményeznek. Épen ezért nem előnyösek ebből a szempontból a proporcionális választási rendszerek, amelyek sokféle pártnak és párttöredéknek
érvényesülését mozdítják elő. hanem inkább az általános többségi rendszer és a vele
járó egyéni kerületi rendszer \ mutatkozik kívánatosnak.
A párt fractionarizmussal és a vele járó sűrű kormányváltozással függ egybe az állandóság hiánya a kormányzatban, aminek hátrányos voltát sok állam súlyosan sínyli.
Ennek orvosszere gyanánt szokás azt ajánlani, hogy a kormány meghatározott időre legyen alkalmazva és ezen idő alatt a parlament által megbuktatható
ne legyen. Nézetem szerint intézményesen biztosítani a kormány állandóságát,
vagyis határozottan függetleníteni a kormányt a parlament többségétől – nem fér
össze a parlamentarizmus természetével, amely a kormányt a parlament bizalmához köti és ennek hiányában szükségképen a kormány távozását, vagy pedig
új választások kiírását követeli meg. De azért sem igazi orvosszer ez a megoldás,
mert a kormánynak a parlamenttől függetlenítése a parlament tekintélyének
a rovására megy, tehát nem felel meg azon célunknak, hogy emeljük a parlament
tekintélyét. Az Egyesült-Államokra és Svájcra való hivatkozás, mint amely államokban a kormány határozott időre van megválasztva, nézetem szerint azért
nem lehel döntő, mert hiszen a nevezett államoknak ez az intézménye nem a parlamentarizmus követelménye gyanánt létesült, hanem ezen államok demokratikus alkotmányának és sajátos kormányzati szellemének kifolyása.
Ugyancsak nem tekinthetem a parlamentáris rendszer korrektívumainak
a referendum és a nép iniciatiua intézményeit.
Mind a két intézmény összhangban van ugyan a demokrácia alapelveivel,
azonban ellentmond a népképviselet intézményében kifejezésre jutó annak
a gondolatnak, hogy az állami életet az Összesség javára csak bizonyos kisebb
számú egyén van hivatva irányítani, akiket erre a hivatásra a nép éppen azért
választott meg, mert rátermettségükben megbízik és azt a magáénál többre értékeli. Monarchikus államokban az említett intézmények az uralkodónak jog és
hatalom körével is nehezen lennének összeegyeztethetők.
Nem szenved kétséget, hogy a párt fractionarizmust és a parlamenti élet
színvonalának alábbszállását előmozdította a parlamentek fokozódó demokratizálódása is, nevezetesen az a körülmény, hogy a választójog széles kiterjesztése
révén a parlamentek a kultúra és politikai érettség alacsonyabb fokán álló néprétegek befolyása alá kerültek. Minthogy a széles néprétegek általános politikai
műveltsége tényleg nem olyan fokú, hogy a politikai pártok programmjának
megítélésére, az állami és a nemzeti életre gyakorolt befolyásuknak kellő mérlegelésére képesítene, – erőteljesen fel kell karolni az állampolgároknak tervszerű
nevelését a közéletre, hogy így kellő politikai műveltség, egészséges közéleti felfogás és altruisztikus szellem hassa át a választó közönség alsóbb rétegeit is. Így
rakhatja le az iskola a normális parlamenti élet igazi alapjait és biztosítékait.

Parlamenti Szemle • 2018/1.

177

Parlamenti Szemle • 2018/1.

Továbbá garanciákat kellene teremteni arra, hogy csak olyanok jussanak
a törvényhozás termeibe, akik a törvényhozói hivatáshoz szükséges tudás, tapasztalat és ítélőképesség birtokában vannak. Ezek szerint a szempontok szerint
kellene a passzív választójogot bizonyos minősítéshez kötni és tágítani azon a különben tagadhatatlanul tetszetős elven, hogy választható az, aki választó.
Ugyancsak a parlament színvonalának emelése érdekéből van szükség
a szakszerűség növelésére a parlamentben. A törvényhozás a legkülönbözőbb közés nemzetközi jogi, kulturális, szociális és közgazdasági kérdések szabályozásával foglalkozik. Hogy mindezeket kellőleg elvégezhesse, ahhoz szükséges, hogy
saját tagjai között megfelelő számban legyenek szakképzett egyének. Minthogy
pedig a népképviseleti kamarára nézve ezt intézményesen nehéz biztosítani, legalább is a másik kamarára (senatusra) nézve szervezetileg kell gondoskodni arról, hogy szakszerű elemek nagy számmal foglaljanak benne helyet. Ε részben
a megreformált magyar felsőház sok tekintetben mintául szolgálhat. Ezenfelül
intézményesen kell azt is biztosítani, hogy a parlamenten kívüli legavatottabb
szakkörök és szakemberek tanácsaikkal a parlament rendelkezésére álljanak.
Ugyancsak a szakszerűség érdekében ajánlatos lenne az olyan tárgyalási
mód, amely szerint a törvényjavaslatoknak csupán általános vitája folyjon le
a parlament plénumában, míg a részletes vita a beadott összes módosításokkal
együtt a parlament szakbizottságaihoz utaltatnék. A módosítások azután a szakbizottságok javaslataival ellátva kerülnének vissza a plénumhoz, amely a szakbizottságok javaslatai fölött a többségi s esetleg a kisebbségi előadó meghallgatása
mellett vita kizárásával egyszerű szavazással döntene. Ezzel el lehetne kerülni
az elhamarkodott rendszertelen módosítások veszélyét, a plenáris részletes vitát
pedig fölöslegessé tenné az e tekintetben sokkal megfelelőbb szakbizottságokban
folyó beható és szakszerű vita, a végeldöntés joga azonban ezen rendszer mellett is
megmaradna a plénumnál. Mindez a nagyobbfokú szakszerűség mellett időmegtakarítást is jelent.
A parlamentarizmus bajainak gyógyítását előmozdíthatja a nagyon megsokasodott parlamenti feladatok egy részének áthárítása okos munkamegosztással
a helyi önkormányzatra.
Különösen olyan államokban lehet ennek jótékony hatása, amelyekben a helyi önkormányzat természetes gyökerei megvannak. Ilyen államokban az eleven
önkormányzati élet a nemzeti közvélemény kialakításában is előnyösen működhetik közre, valamint a parlamenti működésnek is valóságos előkészítő iskolájává fejlődhetik.
Végül nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy a parlament tekintélyét mi
sem rontja jobban, mint hogyha eredetének törvényességéhez szó fér. A választási korrupció egyfelől, a választási agitáció demagógiája másfelől: egyaránt
rombolólag hatnak a parlament tekintélyére. A parlamentarizmus ezen kinövéseivel szemben különösen két intézmény szolgálhat hathatós garancia gyanánt:
a titkos szavazás és a pártatlan választási bíráskodás. Ami az utóbbit illeti, részemről a parlamentet magát a választási bíráskodásra egyáltalában nem tartom al-
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kalmasnak. Még rendes bíróságoknál is megfelelőbben tudja azonban ezt a nehéz feladatot a közjogi kérdésekben speciálisan jártas közigazgatási bíróság betölteni. Magyarországon a közigazgatási bíróság mintaszerűen teljesíti ezt a néhány
év óta reá ruházott feladatot.
