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1 .  
bev ezeTés

A magyar Országgyűlés 2011. április 18-án elfo-
gadta Magyarország Alaptörvényét.1 A 2012. janu-
ár 1-jén hatályba lépő Alaptörvény érvényteleníti az 
1989–90. évi rendszerváltás során a demokratikus 
jogállamiság követelményeinek megfelelően átfogó-
an módosított korábbi alkotmányt (a továbbiakban: 
1989-es alkotmány). Az Alaptörvény előkészítése az 
ország életét hosszú távon meghatározó dokumen-
tumnál elvárt politikai, szakmai és társadalmi vita 
elemi alkotmányos és házszabályi előírásainak be-
tartása nélkül, gyakorlatilag kizárólag a kormány-
pártok képviselőinek közreműködésével ment végbe. 
Az ellenzéki politikai erők, a szakmai és egyéb civil-
szervezetek kihagyásával, a nyilvánosság teljes kizá-
rásával készült dokumentummal kapcsolatos aggá-
lyait az Európa Tanács Velence Bizottságának 2011. 
március 25–26-i plenáris ülésén elfogadott vélemé-
nye is kifejezésre juttatta.2 A dokumentum – a B) 
cikkében foglalt deklarációja szerint – fenn kíván-
ja tartani, hogy Magyarország független, demokra-
tikus jogállam, továbbá, hogy – az E) cikk szerint 
– Magyarország közreműködik az európai egység 
megteremtésében, ám számos tekintetben nem felel 
meg a demokratikus jogállamiság követelményének 
és az Európai Unióról szóló szerződés (a továbbiak-
ban: EUsz) 2. cikkében foglalt alapértékeknek.

Ez a vélemény az Alaptörvény megalkotásának 
eljárási problémáit és azokat a legfontosabb tartal-
mi hiányosságait veszi sorba, amelyekkel kapcsolat-
ban felmerül a gyanú, hogy azok kivételt engednek a 
demokráciára, a jogállamiságra, az alapjogvédelemre 

vonatkozó európai követelmények alól, és ezáltal az 
alkalmazás során konfliktusba kerülhetnek Magyar-
ország nemzetközi kötelezettségvállalásaival.

2 .  
a k éTes legITI m ITású 

kor m án y pá rTI 
a lkoTm án yozás

A Magyarország új alkotmányának elfogadására irá-
nyuló eljárást három szempontból érdemes vizsgál-
ni: a formális legalitás, az előkészítés szabályainak 
betartása és a szükséges társadalmi és politikai tá-
mogatás szempontjából.

1. A legfontosabb kérdés, hogy az új alkotmány 
elfogadása a legalitás követelményének megfelel-e, 
azaz betartották-e az alkotmányozási eljárás alkot-
mányos szabályait. Megalkotásának jogalapját illető-
en az Alaptörvény a hatályos 1989-es alkotmány két 
pontjára hivatkozik: a 19. § (3) bekezdés a) pontjára 
és a 24. § (3) bekezdésére.

Az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontja sze-
rint az Országgyűlés megalkotja a Magyar Köztár-
saság Alkotmányát. Az Alkotmány 24. § (3) bekez-
dése az alkotmány megváltoztatására hatalmazza fel 
az országgyűlési képviselők kétharmadát. Alkotmá-
nyozási szabályt nem tartalmaz. E hiányosságot az 
Országgyűlés 1995-ben, amikor – az 1989. évi át-
fogó alkotmánymódosítást követően először – ko-
molyan felmerült egy új alkotmány megalkotásának 
terve, felismerte és pótolta, megalkotva az Alkot-
mány 24. § (5) bekezdését. Ez a rendelkezés az ak-
kori kormánykoalíciónak a mostanihoz hasonlóan 
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kétharmados többségére is tekintettel előírta, hogy 
az Országgyűlésnek az alkotmányozás első lépése-
ként el kell fogadnia az új alkotmány szabályozási 
elveit, méghozzá a képviselők négyötödének szava-
zatával. Ennek a szabálynak a végrehajtására a szük-
séges konszenzussal meg is született az előkészítés 
eljárását rendező házszabályi rendelkezés. Ez utób-
bit ugyan – szintén négyötödös többséggel – 2007-
ben deregulálták, a 24. § (5) bekezdésének szabá-
lya azonban megmaradt, jelezve, hogy az alkotmány 
előkészítése egy későbbi időpontban előálló kéthar-
mados kormánytöbbség esetén is szükségessé teszi az 
ellenzék bevonását az előkészítés folyamatába. Ezt a 
garanciális rendelkezést a jelenlegi kormánykoalíció 
a képviselők kétharmadának szavazatával 2010 jú-
liusában kivette az Alkotmányból. Egy négyötödös 
többséggel elfogadott és ilyen többséget igénylő sza-
bály kétharmados többséggel történő hatályon kívül 
helyezése (amelyre egyébként mindenféle indoko-
lás nélkül került sor) önmagában is alkotmánysértő. 
A 24. § (5) bekezdésének eltörlése azonban további 
súlyos következményekkel járt. Az ellenzéki párto-
kat megfosztotta tárgyalási pozíciójuktól: egyértel-
művé tette, hogy az alkotmányozásban csak a díszlet 
szerepét játszhatják. Továbbá nem maradt semmifé-
le szabály az Alkotmányban, amely az alkotmányo-
zás eljárását regulálta volna.