Részemről – a gyakorlatban szerzett tapasztalataim alapján is – a fentiekben
egészen röviden előadottakban látom azokat a főbb szempontokat, melyek szerint az egyes parlamentek a saját különleges viszonyaiknak megfelelő módokon
a parlamentarizmus közismert bajait sikeresen orvosolhatják. Annál inkább hiszem, hogy a parlamentáris rendszer korrektívumait meg lehet találni, mert hiszen a legveszedelmesebb kinövést, a beszédes és a technikai obstrukciót, a parlamenti eljárási szabályok megfelelő szigorítása révén már majd minden parlamentnek sikerült kiküszöbölnie.
Ha ezt a legkonokabb ellenségét sikerült a parlamentarizmusnak legyőznie,
kétségtelenül diadalmaskodni fog egyéb ellenségein is.

mattyasovszky miklós, az Országos Földbirtokrendező Bíróság
tanácselnöke, műegyetemi c. rk. tanár, egyet. m. tanár.

A parlamentiarizmus történeti fejlődése többféle irányt mutat.
Egyes országokban, mint az abszolút uralkodó mellett működő, szűk körű,
az ország leghatalmasabb, legjelesebb vagy az uralkodó bizalmas embereiből
összeállított tanács; bővítése jelentkezik, más országokban pedig mint a hódító
népnek vagy később azok kiküldötteinek, követeinek gyülekezete jelentkezik.
Ami különösen az abszolút uralkodók mellett lévő tanácsokat illeti, ezeknek hatásköre hol szűkebb, hol tágabb volt aszerint, hogy az uralkodó milyen
hatalommal rendelkezett, továbbá aszerint is, hogy az uralkodó menynyiben
szorult rá válságos időkben (pl. háború, eladósodás) a nép szélesebb rétegeinek
támogatására.
Valahányszor tehát a nép nagy tömegének egy célra való összefogásáról volt
szó, ez mindig nagyobb beleszólást biztosított a nép kiküldötteinek, ami azután
később az esetlegességből rendszerré változott.
Ennél érdekesebb azoknál a népeknél a parlamentarizmus fejlődése, ahol
a hódító nép mint egész telepedett le a legyőzött nép országában.
Itt ugyanis az uralkodó mellett eleinte a hódító nép összesége, különösen
harczos része (a nemesség eredete), vett részt az országos ügyek intézésében és
mikor később a lakosság elszaporodása és állandó letelepedése nehézzé tette
a hódító nép minden egyes tagjának az ország tanácsában való részvételét, akkor
kezdett ennek helyébe lépni a kiküldöttek útján való tanácskozás.
Ámde a parlamentarizmusnak ennél a kifejlődésénél az uralkodó népnek
vagy néposztályoknak összejövetelét az jellemezte, hogy iü a lényeges célok tekintetében egyértelműség uralkodott. Ezeknél a tanácskozásoknál ugyanis, nemcsak
hogy az uralkodó osztálynak az alávetett osztályok (jobbágyok) mikénti igazga-
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tása volt a tanácskozás egyik főtárgya, de az állam szerves életében az osztályok
mindegyike megtalálta a maga helyét és a szolgáló osztályok (plebejusok, jobbágyok) sorsukba beletörődve, nem is akartak az országlásban részt venni. Ez
a helyzet nem változott lényegileg akkor sem, mikor az uralkodó osztály a békés
fejlődés folyamán mindinkább tágult és az eredetileg meghódított népek köréből
is kiegészítette magát. Mert az uralkodó osztály főcéljai ekkor sem változtak és
nevezetesen a gyarmatok megszerzésével a gyarmatosító ország egész népe állt
szemben, az alacsonyabb rendű munkát végző és nyers anyagokat termelő kisebb fajsúlyú gyarmati népekkel szemben, – úgy, hogy ez a fejlődés a gyarmatosító nép egész organizmusát állította a gyarmati nép még nem organizált vagy
kevésbé organizált léte fölé.
Az európai parlamentarizmus válsága tulajdonképen akkor kezdődik, mikor az addig
uralkodó néposztályok által alkotott parlamentekbe a nem uralkodó osztályok kiküldöttei
is, nem mint az összeségnek, – hanem mint saját osztályaiknak öntudatos képviselői
bejutnak. – Mert ez azt jelenti, hogy egy és ugyanabban a parlamentben most már
különböző célú és különböző életfelfogású képviselők jelennek meg, akik tehát nemcsak afölött tanácskoznak, hogy miképpen kell az ügyeket intézni, hanem afölött
is, hogy az uralkodó és nem uralkodó osztályok érdekeit lehet-e összeegyeztetni.
Az uralkodó osztályok képviselői azt vitatják, hogy ők a nemzet egyetemes
érdekeinek szószólói, viszont a nem uralkodó osztályok képviselői küldőiknek
nagyobb számára hivatkoznak és az ezek jólétét előmozdító szabályok alkotására
törekszenek akkor is, ha ez esetleg az egyetemes érdekeket sérti. Ez a két malomban őrlés vezet a parlamenti élet elfajulására, mert az uralkodó osztályok képviselői a célok tekintetében is homlokegyenest ellenkező felfogást vallanak a nem
uralkodó osztályok képviselőivel szemben.
A válságot különösen kiélezi az, ha sokféle a párt vagy párttöredék, mert ez arra
vall, hogy a képviselők nem egyetemes, összefoglaló, hanem egyéni, különleges célokért
kaptak mandátumot.
Válságos a parlament helyzete akkor is, ha a pártélet elhatalmasodik.
Ez alatt főleg azt kell érteni, hogy a párt öncéllá lesz és a parlament munkáját
párttaktikai, sokszor csak párttechnikai fogások irányítják.
Más a helyzet az amerikai és az ausztráliai parlamentekben, ahol nincsenek
európai értelemben vett, történelmi múlttal bíró osztályok és ahol ennek következtében a parlamentben helyet foglaló képviselők világfelfogása és egész lelkisége inkább hozható egy közös nevezőre.
Az európai és tengerentúli parlamentek összehasonlítását zavarja részben
az is, hogy a választói jogosultság és választási rendszer annyira különböző. A régebbi európai parlamenteket jellemezte az, hogy a választók száma aránylag csekély
volt és a választókat a vagyoni vagy értelmi cenzus sokféle változatával megrostálták. Az újabb európai parlamenteknél ez az eltérés vagy megszűnt vagy
szünőfélben van és a választói jog teljes kiterjesztése és általánosítása a tengerentúli parlamentekhez hasonlóan megtörtént. Ez viszont más oldalról fenyegeti veszéllyel a parlamentarizmust. Míg Európában inkább az országos ügyek intézéséhez
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nem szoktatott nyers tömeg demagógiájától kell félteni a parlamentarizmust, addig a tengerentúli parlamentekben, különösen a választók és választottak tervszerű befolyásolásától kell félteni a parlamenteket.
Úgy látszik, hogy a parlamenterizmus válságát csak ott lehet, – legalább
a siker némi reményével – orvosolni, ahol a régebben uralkodó és nem uralkodó osztályok nivellálódtak és ahol a széles néprétegek lehetőleg egyforma tanultsági, műveltségi és erkölcsi színvonalon állnak. Mert ahol ez még nem következett be, ott tulajdonképpen a modern értelemben vett parlamentarizmus teljesen ki sem fejlődhetett. Az
ilyen országokban tehát a parlamentarizmus válsága részben onnan ered, hogy
a modern gazdasági és szociális élet átalakulásából még nem vonhatók le a szükséges következtetések, illetőleg, hogy a nép nagy zöme még nem áll azon az átlagos színvonalon, amely mellett az önrendelkezésnek teljességére minden tekintetben képes lenne. Az ilyen országokban az országlás intézése nyílt vagy burkolt formában a felsőbb osztályok kezébe van letéve, amelyhez a parlamentarizmus
révén az alsóbb, de még teljesen meg nem érett osztályok inkább csak passzív
hozzájárulásukat adják meg, anélkül, hogy az állami ügyek intézésében öntudatosan és a nemzet egész organizmusába beilleszkedő saját céljaik szempontjából
részt vehetnének.
Ott ellenben, ahol a parlamentarizmus már teljesen kifejlődött, a válságok oka talán az által szüntethető meg leginkább, ha minden fontosabb kérdésben újból választatnak vagy a referendum rendszeréhez folyamodnak. Mennél többször választanak, annál
inkább veszít a választás rendkívüli jellegéből, annál kevésbé lehet a nagykorú nép minden tagját egybefoglaló választókat befolyásolni, felizgatni, megvesztegetni stb. és
annál inkább megy át a köztudatba az, hogy a szavazás nem egy rendkívüli, izgalmakkal és rendbontással járó, az élet normális menetét megbolygató eljárás,
hanem az állami ügyek intézésére hivatott rendes aktus.
Ezzel kapcsolatban sokat lehet tenni a választási eljárás egyszerűsítésére és decentralizációjára is. – A gyakori választás továbbá lehetővé teszi a pártagitáció csökkentését, sőt majdnem teljes kiküszöbölését. Mert ha a parlament választása egy
gyakran ismétlődő rendes művelet, amely ennek következtében megszokottá vált
és izgalmakkal sem jár és a pártokat s azok álláspontját minden választó elfogulatlanul tudja értékelni, akkor nincs szükség arra, hogy a pártok és jelöltek valami különösen feltűnő és izgató propagandát fejtsenek ki. Ezt egyenesen meg is lehet
tiltani s az egész u. n. választási agitációt a jelölő gyűlésekre lehet korlátozni. Ezzel kapcsolatban a választásra kitűzött időt is meg lehet rövidíteni.
Az általános népműveltség s különösen az országos ügyekben való tájékozottság elterjedésével együtt jár az is, hogy a törvényjavaslatok és kormányzati
intézkedések bírálatában maguk a választók is, tehát a parlamenten kívül állók
állandóan részt vehessenek. Ez akként történhetik, hogy intézményesen biztosítjuk
minden választónak arra való jogát, hogy a törvényjavaslatokhoz és fontosabb kormányzati intézkedésekhez hozzászólhasson és ez a hozzászólás a parlament tagjainak, különösen a bizottságokban, rendszeresen elreferáltassék.
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A parlamentek különbözők aszerint is, hogy az országok nemzetközileg, –
de facto – jobban vagy kevésbbé függnek egymástól. Teljes függetlenség nincs,
csak fokozatok vannak.
A nagy területű, a minden szükséges nyersanyaggal ellátott ország, a jól
védhető határokkal rendelkező ország, a népes ország parlamentje többet merhet
és a válságokat könnyebben heveri ki.
A régibb parlamentek foglalkozás alapján vagy ami lényegileg ehhez közel
áll, bizonyos rendhez tartozás alapján keletkeztek. Van olyan irányzat is, mely
a területi beosztás alapján választott modern parlamentet azzal kívánja gyógyítani, hogy a parlament ismét a foglalkozások és ami ezzel egyértelmű, a nemzeti
munkában résztvevők csoportjai által választassék.
Bármiként is sikerülhet esetleg a parlamentarizmus válságát orvosolni, azzal le kell számolni, hogy még az egészséges parlament is csak normális államélet mellett töltheti be hivatását.
Rendkívüli, az állami lét vagy nemlét kérdését felvető idők a parlament működését vagy megbénítják vagy a parlament alapjait is teljesen átalakítják.

vitéz moór gyula, a budapesti egyetem tanára
A parlamentarizmus lényegét egy antidemokratikus és két demokratikus gondolatban látom. Antidemokratikus, hogy nem maga a nép, hanem egy államszerv,
a parlament, gyakorolja az államhatalomnak azt a túlnyomóan nagy részét,
amely az alkotmány szerint a népképviselet hatáskörébe esik. Demokratikus ellenben, egyrészt, hogy a parlamentet elvileg a nép választja meg, másrészt, hogy
a kormánynak a parlamenttől való függése folytán a népképviselet befolyást nyer
az államélet összes jelenségeire.
A parlamentarizmus lényegét támadja meg tehát minden olyan javaslat,
amely a fenti gondolatokkal ellentétbe jön.
Éppen azért nem tudnám helyesen a szóbanforgó határozati javaslatnak azt
a pontját, amely a kormány tagjainak meghatározott időre szóló kinevezését javasolja. (1. p.). Arról, hogy a parlamentarizmust megszüntessük, lehetne vitatkozni, de ha a parlamentarizmust megtartani és csupán reformálni akarjuk, akkor lehetetlen olyan javaslatot elfogadni, mely a kormánynak a parlamenttől való
függését határozott időre szóló kinevezéssel illuzóriussá teszi. A javaslat érdekében felhozott példák nem parlamentáris kormányrendszerű államokból vétettek.
Ugyancsak a parlamentarizmus lényegével ellenkezőnek látszik a parlamenti feladatkör egy részének obligatorius módon más testületek hatáskörébe utalása. Ezért nem sok jót várok a javaslat 5. pontjában javasolt intézkedéstől sem.
A parlamentarizmus fent vázolt lényegéből következnek azok a szervi betegségek, amelyek a parlamentarizmus válsága néven összefoglalt bajokat idézik elő. Az említett antidemokratikus gondolat a parlamentnek a nép lelkétől,
a közvéleménytől való elidegenítését idézheti elő. Az említett két demokratikus
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gondolat pedig odavezethet, hogy – mivel mind a parlament tagjainak a megválasztásánál, mind a parlamenti határozathozatalnál pusztán a szám, a numerikus többség, dönt, – az államélet irányításánál sem a kellő szakértelem, sem
pedig az éppen a demokráciában annyira szükséges erkölcsi érvényesülése biztosítva nem lesz.