2. Az előkészítésre vonatkozó szabálynak ezt a 
hiányát próbálta pótolni az Országgyűlés, amikor 
elfogadta a 47/2010. (VI. 29.) OGy határozatot az 
Alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról. 
Az eseti bizottság 45 tagja közül 30 a kormánypár-
tok képviselője volt. A bizottság 2010. december 20-
án benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyarország 
Alkotmányának szabályozási elveiről szóló javasla-
tot. Az Országgyűlés erről a javaslatról soha nem 
szavazott. Ehelyett 2011. március 7-én elfogadta a 
9/2011. (III. 7.) OGy határozatot az új alkotmány 
előkészítéséről, amelyet március 9-én, vagyis öt nap-
pal az új Alaptörvény benyújtása előtt hirdettek ki. 
A határozat szövege felkéri a képviselőket, hogy az 
Alaptörvényre vonatkozó javaslataikat 2011. márci-
us 15-ig nyújtsák be. Egyben leszögezi, hogy az Or-
szággyűlésnek – szokásos eljárásától eltérően – bár-
mely javaslatot, amely egy képviselőcsoport felének 
támogatásával rendelkezik, mérlegelés nélkül napi-
rendre kell tűznie. Ezzel a kormányzó többség el-
ismerte, hogy az alkotmányozás folyamatában a ki-
sebbségnek különleges státust kell biztosítani – anél-
kül azonban, hogy az ellenzék tárgyalási pozícióit 
valóban helyreállította volna.

A végül is valamennyi kormánypárti képviselő 
aláírásával 2011. március 14-én benyújtott javasla-
tot egy a kormány által felkért, országgyűlési man-

dátummal nem rendelkező európai parlamenti kép-
viselő által vezetett háromtagú bizottság készítette 
elő. Az országgyűlési határozat egyben kiegészítet-
te a Házszabályt az új alkotmány megalkotására vo-
natkozó olyan rendelkezésekkel, amelyek a törvény-
alkotás általános rendelkezéseitől való eltérésekkel 
lehetővé tette, hogy a javaslat parlamenti vitája ösz-
szesen kilenc ülésnap alatt befejeződhessék.

Mindebből következik, hogy az Alaptörvény elő-
készítése az ország életét hosszú távon meghatározó 
dokumentumtól elvárt politikai, szakmai és társa-
dalmi vita elemi alkotmányos és házszabályi előírá-
sainak betartása nélkül, a kormányzó pártszövetség 
berkeiben ment végbe. Az ellenzéki politikai erők, 
a szakmai és egyéb civilszervezetek kihagyásával, a 
nyilvánosság kizárásával készült dokumentummal 
kapcsolatos ezen aggályait az Európa Tanács Ve-
lencei Bizottságának 2011. március 25–26-i plenáris 
ülésén elfogadott véleménye is kifejezésre juttatta.3

3. Az Alaptörvényt kizárólag a kormányzó párt-
szövetség támogatta, a parlamenti és a parlamenten 
kívüli pártok elutasították. Noha a közvélemény ki-
mutathatóan igényelte, hogy legalább a szöveg elfo-
gadásáról vagy elvetéséről referendumon dönthesse-
nek a választópolgárok, a népszavazás elrendelésére 
csak a jelen lévő országgyűlési képviselők többségi 
döntése alapján lett volna mód, de ezt a kormány-
pártok megtagadták. Így az Alaptörvény sem a po-
litikai pártok kellően széles egyetértését, sem a vá-
lasztópolgárok közvetlen megerősítését nem nyerte 
el.