Kétségtelen nézetem szerint, hogy a parlamentarizmus súlyos hibái ebben az
utóbbi irányban keresendők. A parlamentek értelmi és erkölcsi szintjének fenyegető süllyedésével szemben eltörpülnek azok az antidemokratikus konzekvenciák, amelyek abból erednek, hogy a hatalmat nem közvetlenül a nép maga, hanem választott szerve gyakorolja.
Nézetem szerint mindazok a javaslatok, amelyek ezen antidemokratikus
konzekvenciák enyhítése céljából a nép kezébe óhajtják visszajuttatni a parlament által gyakorolt hatalom egy részét, csak fokoznák azokat az igen súlyos bajokat, amelyek viszont éppen a parlamentek demokratikus szervezeti alapgondolatából származnak. Éppen ezért mellőzendőnek tartom a határozati javaslat 4.
pontjában javasolt intézkedéseket, különösen a referendum és a nép kezdeményező jogának biztosítását.
III. A parlament reformjának nézetem szerint abban az irányban kellene
haladnia, hogy a legsúlyosabb hiba, a kellő szakértelem és erkölcsi emelkedettség hiánya kiküszöböltessék s hogy a parlamenti rendszerben uralkodó vak
numerikus elv mellett is biztosíttassék a közügyeknek kellő szakértelemmel és
csakis a köz érdekében való irányítása, a parlamentek komoly és hasznos munkája. A parlament ilyen irányú működése különben a nép lelkéhez és a közvélemény becsüléséhez is közelebb hozná a parlamentet, mint teszem fel a referendum vagy a nép-iniciatíva.
Éppen azért legfontosabbnak tartanám:
a) a képviselői minőségnek bizonyos szigorú értelmi és erkölcsi kvalifikációhoz kötését, s e célból a passzív választói jognak s az összeférhetetlenség eseteinek
megfelelő szabályozását.
S ezért helyeslem a határozati javaslat 2. pontjában foglalt azt az intézkedést
is, hogy „a parlament és a kormány függetleníttessék a nagy közgazdasági szervezetektől.
b) A parlamenti tárgyalás komolyságának biztosítása érdekében hasonlóképpen fontos volna szigorúbb házszabályok alkotása. Helyeslem ezért a határozati
javaslat 6. pontjában javasolt intézkedéseket.
c) A szakértelem nagyobb fokban való érvényesítését biztosítaná továbbá tanácsadó szervek létesítése, illetőleg szakértőknek – még pedig nemcsak a kormány
miniszteriális szakértőinek – a parlament bizottságaiba történendő bevonása.
Ezért helyeslem a javaslat 3. pontjában javasolt ilyen irányú intézkedést.
d) A parlament szintjének az emelkedését s komoly és hasznos munkáját
elősegítené végül nézetem szerint a parlamenti tagok számának a csökkentése. A
többszáz tagból álló tömegparlament helyét egy jelentékenyen kisebb számú tagból álló tanácskozó és határozó testületnek kellene elfoglalnia.
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Az elmondottakban voltam bátor igénytelen véleményemet a javaslat 1-ső
(lásd I. pont alatt), 2-ik (III. a.), 3-ik (III.c), 4-ik (II.), 5-ik (I.) és 6-ik (III. b.) pontjára
vonatkozóan röviden vázolni.

polner ödön, a szegedi egyetem tanára
Ad 1.: A parlamentáris kormányzat abban az értelemben, amint hazájában,
Angolországban kifejlett, csak akkor állhat fenn és csak akkor válik be, ha azok
az előfeltételek megvannak, amelyek kifejlődését és megfelelő működését lehetővé tették. Amennyiben ezek az előfeltételek nincsenek meg, annyiban a parlamenti kormányzat nem valósítható meg, vagy nem válik be, s ahol napjainkban
a parlamenti kormányzat csődjéről lehet beszélni, ennek oka éppen az, hogy ott
ezek az előfeltételek hiányzanak.
A parlamenti kormányzatnak nélkülözhetetlen előfeltételei az egészséges pártviszonyok. Kevés, lehetőleg két nagy párt, melyek az állami és társadalmi szerveződés természetes és szükséges elvei közül olykép csoportosulnak, hogy eme pártokon alapuló kormányzati irányok egymást megrázkódás nélkül felválthassák,
mert csak ily viszonyok mellett nem fajul el a pártokon alapuló kormányzat egyoldalú pártérdekű kormányzattá és másrészt csakis így lehet kikerülni a sűrű
kormány-változásokat és az ezzel járó ingadozást és zavarokat.
Hogy pedig ily pártviszony kifejlődjék, az attól függ, hogy magában a parlament alapját képező társadalomban meg van-e a kellő belátás és önfegyelmezés
arra, hogy mindenféle különleges elvek és partikuláris részérdekek körül, gyakran csak egyéni hiúság és törtetés által is hajtva, apró kis pártok, frakciók ne keletkezzenek, hanem hogy minden különleges elv és partikuláris érdek az általános elvi alapon álló nagy pártok keretében keressen érvényesülést és kielégülést.
Ahol maga a társadalom nem emelkedett a politikai érettségnek erre a fokára,
vagy arról lesüllyedt, ott a parlamenti kormányrendszer nem működhetik jól, ott
az valóban csődbe jut.
A társadalomnak a megfelelő pártviszonyokat megteremtő politikai érettsége azután a parlamentnek kellő önfegyelmezésével kapcsolatos, amely megakadályozza a parlamenti életnek elfajulását is.
Ezért működik még mindig elég jól a parlamenti kormányrendszer Angliában és ezért közeledik a csődhöz az európai kontinensen mindenütt, ahol a „koalíciók” és „blokk”-ok rendszere dívik, ahol a pártfrakcionarizmus kifejlődött és
ahol a parlament apró kotteriák önző versenyterületévé és törekvő politikusok
hiúságvásárává vált.
A pártfrakcionarizmust és a parlamenti élet elfajzását kétségtelenül nagyban előmozdította a parlamentek fokozódó demokratizálódása. A kultúra és politikai érettség alacsonyabb fokán álló rétegek befolyása alá került parlamentek
szellemi, erkölcsi és ildomossági színvonala alább szállott, az érvényesülésre törekvő részérdekek és megítélési szempontok megszaporodtak és e jelenségekkel
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kapcsolatban a pártfrakcionarizmus s a parlamenti küzdelmeknek durva tülekedéssé fajulása szinte vég nélkül terjedt. A baj enyhülése csak attól várható, hogy
a politikai jogokkal felruházottak fokozódó bővülését idővel követni fogja e rétegek kulturáltságának és politikai iskolázottságának emelkedése és ezzel a társadalmi önfegyelmezés és belátás, amelyen alapulhat a parlamenti kormányrendszerhez nélkülözhetetlenül szükséges egészséges pártviszonyok és parlamenti
élet kifejlődése.
Ε nélkül olyan mechanikus eszközök, mint a kormányoknak meghatározott
időre való megválasztása vagy kinevezése» aligha fog a kívánt eredményre vezetni, mert az ily kormányok létrehozatala, ha parlamenti vagy akár közvetlen
népi választásokon alapulnak, szintén egészségtelen pártviszonyok kifolyásai
lesznek, amelyektől egészen alig emancipálhatnák magukat.
Ha az ily – u. n. prezidenciális kormányzat, amilyen az Amerikai Egyesült
Államokban van, beválik, ennek oka szintén az ottani megfelelő pártviszonyokban
rejlik, amelyek a rokon angol pártviszonyokkal sok hasonlóságot tüntetnek fel.
Ad 2–6. Ε pontokban felvetett javaslatok a parlamenti kormányrendszer lényegét nem érintik és megvalósításuk – a parlamenti ellenzék hivatalos elismerésének eszméjétől eltekintve – különösebb nehézségek nélkül, lehetőnek és kívánatosnak látszik.
A „public hearing” gyakorlata egy és más formában egyes törvényjavaslatok eseteiben nálunk, p. o. annakidején a közigazgatási reformjavaslatnál, választójogi javaslatoknál, a polgári törvénykönyv tervezeténél máris megvalósult.
Nagyon helyes volna minden fontosabb javaslatnál rendszeresíteni.
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Várnagy Réka

Bíró-Nagy András (2018): Integráció Európába.
Közép-európai képviselők az Európai
Parlamentben1
Bíró-Nagy András könyve az Európai Parlament világába kalauzol bennünket,
abba a távoli és nem túlságosan ismerős világba, ahol a magyar EP-képviselők szavaznak és felszólalnak, bizottságokban vitáznak és politikai nyilatkozatokhoz
csatlakoznak vagy éppen minimális aktivitást mutatnak akárcsak a nemzeti parlamentben ülő társaik. De kik ők és mit csinálnak valójában? A politikatudomány az
EP szerepének és az Európai Unió képviseleti dimenziójának erősödésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet szentel a kérdés megválaszolásának, az EP-képviselők szerepének és tevékenységük vizsgálatának. A szakirodalom azonban eddig adós maradt az újonnan, 2004 után csatlakozó országokból érkező képviselők
átfogó vizsgálatával és elhelyezésével az európai és nemzeti politikai térben. BíróNagy András könyve így hiánypótló mű, ami segít megérteni azt az összetett viszonyrendszert és intézményi struktúrát, ami meghatározza a régiónkból érkező
képviselők politikai lehetőségszerkezetét. A megértést tovább segíti, hogy a szerző
elméleti felkészültsége mellett a könyv minden sorában érződik gyakorlati tudása
és személyes jártassága a témában, és így Bíró-Nagy András magabiztosan navigál
bennünket az Európai Unió komplex intézménystruktúrájában. Önmeghatározása
szerint a kutatás neo-institucionalista, vagyis az intézmény és a szereplők egymással összefüggésben kerülnek bemutatásra, ahol az intézményi szabályok meghatározzák a képviselők mozgásterét és lehetőségeit, de egyben ők azok, akik valódi
tartalommal töltik meg a szabályrendszert.
A könyv több az európai képviselőket bemutató munkánál, az olvasó egy
nagyon komoly tudományos munkát tart a kezében, amiben a szerző a nemzetközi szakirodalom ismeretében, empirikus alapokra építve mutatja be saját eredményeit és dolgozza ki szereptipológiáját a kelet-közép-európai képviselőkről. A
kutatás többek között egy tagállamokra és pártcsaládokra reprezentatív primer
kutatáson alapul, amely a 2009–2014-es ciklus közép-európai EP-képviselőinek
közel 40%-ának válaszait tartalmazza, ami már előre jelzi, hogy a szerző valósan
a közép-európai képviselőkre koncentrál és nemcsak a magyar adatokat egészíti
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ki egy regionális kitekintéssel. A kötetet olvasva ez a feltételezés beigazolódik,
hiszen a magyar olvasó számára ismerős politikai életutak felvillantása inkább
csak illusztráció, az elemzés maga valóban kelet-közép-európai fókuszú.
A munka egy átfogó elméleti bevezetővel indul, amiből az olvasó képet
kap a képviselői szerepkutatás irodalmáról és nyomon tudja követni, hogyan
fordul a szerző a neoinstitucionalista irányzat felé: a szerepfelfogás vizsgálata
az institucionalista megközelítés felől kezdi az építkezést, Bíró-Nagy András
által is megidézett Wahlke et al. kutatásaiban (1962) egyértelműen intézményi
konstrukcióként tekintenek rá.2 Ezt a szigorú kötöttséget oldják fel és egészítik
ki a szerző által megidézett további irányzatok és kutatók, akik már az egyének
és az intézmények interakciójának eredményeképpen tekintenek a képviselői
szerepekre. Bár a szerző biztos kézzel nyúl a képviseleti irodalomhoz, azok alkalmazása mégsem egyértelmű, hiszen az idézett művek nagy része a nemzeti
parlamentekben tevékenykedő képviselők megfigyelése alapján formálta gondolatait, ráadásul többnyire tisztán többségi, egyéni választókörzetekben induló politikusokról írnak (lásd Searing, 1994 tipológiáját3). Bíró-Nagy András
egyik érdeme, hogy átgondoltan reflektál ezekre az eredményekre és az európai intézményi kontextus bemutatása után a 2.2.6 fejezetben egyértelműen kijelöli, hogy milyen nyolc lényeges különbséget lát a nemzeti parlamentek és az
európai parlamentek között, többek között a pártcsoportok szerepében, a választási kapcsolat és a pártkormányzás hiányában. Ebben a keretrendszerben
jelennek meg aztán a kutatást vezető hipotézisek, amelyek között a fő kérdés
az, hogy: „milyen tényezők befolyásolják a közép-európai képviselők szerepválasztását az EP-ben, és vannak-e különbségek az egyes szerepek között az EP-n
belüli és kívüli tevékenységekben?
Értelmezésemben Bíró-Nagy András könyvének fő üzenete egy lépéssel
messzebbről indul és azt mondja ki, hogy a kelet-közép-európai képviselők szerepeinek vizsgálata egyáltalán lehetséges: az új tagállamok képviselői nem ötletszerűen tevékenykednek, attitűdjeik és viselkedésük az intézményi lehetőségrendszerhez alkalmazkodó mintázatokba szerveződik. Csak a mintázatok azonosítása után kérdezhetjük meg, hogy milyenek is ezek, vannak-e azonosságok
és különbségek az egyes szerepek között az EP-n belüli és kivüli tevékenységekben? Az egyik legfontosabb közös jellemző, hogy az EP-képviselők szerepe csak
a nemzeti és az európai szint kettős kötésében értelmezhető. Ez a kettősség nem
csak potenciális érdekkonfliktusokat hordoz, hanem teljesen eltérő intézményi
struktúrát, érdekrendszert és érvényesülési utakat jelent. Bíró-Nagy András
könyvében nagyon pontosan mutatja be ezt a komplex világot, úgy hogy egy
percre sem téveszti szem elől ezt a képviselői kettős kötődést: miközben vizsgá-
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Wahlke John C. – Eulau Heinz – Buchanan William – Ferguson Leroy C.: The Legislative System:
Explorations in Legislative Behaviour. (New York Wiley 1962)
Searing Donald : Westminster’s World: Understanding Political Roles (Cambridge, MA.: Harvard
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latának tárgya a képviselők európai parlamenti szerepe és tevékenysége, kutatásában folyamatosan reflektál a nemzeti, „küldő” szint elvárásaira és befolyására
(vagy annak hiányára).