Nem csoda, hogy számos ponton kifejezetten 
megosztó alkotmányszöveg született, amely a társa-
dalom jelentős része számára elfogadhatatlan. Elő-
re látható ezért, hogy a magyar törvények hatálya 
alatt élő magyar állampolgárok konszenzusát az idő 
múlásával sem fogja elnyerni, így legitimitása kétes 
marad.

3.  
az a la pTörv én y a polITI k a I 

közösség I DenTITásá ról

Egy alkotmány demokratikus voltának lényegi is-
mérve, hogy mindenki a sajátjának tekintheti, aki a 
hatálya alatt él. Az Alaptörvény sokszorosan meg-
sérti ezt a követelményt.

1. A Nemzeti hitvallás című, terjengős pream-
bulum az alkotmányozás alanyaként nem a magyar 
törvények alatt élők összességét jelöli meg, hanem a 
magyar etnikai nemzetet: „Mi, a magyar nemzet tag-
jai […] kinyilvánítjuk az alábbiakat: […]”. Pár be-
kezdéssel alább a magyar nemzet mint „az elmúlt 
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évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk” 
tér vissza. Az Alaptörvény olyan közösségként hatá-
rozza meg a nemzetet, amelynek kötőszövete „szel-
lemi és lelki” – nem politikai tehát, hanem kultu-
rális. Ebben a közösségben nincs helyük a magyar 
állam területén élő nemzetiségeknek. Ugyanakkor 
helyük van benne a határainkon túl élő magyarok-
nak.

Az „egységes magyar nemzet” alkotmányozó 
alannyá emelése azt sugallja, hogy az Alaptörvény 
hatálya valamiképp a történelmi Magyarország egé-
szére kiterjed, azokra a helyekre mindenképpen, ahol 
a mai napig élnek magyarok. A sugalmazás nem kö-
vetkezmények nélküli: az Alaptörvény az „egységes 
magyar nemzet” Magyarország területén kívül élő 
tagjai számára hozzáférhetővé teszi a választójogot. 
Olyanoknak ad beleszólást abba, hogy kik alkossák 
a magyar törvényhozást, akik nem élnek a magyar 
törvények hatálya alatt.

2. Az alkotmányozás alanyaként emlegetett nem-
zetet az Alaptörvény keresztény közösségként jel-
lemzi, tovább szűkítve azok körét, akik magukra is-
merhetnek benne. „Elismerjük a kereszténység nem-
zetmegtartó szerepét”, jelenti ki, nem történelmi 
ténymegállapításként, hanem a jelenre is érvénye-
sen. s mindenkitől, aki az alkotmánnyal azonosulni 
kíván, elvárja, hogy az élén álló fohásszal is azono-
suljon: „Isten, áldd meg a magyart!”

Ez a szöveg – a Himnusz első sora – 1823-ban 
keletkezett. Az idő tájt Magyarországon, mint Eu-
rópa legtöbb országában, a nyilvánosság előtt min-
denki hívőként szólalt meg, az is, aki nem volt hí-
vő. Ennek tudatában tekinthet vissza rá a mai ma-
gyar, ha nem hívő. Tisztelheti mint egy letűnt kor 
hagyatékát. De ha majdnem kétszáz évvel később az 
alkotmány fölé írják, akkor az Istenhez címzett fo-
hász nem tiszteletre méltó hagyomány, hanem újítás. 
Azt fejezi ki, hogy a magyar állam vissza kíván ka-
nyarodni egy korábbi állapothoz, amikor az államot 
alkotó közösség még hívő keresztények gyülekeze-
teként határozta meg önmagát.

3. Az 1989-es alkotmány neve „A Magyar Köz-
társaság Alkotmánya”. Első paragrafusa így szól: 
„Magyarország: köztársaság.” Ez a megállapítás töb-
bet tartalmaz annál, mint hogy az államfő nem a ki-
rályi palota lakója és hivatalát nem dinasztikus trón-
öröklési szabályok alapján tölti be. Egyszerre külön-
bözteti meg az új magyar demokráciát az 1949 utáni 
népköztársaságtól és az 1920 utáni király nélküli ki-
rályságtól; a kommunista diktatúrától és a két világ-
háború közti tekintélyuralmi rezsimtől. Az új alkot-
mány ezzel szemben „Magyarország Alaptörvénye”. 
Preambulumának ötszázkilenc szava közt a „köztár-
saság” szó egyszer sem fordul elő, a normaszövegben 

is csupán egyetlenegyszer. Ott is leszűkített jelen-
téssel: immár nem politikai berendezkedésünk szel-
lemiségéről, csupán az államformáról mond valamit 
(„Magyarország államformája köztársaság”).