A mintázatok másik fontos jellemzője a képviselők kötéseinek számossága,
amiből következik a képviselet egyik alapkérdése: kiket képviselnek az EP képviselők? Az országukat, a szavazóikat, a pártjukat vagy az európai pártjukat? A
könyv nem jelöli ki egyértelműen a képviselet alanyát, inkább amellett érvel,
hogy ezek az ágensek nem egymástól függetlenek, hanem mind a mintázat részei. Ez a kölcsönhatás azonban kevés teret enged a pártok mint meghatározó
szereplők befolyásának beépítésére, amit Bíró-Nagy András maga is hangsúlyoz,
azonban érdemben nem old fel. Strøm (1997)4 és Mayhew (1974)5 szerepfelfogásra
vonatkozó kutatásainak ismertetésénél jelzi: „Ha az újraválasztás motivációja érvényesül, akkor egy olyan rendszerben, ahol a pártvezetésen múlik, hogy ki lesz
a jelölt, vagy ki milyen listás helyet foglal el, a képviselő jó eséllyel több energiát
szentel arra, hogy a párton belül szerezzen jó pontokat” (24. oldal). A szerző elfogadja ezt a feltevést, de egyben azt is jelzi, hogy „az EP-n belüli teljesítmény, pozíció és megbecsültség szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon áttételesen van
hatással az újraválasztásra” (51. oldal). Felmerül a kérdés, hogy akkor milyen tényezők hatnak egy európai parlamenti képviselő újraválasztására? Milyen teljesítmény számít erőforrásnak és vannak-e olyan esetek, amikor a nemzeti párt
irányítja a képviselők tevékenységét? Bár az újraválasztás motívuma folyamatosan előkerül, hiszen ez az egyik legfontosabb motiváció, ezekre a kérdésekre
nem kapunk választ a kutatásokból, részben azért, mert nem lehet az EP-n belül
azonosítani a konfliktusos kérdéseket, hiszen az európai pártcsalád által képviselt álláspont sok esetben már a nemzeti pártok közötti kompromisszumot tükrözi. A parlamenti szavazásnál így nagyon ritkán mutatható ki a nemzeti és az
európai párt között konfliktus, egyértelmű véleménykülönbség. A párt mint
rekrutáló és jelölő szervezet feltehetően az EP logikájához szorosan nem kapcsolódó tényezők mentén értékeli a képviselők munkáját, amiben fontos szerepet
játszhat akár a hazai politikai kontextusban betöltött szerep, a párt ottani választási esélyei. Az EP-képviselők stratégiájának értelmezésekor tehát meg kell erősíteni a kettős kötést, a kettős meghatározottságot: a saját, EP keretein belül értelmezhető teljesítmény mellett megjelennek a hazai, a képviselők által ismeretlen
és befolyásolhatatlan tényezők is.
A képviselő szerepmintázatok összehasonlító értékelése kapcsán Bíró-Nagy
András rámutat, hogy az Európai Parlamentben kialakult a közép-európai parlamenti képviselők viszonylag stabil jellemzőkkel bíró elitcsoportja, akik hosszútávon is az európai szinten képzelik el a karrierjüket. A szerző azonosítja az elér-
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hető karrierutakat is és bemutatja, hogy míg kezdetben a vezető pozíciókban
a régi képviselők jelenléte dominált, addig 2014 után kinyíltak a kapuk és valós
lehetőséggé vált a karrierépítés, például a bizottsági elnöki pozíció betöltése az új
tagállamok képviselői számára is. A közép-európai képviselők beágyazottságát
nemcsak az általuk betöltött pozíciók, hanem az európai integrációról alkotott
véleményük is tükrözi: többségük támogatja az integráció mélyítését és ezzel inkább az európai pártcsaládjukhoz igazodnak, ami véleményük szerint
integrációpártibb a nemzeti pártcsaládnál.
A képviselői szerepmintázatokban tetten érhető az európai pártcsaládhoz történő igazodás a szavazás szintjén is: Bíró-Nagy András kutatási eredményei szerint az EP működése alapvetően pártos, ahol erős az európai képviselőcsoportok meghatározó ereje, a nemzeti pártok és a képviselők több
mint 95%-ban igazodnak a közös szavazási irányhoz. A képviselők számára
ez az igazodás feltételként is megjelenik egy erős politikai/szakpolitikai profil felépítésére, az európai karrier előre mozdítására, ami később egyébként
még hazai politikai tőkévé is átváltható, hiszen ugródeszkaként szolgálhat
a hazai politikába való belépéshez.
A képviselői szerepmintázatokban tehát közös a kettős, európai és nemzeti
kötés megjelenése, az európai pártcsaládhoz való igazodás megjelenése és
a professzionalizált politikai karrier jellemzőinek megjelenése. Milyen különbségek fedezhetőek akkor fel a képviselői szerepekben? A szerző a különbségeket a képviselők stratégiája felől közelíti meg, és két olyan kritikus dimenziót
azonosít, ami minden képviselőnek meghatározza az EP-n belüli tevékenységét: az egyik, hogy a nemzeti vagy az európai szintre irányít több figyelmet
munkájában, a másik, hogy melyik típusú munkát preferálja a szakpolitikai
vagy a politikai jellegűt? Így tipológiájában azonosítja az uniós szakpolitikusokat, a nemzeti szakpolitikusokat, az uniós politikusokat és a nemzeti politikusokat. A domináns szerepfelfogás meghatározásánál Bíró-Nagy András az EPben eltöltött időt, az életkort, a korábbi politikai tapasztalatot, az európai pártcsalád és a karrierambíciót látja meghatározónak, vagyis a szerepválasztást
szociodemográfiai, értékrendbeli és politikai szocializációs tényezők együttesen befolyásolják.
A szerepmintázatokban megjelenő különbségek visszaköszönnek a képviselők EP-n belüli és kívüli tevékenységeikben is: míg a szakpolitikai irányultságú képviselők összességében aktívabbak és a raportőri és véleménykészítői feladatokban, illetve a módosító indítványok készítésében jeleskednek, addig
a politikai fókusszal rendelkezők inkább a parlamenti felszólalásokat és kérdéseket kedvelik. Az EP-n kivüli tevékenységekre vonatkozóan a szerző már nem
talál ennyire éles különbséget a hazai és az uniós szereplőkkel való kapcsolattartásban, mert az uniós profillal rendelkező politikusok is aktívak a nemzeti
politikai szereplőkkel való érintkezésben. Az újraválasztás mint szempont itt is
magyarázó erővel bír, hiszen ahogy Bíró-Nagy fogalmaz: „a közép-európai
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képviselők java része fél szemét azért a nemzeti politikai szereplőin tartja, és
szoros kapcsolatot ápol velük.”