A szűkítésnek szimbolikus üzenete van. Az Alap-
törvény nem ott húzza meg a történelmi választó-
vonalakat, ahol az 1989-es alkotmány. Azt állítja, 
hogy a magyar államiság „folytonossága” a kezdetek-
től 1944. március 19-éig, az ország német megszál-
lásáig fennállt, ekkor azonban megszakadt, és csak 
1990. május 2-án, a szabadon választott Országgyű-
lés első ülésnapján állt helyre. Ily módon nemcsak a 
kommunista diktatúrát utasítja el, hanem az 1944 
végén összeült Ideiglenes Nemzetgyűlést is, amely 
szakított a bukott rezsimmel. Elutasítja az 1945. de-
cemberi nemzetgyűlési választást. Mai demokrácia-
megfigyelők az 1945. decemberi választást „részben 
szabadnak” neveznék, hozzátéve, hogy a legszaba-
dabb volt Magyarország egész addigi történetében. 
Ugyancsak elutasítja a Nemzetgyűlés progresszív al-
kotásait: az 1946 elején elfogadott köztársasági kis-
alkotmányt, amelyhez 1989-ben a Kerekasztal visz-
szanyúlhatott; továbbá a nemesi címek eltörlését és 
a rendi felsőház megszüntetését.

Ugyanakkor leszögezi: „Tiszteletben tartjuk […] 
a szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország 
állami folytonosságát és a nemzet egységét”. Ez a 
deklaráció szöges ellentétben áll 1946 és 1989 köz-
társasági ethoszával. A korona a nemesi nemzet egy-
ségének és a nemesi alkotmány folytonosságának 
szimbóluma volt.

4. „Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a 
nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák ural-
ma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését”, 
folytatódik a deklarációk sora. Ha „embertelen” bű-
nökön háborús és emberiesség elleni bűncselekmé-
nyeket kell érteni, akkor az elévülés tagadása megfe-
lel a hatályos nemzetközi jognak – ha viszont másról 
van szó, akkor az Alaptörvény a visszamenő hatály 
tilalmát sértve minősít egyszer már elévült bűncse-
lekményeket elévülhetetlenné. Ugyanakkor nem kí-
ván tudni róla, hogy háborús és emberiesség elle-
ni bűncselekményeket nemcsak idegen megszállók 
és ügynökeik követtek el, hanem 1920-tól 1944-ig 
szélsőjobboldali szabadcsapatok és a független ma-
gyar állam erőszakszervei is, méghozzá nem mindig 
„a magyar nemzet és polgárai ellen”, hanem más né-
pek ellen is.

Arról sem kíván tudni, hogy a magyar állami-
ság folyamatossága 1944. március 19-én nem sza-
kadt meg. A kormányzati szervek cselekvési szabad-
ságát korlátozták ugyan, de nem kapcsolták ki őket. 
A Kormányzó hivatalában maradt, a parlament ülé-
sezett és rendre megszavazta a kormány előterjesz-
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téseit. A magyar államvezetés nem mondta ki a jog-
folytonosság megszűnését, hanem együttműködött 
a megszállókkal.

Az Alaptörvény csak az (1944 előtti) magyar 
történelem dicső lapjait ismeri, az önbírálatra okot 
adó tettekről és mulasztásokról nem vesz tudomást. 
Csak a magyar népnek idegen hatalmak által oko-
zott – vélt vagy valódi – sérelmeket tartja számon, a 
magyar állam saját polgárai és más népek ellen elkö-
vetett vétkeiről nem akar tudni.

A nemzeti öndicsőítés, önsajnálat és önmente-
getés legrosszabb hagyományait emeli alkotmányos 
szintre. Történelemképe anakronisztikus keresz-
tény-nemzeti giccs; az ország nem jobboldali része 
számára elfogadhatatlan, és a jobboldal egy részéből 
is feszengést vált ki.

4.  
á lla m polgá rság, 

vá laszTójog, n emzeT:  
a polITI k a I közösség  

új h aTá r a I

1. Az Alaptörvény legtöbb fajsúlyos módosításával 
ellentétben az állampolgársági szabályozásnál is-
mert az alkotmányos rendelkezéseken túli tartalom: 
az állampolgárság elválasztása a lakóhelytől és az 
effektivitás elvétől. A törvényhozás eltörölte a ma-
gyarországi lakóhely követelményét abban az eset-
ben, ha valaki igazolja vagy „valószínűsíti” magyar-
országi és/vagy magyar állampolgártól származását, 
valamint magyar nyelvtudását.

2. Az új állampolgársági szabályozás – összhang-
ban azzal, hogy az Alaptörvény az alkotmányos ha-
talom forrásaként a nép helyett egy etnikai alapra 
helyezett és „egységes” magyar nemzetet [D) cikk] 
jelöl meg – a honosítási eljárást végletesen etnici-
zálja. Bár maga az állampolgárság külhoni kiter-
jesztése az Alaptörvényben szövegszerűen közvetle-
nül nem jelenik meg, ez a lépés visszafordíthatatlan 
és messzemenő változásokat hoz a politikai közös-
ség határaiban. Az Alaptörvény ugyanis – egyéb-
ként helyesen – rendelkezik a jogszerűen megszer-
zett állampolgárságtól való mindenféle megfosztás 
tilalmáról [G) cikk (3) bekezdés], valamint alkot-
mányos szintre helyezi azt az elvet, amely szerint 
a magyar állampolgárság korlátozás nélkül „örö-
kölhető”, a magyar állampolgár gyermeke minden 
esetben magyar állampolgár. Ezáltal a határon tú-
li közösségeknek az új szabályozás alapján honosí-
tott tagjai lakóhelyükre tekintet nélkül nemzedé-
keken keresztül magyar állampolgárok lesznek [G) 
cikk (1) bekezdés].

3. Az új szabályozás komoly aggályokat vet fel a 
diszkrimináció tilalmát illetően. Egyrészt meg kell 
jegyezni, hogy a származáson alapuló etnikai ked-
vezmény elvét számos más európai állam is alkal-
mazza, és a kulturális közelségre alapozott ked-
vezmények általában elfogadott megkülönbözteté-
si célnak tekinthetők. Másrészt azonban az eltérés 
mértékének arányosnak kell lennie ezzel a céllal. 
Kérdéses, hogy míg a kedvezményezett esetben még 
a letelepedést sem várja el a jogalkotó, a nem ked-
vezményezett csoport esetén főszabály szerint azt 
írja elő, hogy a kérelmező nyolc éven át folyamato-
san Magyarországon lakjon. Ez a kérdés különösen 
annak fényében vetődhet fel, hogy az Emberi jogok 
európai egyezménye 12. kiegészítő jegyzőkönyve a 
diszkrimináció tilalmát az egyezményben foglalt jo-
gokon túlra is kiterjeszti, így az az állampolgársá-
gi eljárásban is alkalmazható lesz. Magyarország a 
jegyzőkönyvet nem ratifikálta, de aláírta – ennek 
megfelelően azzal ellentétes új szabályozást nem 
fogadhat el. A törvénymódosítással Magyarország 
csatlakozott egy olyan trendhez, amely leginkább 
a Balkán-félsziget országaira jellemző, és amely az 
állampolgársági szabályozást az etnikai értelemben 
vett nemzetépítés eszközeként kezeli.

4. Az új szabályozás elmulasztotta azokat a léte-
ző európai standardokat beültetni az állampolgár-
sági szabályozásba, amelyek már az európai állam-
polgársági egyezményben megjelentek, és amelyek a 
magyar fél fenntartása miatt a mai napig nem érvé-
nyesülnek a magyar szabályozásban: a honosítási el-
járásban a transzparencia valamennyi garanciája hi-
ányzik, a hivatalt nem terheli indokolási kötelezett-
ség, a jogorvoslat pedig kizárt.4 Ez az új szabályozás 
fényében egyúttal azt is jelenti, hogy a bizonytalanul 
megfogalmazott, „magyarországi származás”-ra uta-
ló, de a politikai nyilatkozatok szerint etnikai tölte-
tű rendelkezés jogi tartalma továbbra is bizonyta-
lan marad, az a közvélemény számára nem ismer-
hető meg. A jogalkalmazás egy külön erre a célra 
létrehozott apparátus feladata, amely a határon tú-
li magyarok honosításának egyértelműen kinyilvání-
tott politikai szándékát hajtja végre – a fentiek sze-
rint érdemi kontroll nélkül.