Összességében Bíró-Nagy András meggyőzően érvel amellett, hogy a közép-európai képviselők sikeresen integrálódtak az EP keretrendszerébe és az intézményi meghatározottságokhoz illeszkedő szerepváltozatokat dolgoztak ki. A
szerző által kidolgozott tipológia két domináns dimenziója – a szakpolitikai-politikai és nemzeti-európai dimenziók – jól illeszkedik Navarro (2012) EP-képviselőkre vonatkozó munkájához6, ami újra csak azt jelzi, hogy társaikhoz hasonló
változók mentén alakítják ki a közép-európai képviselők is szerepfelfogásukat.
Ezek a szerepek pedig nemcsak „papíron léteznek”, hanem összefüggést mutatnak a képviselők politikai tevékenységével és jövőbeni céljaikkal is, azaz ténylegesen strukturálják viselkedésüket. Bár a szerző jelzi, hogy eredményei csak egy
pillanatképet mutatnak, hiszen a szerepfelfogások idővel dinamikusan változnak, munkája mégis időtálló, mert az általa meghatározott keretrendszer a változások követésére és értelmezésére is alkalmas.
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A B S T R AC T S
István Kukorelli
The status of nationalities in the years of the change of regime – attempts to
regulate their parliamentary representation
The study follows changes in the constitutional rights of nationalities in the
years of the change of regime, up to the Fundamental Law of 2011.
The author notes that the years of the regime change produced many
unusual solutions in the history of nationality law, especially for
parliamentary representation of national minorities, but initially for their local governments as well.
While questions concerning political representation and institutions for
the protection of minorities have largely been resolved, parliamentary
representation and electoral law still pose many problems today.
The author's conclusion is that instead of the national advocate, the problem
could be solved by the introduction of a second chamber.
Keywords: the concept of nationality, their constitutional rights, local
governments of nationalities, parliamentary representation of nationalities,
protective institutions of nationalities
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Zoltán Pozsár-Szentmiklósy
Supermajority in Parliamentary Systems – A Concept of Substantive
Legislative Supermajority: Lessons from Hungary
The paper focuses on the theoretical grounds of supermajority, its special
relevance in parliamentary systems and the related experiences from Central
and Eastern Europe, especially from Hungary.
In parliamentary systems, the support of the parliamentary majority is
a necessary and sufficient condition for governance – there is no need for
supermajoritarian decision-making in issues of daily politics. Qualified
majority has a different function: – as an internal institutional limit of the
legislative power – protecting the minority interests against the unilateral
decisions of the majority in the most important issues of the political
community.
The Hungarian experience from the period between 2010–2015
demonstrates that in cases where the supermajority represents a one-party
opinion, minorities cannot influence the decisions. Moreover, decisions of the
supermajority can block future modifications of the future parliamentary
majority as well. In this paper I will argue that only a substantive approach to
supermajority can support its basic function.
Keywords: parliamentary systems, legislative supermajority, limits of the
majoritarian power, protection of minorities, substantive approach
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Zsanett Pokornyi
Policy changes reflected in the Speeches of Prime Ministers and in the
Legislation
This paper examines how the prime ministers’ parliamentary speeches effect the
legislative processes in Hungary. According to our hypotheses, the changes of the
policy content of parliamentary speeches have significant effects on the quantity of
laws and decrees as well.
In our current research, we investigate the relations between the Hungarian
executive parliamentary speeches, laws and decrees. The constantly expanding
frame of laws provides a great opportunity for the government to shape the
regulations of the policy areas by the main executive interests.
The Hungarian political arena provides an ideal ground for our analysis. After
the regime change, the strengthened role of the government has highlighted the
importance of the dynamics of executive agenda. However, the investigation of
parliamentary speeches is not enough to examine the efficiency of the government.
In their speeches, prime ministers determine the main lines and purposes of the
government work, which can be incorporated to the political arena for a long term
by regulating them in laws and decrees.
We investigated our hypotheses by using three datasets of Hungarian
Comparative Agendas Project, called „Executive Speeches (1990–2015)”, „Decrees
(1990–2015)” and „Laws (1990–2015)”.
In our analysis we selected three policy issues – macroeconomics, foreign policy and government operation – to examine the relations between the policy content
of parliamentary speeches, laws and decrees. According to our results, we found
correlations between the tendencies of the investigated indicators. Emphasized policy issues of the speeches can generate the increase of the number of laws and decrees
in the examined policy areas. The effects of parliamentary speeches are confirmed
by analysing the time component as well. During the investigated period, the main
changes of the policy topics have occurred first in the speeches, followed by shifts of
the decrees and laws. Based on our results, the policy content of parliamentary
speeches has significant effects on the number of decrees and laws in Hungary.
Keywords: parliamentary speech, legislation, diversity, government, public policy
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Sándor Gyula Nagy – Barnabás Szabó
The role of the Catalonian Parliament in determining Spanish political
processes from medieval ages to nowadays
Politics in the Autonomous Community of Catalonia are being polarized
alongside the question of independence from Spain. One of the central scenes
for related events and debates is the Parliament of Catalonia, which has taken
the role of expressing Catalonian (national? sub-national?) identity upon
itself, not for the first time during its history. The aim of this paper is to give
an overview of the evolution of this role. The first part presents the
institutional history of legislation in Catalonia during the past millennium.
The second part places the Parliament of Catalonia inside the current
constitutional environment of Spain, highlighting the Parliament’s
competences as established in the 1979 and 2006 Statutes of Autonomy.
Several parts of the latter, particularly those important for the Catalan
national imagery, were ruled unconstitutional by the Constitutional Court of
Spain in a polemical judgment delivered in 2010. The third part deals with
the consequences of this ruling, specifically with the evolution of
parliamentary politics in Catalonia in the context of the growing strive for
independence. To sum up the paper tries to deliver some remarks that are
hoped to be of some relevance for the evaluation of possible future scenarios
related to the independence question in Catalonia.
Keywords: Spain, Catalonia, Generalitat, independence, independence movements,
referendum, parliament
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Noémi Sebők
The Parliamentary Assembly of the Council of Europe – Similarities and
differences in comparison with national parliaments
Besides the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly is the most
important body of the Council of Europe. While decision-making power is
granted only for the former, the Assembly primarily functions as a consultative
body in the Council. Although the Assembly does not possess law-making
power, which is considered the most significant power of the parliaments, in
many aspects it has parliamentary characteristics. Examining its organizational
and procedural rules, great similarity can be observed with national
parliaments; as during the creation of the Assembly’s functional rules, the
regulation and practice of the member states’ parliaments served as a model.
The aim of this paper is to present the differences deriving from the
particularity of the Assembly’s operation comparing it to national parliaments,
through the review of the Parliamentary Assembly’s function, organizational
structure and procedure, furthermore to reveal that the Assembly is not only
a parliamentary body in its name, but also has numerous characteristics of the
national parliaments.
Keywords: Parliamentary
organization, procedure
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Dóra Frey
The German elections in 2017 and the difficulties in the formation of the
government – a challenge of the constitutional system of Bonn?