5. Az EBEsz bolzanói ajánlásai szerint „[a]z ál-
lamoknak tartózkodniuk kell olyan egyoldalú lé-
pésektől, beleértve a kedvezmények kiterjesztését 
külföldiekre etnikai, kulturális, nyelvi, vallási vagy 
történelmi kötődés alapján, amelyeknek a területi 
integritás elvének kikezdése a szándéka vagy a hatá-
sa. […] Az államok a külföldön élő egyének eseté-
ben az állampolgárság megadásáról való döntésük-
ben figyelembe vehetik a preferált nyelvtudást, vala-
mint kulturális, történelmi vagy családi kötődéseket. 
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De az államoknak biztosítaniuk kell, hogy az ál-
lampolgárság ilyesfajta megadása tiszteletben tartja 
a baráti – beleértve a jó szomszédi – kapcsolatok és a 
területi szuverenitás elveit, és tartózkodniuk kell az 
állampolgárság tömeges megadásától még akkor is, 
ha a lakóhely szerinti állam a kettős állampolgársá-
got megengedi.”5

Bár ezek elsősorban biztonságpolitikai megfon-
tolások, a jó szomszédi kapcsolatok és a szuvereni-
tás elve az európai együttműködés szempontjából is 
döntő jelentőségű. A kettős állampolgárság töme-
ges megadása a határok mellett nagyobb létszám-
ban élő, azonos etnikumhoz tartozó személyeknek 
a határon átnyúló nemzetegyesítés tervébe illeszke-
dik, és mint ilyen, számos problémát vet fel: az ext-
raterritorialitástól kezdve a diszkrimináción keresz-
tül a jó szomszédi kapcsolatokig.6 Miközben a ket-
tős vagy többes állampolgárság egyre elfogadottabbá 
vált a nemzetközi gyakorlatban, bizonyos kontextus-
ban ez a megoldás, feladva a területiség elvét az et-
nikai hovatartozás erősítése jegyében, feszültségek-
hez vezethet.7

6. Az állampolgárság és a választójog kiterjesztése 
annak nemzetközi hatására tekintettel különös kö-
rültekintést kívánna, a jó szomszédi kapcsolatok és 
a szuverenitás elvének tiszteletben tartására tekintet-
tel. A területen kívüli alkalmazás miatt különösen a 
választások lebonyolítása igényel majd olyan kétol-
dalú egyeztetést, amely a korábbi jogalkotás során 
elmaradt.8 A választójog kiterjesztését megelőzően, 
pusztán az állampolgárság kiterjesztésére szlovákia 
és Ukrajna reagált kedvezőtlenül: az ezekben az or-
szágokban élőket a lakóhely szerinti állampolgársá-
guk elvesztése fenyegeti, amennyiben élnek a ma-
gyar törvénymódosítás adta lehetőséggel.

7. Az Alaptörvény nyitva hagyja azt a kérdést, 
hogy a választójogot magyarországi állandó lakó-
helyhez köti-e, és nem rendelkezik arról sem, hogy 
a határon túl élő, magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező magyar állampolgárok pontosan milyen 
módon és milyen formában gyakorolják majd válasz-
tójogukat [XXIII. cikk (4) bekezdés]. Ez valószínű-
leg nem független attól, hogy végül milyen arányban 
kérik a honosítást a határon túl élő magyarok. Jelen-
leg 80.000 felett van a beadott kérelmek száma. Te-
kintve, hogy a határon túli magyar közösségek lét-
száma összesen több milliósra tehető, egy tízmil-
liós ország választójogi rendszerében a választójog 
fentiek szerinti kiterjesztése komoly anomáliákhoz 
is vezethet – gondoljunk a költségvetés elfogadására 
olyan állampolgárok képviselőinek támogató szava-
zataival, akik a döntés társadalmi-gazdasági hatásait 
legjobb esetben is csak korlátozottan viselik. A vá-
lasztójog külhoni kiterjesztésének részletes szabályai 

nagyban befolyásolják a magyarországi demokrácia 
minőségét a jövőben.