The purpose of the paper is the analysis of the antecedents, results and
consequences of the German federal elections in 2017. One of the basics of the
German constitutional system is the initiation of a stable government and
a mixed-member proportional representation. In the German election system,
every voter has two votes, one in an electoral district with one mandate based
on relative majority, and a second vote for a fixed regional electoral list of the
parties. This scheme precisely represents the will of the voters, but it faces
criticism because of its highly complex nature. Due to the proportional
representation, the party system in Germany is highly fractured and the
governments are invariably based on coalitions. As a result, the chancellor is
the key position in the government, elected by the German parliament, the
Bundestag. The German political and constitutional system is the prime
example for chancellor-democracy.
The elections in 2017 were won by the conservative party-alliance CDUCSU led by chancellor Angela Merkel. In the former legislation period, the
CDU/CSU alliance had built a grand coalition with the Social Democratic
Party of Germany (SPD). After the elections, there was neither willingness to
continue the grand coalition, nor was the third strongest party the rightpopulist Alternative für Deutschland (AfD) considered as a coalition partner
by any of the other parties, therefore the CDU/CSU, the liberal FDP and the
Green Party started negotiations. The failure of the negotiations resulted in
a deadlock situation because the required majority for the chancellor-election
could only be reached by a grand coalition or by a coalition of the three
parties. However, the formation of a minority government, a theoretical
possibility in this situation, has no traditions in Germany. Furthermore, the
dissolution of the Bundestag and a snap election is reserved for exceptional
cases within the German constitutional system. Finally, the formerly rejected
grand coalition was formed, and Angela Merkel was elected chancellor once
again as the head of a coalition formed by the CDU/CSU and the SPD.
Consequently, the events did not seriously challenge the limits of the
constitutional system. Even though the government majority is not really
strong, and there are serious differences between the parties, a stable
government was formed.
The paper presents the antecedents and the consequences of the elections
together with the process of the government formation with its background in
the constitutional law. Finally, I briefly reflect on the results of the elections in
Austria also held in the autumn of 2017.
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Attila Horváth
Ratification procedure of international treaties in the Hungarian National
Assembly
In October 2017 parliamentary elections were held for the seventh time in the
history of the independent Czech Republic. The historic and superior victory of
ANO was followed by unsuccessful coalition negotiations, and Babiš’s minority
government, which was born out of need, failed the vote of confidence in
January 2018. Upon submission of this manuscript, it was still uncertain who
and which parties would govern the country. Firstly, I briefly summarize the
history of the Czech party system, then I outline the political background of
the elections, highlighting the factors that led to ANO’s victory. The third
section is devoted to the electoral system, paying special attention to its impact
on the results of the parties. The outcome of the election is investigated in the
fourth section. While assessing the results, I analyze the aftermath of the
election in the context of the quarter century history of the Czech party system,
pointing out that the character of the Czech political system, which showed
remarkable signs of stability by the mid-1990s, has significantly changed since
the 2010 elections. As the outcome of the 2013, and even more of the 2017
elections proves, the current Czech party system is rather fluid and its internal
logic is less predictable. By the decline of the „old” parties, the various populist
forces have become relevant factors. Finally, I deal with the problems of
government formation, noting that the current political situation could be
challenging even from the aspect of constitutional law.
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Zita Tóth
Negotiation of international treaties in front of the National assembly
This study offers an overview about the ratification of international treaties
with focus on the procedure of the National Assembly. First of all there is
a short description of the connection between national and international law,
then the paper introduces the main participants and acts of the procedure
regarding the rules of Act L of 2005 on procedure in connection with
international treaties. Furthermore the study describes the development of the
procedure from Law-decree No. 27 of 1982 until nowadays. There were not any
special rules regarding the negotiations of international treaties until 8th of
October 1994, when the Rules of the National Assembly entered into force. In
those days it was a two-level procedure, where, following the rules of the above
mentioned Law-decree, the decision about notification and promulgation of the
Act proposal were divided. The above mentioned Act on international treaties
ceased this dualism and according to the Act the confirmation and ratification
became a one-level procedure.
The study also introduces the main elements of an Act proposal dealing
with international treaty with special regards of the questions about entry into
force and the prohibition of modification the rules of the international treaty. In
connection with the latter the paper gives a detailed overview on clarification
and adjustment. Also highlights the importance of interpretation of the
provisions which should be consistent with international law.
To sum up the study describes the scope of the Constitutional Court in
connection international treaties.
Keywords: Constitutional law, International treaties, Act L of 2005 on the
procedure for international treaties, special transformation of international law,
the procedure of the National Assembly
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Katalin Adél Radics
What is obligatory even for the Parliament: the referendum in aspects of
law enforcement
The Department of the Constitutional Law and Political Science of Széchenyi István University started a special series of sittings in the spring of 2017. The aim is
to provide a possibility for the experts of referendums to set forth the past,
present and future of this legal institution from different perspectives. The paper
gives an overview of the main points of the first to meetings (the first was held
on April 20th, the second was held on November 30th, 2017). The guests of the
first sitting were András Patyi, current chairman of the National Election
Commission, Péter Szigeti and István Kukorelli, former chairmen of the National
Election Commission. On the second meeting Georgina Naszladi, assistant clerk
of the Labour Department of the Hungarian Curia shared her experiences with
the audience. During the lecture both the affairs from the past and the challenges
of the future were brought up. The guests touched on many subjects, such as the
challenges they faced during the procedure of decision-making or the effect of
their decisions on the legal practice. The lecturers also shared their conceptions
about the modification of the law regarding the referendum in the future.

Keywords: referendum, constitutional law, National Election Commission, Curia
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Sándor Móré
Report on the General Assembly of the Hungarian Constitutional Lawyers
Association in 2017
Following the greetings of the chairman István Kukorelli – as part of the
scientific meeting of the Assembly – two professional lectures had been listened
by those present in honor of the of Human Rights Day.
1. Zoltán Pozsár-Szentmiklósy: Our Political Rights after 69 years since the
adoption of the UDHR: is there any reason to be pleased?
The opinion of the lecturer is that there is no reason to be pleased because
in many aspects we must be more modest compared to the previous situation.
2. Attila Lápossy: Our children own the present: for what is good the Convention
on the Rights of the Child and how can the constitutional protection of children's rights
respond to today’s challenges?
The lecturer opinion is that the Convention is still able to respond adequately
to the challenges of children's rights generated by the 21st century's technological
and social issues. Meanwhile, we still have to remember that there are still plenty
of problems left from the 20th century: it depends, of course, where we are in the
world; in many countries, children basic needs are not secured, children's life
and health are in serious danger.
The Annual General Meeting elected the members of the Hungarian
Constitutional Lawyers Association Presidency (chair: Péter Smuk, Managing
Director: Lóránt Csink, secretary: Csaba Erdős) and members of the Professional
Advisory Board (Balázs Schanda, Zoltán Pozsár-Szentmiklósy, Anita Paulovics,
Péter Sólyom, Károly Tóth, Fruzsina Gárdos-Orosz, Gergely G. Karácsony and
Szilvia Köbel).
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