5.  
a jogok és köTelezeTTségek 

k a pcsolaTa

Az Alaptörvény másként rendezi a jogok és a kö-
telezettségek viszonyát, mint a még hatályos 1989-
es alkotmány. A változtatás ki fog hatni a jogrend-
szer anyagi szabályainak jelentős részére (példá-
ul csak az alapjogi fejezet 18 helyen rendelkezik új 
törvény meghozataláról) és a politikai intézmények 
gyakorlatára is. Az alapvető jogok és kötelezettségek 
(I–XXXI. cikk) egy fejezetbe kerültek ugyan, ám a 
preambulumként szolgáló „Nemzeti hitvallás” és az 
„Alapvetés” című fejezet is tartalmaz a jogok élveze-
tére és gyakorlására, valamint a kötelezettségek tel-
jesítésére vonatkozó elvi megfontolásokat. [A Nem-
zeti hitvallás relevanciája az R) cikken alapul, amely 
az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek értelmezése 
számára kötelező erővel írja elő, hogy legyen össz-
hangban a benne foglalt megállapításokkal.]

Az Alaptörvény által rögzített jogok és kötele-
zettségek viszonyát sajátos kettősség uralja. Egy 
sor jogosultság és kötelesség leírása az alapjogok-
nak olyan felfogását követi, amely az 1989-es alkot-
mányt is jellemezte: ez pedig a modern alkotmá-
nyos demokráciákban kialakult-kidolgozott liberá-
lis jogfelfogás (például IV–VIII, XIV–XV, XXIII, 
XXIV, XXVI–XXVII, XXX–XXXI). Az Alaptör-
vény azonban olyan szabályokkal terheli meg ezt, 
amelyek összeegyeztethetetlenek a modern alkot-
mányok liberális konszenzusával. Fennáll a veszély, 
hogy mindez az alapjogok szerkezetét is átalakíthat-
ja. Az Alaptörvény egyes rendelkezései és a belő-
lük kirajzolódó kép szerint bizonyos jogok gyakor-
lása kötelezettségek teljesítésétől függ, aminek kö-
vetkeztében azok már nem is tekinthetők alanyi 
jogoknak. E kettősség mutatkozik meg a Nemzeti 
hitvallás azon fordulatában, amely szerint „az egyé-
ni szabadság csak másokkal együttműködve bonta-
kozhat ki” (az alapjogi katalógus is a „szabadság és 
felelősség” címet viseli).

1. Abban a modern felfogásban, amelyben az 
1989-es alkotmány osztozik a világ alkotmányos 
demokráciáinak felfogásaival és amelynek a magyar 
alkotmánybíráskodás is alakítója volt, az alapjogok 
mindenkit egyenlően illetnek meg és az állam min-
denki jogait egyaránt köteles védeni. E felfogásban 
az alkotmányos alanyi jogok olyan jogosultságok, 
amelyek megalapozzák az állam (és minden más 
cselekvő) kötelezettségeit. „A Magyar Köztársaság 
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elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen 
alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme 
az állam elsőrendű kötelessége” [8. § (1) bekezdés], 
vagyis az állam nem döntheti el, hogy mit véd és mit 
nem. (A jogokkal nem is az alkotmányozó ruház-
za fel az embert.) Az ezzel ellentétes felfogás abban 
nyilvánul meg, hogy az Alaptörvény a jogok gyakor-
lását több helyen kifejezetten kötelezettségek telje-
sítésétől teszi függővé. A XII. cikk például egyazon 
bekezdésben deklarálja mindenkinek a jogát a mun-
ka és a foglalkozás szabad megválasztásához és azt a 
kötelességét, hogy képességeinek és lehetőségeinek 
megfelelő munkavégzéssel járuljon hozzá a közösség 
gyarapodásához. Ez liberális demokráciában elfo-
gadhatatlan: az alanyi jog jogosultjának nemcsak az 
áll szabadságában, hogy válasszon a kínálkozó mun-
kalehetőségek közül, hanem az is, hogy tartózkod-
jon a munka választásától – a munkavégzési köte-
lezettség a szabadság ellentéte. Amennyiben pedig 
ez a szakasz kötelezettséget tartalmaz, akkor vala-
kit (önkormányzatot, hatóságot) fel is jogosít a köte-
lezettség számonkérésére.

2. Az alanyi jogosultságok gyakorlásának kötele-
zettségek teljesítéséhez való kötése nemcsak a jogok 
és kötelességek belső szerkezetét roncsolja (gyakor-
latilag eliminálja az alanyi jogokat), hanem tartal-
milag is kifogásolható. A kötelezettségek tartalmi 
vizsgálata alapján az Alaptörvény korszerűtlen. Az 
1989-es alkotmány az egyéni és közösségi életfor-
mák, a jó életről vallott nézetek sokszínűségének 
egyenlő elismerésén alapul. Az új Alaptörvény sza-
kít ezzel a hagyománnyal akkor, amikor erkölcsi kö-
telezettségeket iktat be az alapjogok közé, kijelölve 
a jó életnek azokat a formáit, amelyek erkölcsileg ér-
tékesnek és alkotmányos védelemre érdemesnek mi-
nősülnek. Az Alaptörvény a liberális alapjogfelfogás 
következő összetevőit zárja ki: az életformák plura-
litásának (a szabadságnak) egyenlő elismerése, az ál-
lam világnézeti semlegessége (és a tolerancia), a sze-
mélyes autonómia tiszteletben tartása.

Azzal, hogy a házasság alanyaként egy férfit és 
egy nőt határoz meg [l) cikk), az Alaptörvény hosz-
szú távra szóló alkotmányos akadályt állít az együtt-
élési formák változatosságának kiterjesztése iránti 
egyéni igények útjába. Bár ily módon csupán a ma-
gyar Alkotmánybíróság jogértelmezését emeli be az 
alkotmányba, ez a lépés nyilvánvalóan megnehezí-
ti az eddigi jogértelmezés revízióját. A szociális jo-
gokról és az állami szociálpolitikáról szóló XIX. 
cikk arra jogosítja fel a parlamentet, hogy a szociá-
lis intézkedést igénybe vevő polgárokat „a közösség 
számára hasznos tevékenység” végzésére kötelezze. 
A tanulás és tanítás szabadsága meghatározott cél-
nak, a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzé-

sének van alárendelve (X. cikk). A nagykorú gyer-
mekeket a rászoruló szüleik iránti gondoskodási kö-
telezettség terheli (XVI. cikk).

A jogok alanya ugyan az ember, még akkor is, ha 
jogai közösségiek (I. cikk), de az Alaptörvény he-
lyenként antiindividualista: a jogok nem feltétlenül a 
személy autonóm érdekeit védik, hanem (közelebb-
ről meg nem határozott) közösségi érdekeket. E he-
lyeken az Alaptörvény nem a jogosultságokat tekin-
ti a közösség (állam) cselekvési korlátjának, hanem a 
közösség érdekeit a jogok forrásának és egyben kor-
látjának. Így a gazdaság alapjait az Alaptörvény a 
vállalkozás szabadságában és az értékteremtő mun-
kában nevezi meg [M) cikk]; az egyéni öngondosko-
dás közösségi kötelezettségekkel párosul [O) cikk]; a 
tulajdon és az öröklés szabadságáról szóló XIII. cikk 
pedig a tulajdonos „társadalmi felelősségére” „figyel-
meztet”.

3. Az Alaptörvény amellett, hogy kötelességek-
kel terheli polgárait, a jogaikat is szűkíti (és ezzel 
összefüggésben csökkenti az állam kötelezettsége-
it). Az egyenlőségi szakasz nem tartalmazza a nemi 
orientáció szerinti jogegyenlőtlenség, diszkriminá-
ció tilalmát (bár beemeli a fogyatékosság szerintit). 
A magzati életet ugyanakkor fogantatástól kezdve 
védelem illeti (II. cikk) – ez a megfogalmazás köny-
nyen vezethet a nő önrendelkezési jogának szűkíté-
séhez a terhesség korai szakaszában is. Az önvéde-
lem jogának a tulajdon védelmére való kiterjesztése 
a magánjellegű erőszak-alkalmazás terét tágítja vé-
szesen szélesre (V. cikk).

Összességében az Alaptörvény jogfelfogása azt 
tükrözi, hogy a magyar állam nem kíván semleges 
lenni polgárai élete, világnézete tekintetében. Jogai-
kat itt is, ott is igyekszik megszorítani, amivel eleve 
aláássa a jogosultságok értékét. A jogok megszorítá-
sából pedig olyan kép bontakozik ki, amely az élet-
formák sokszínűségén alapuló modern társadalom-
ban aligha védhető.

6.  
beavaTkozás  

a m agánszFér á ba

Az Alaptörvény szakít a jogállami alkotmányoknak 
azzal a sajátosságával, hogy azok egyrészt a közha-
talom gyakorlásának módszereit és korlátait, más-
részt az alapvető jogok érvényesülésének garanci-
áit foglalják magunkban. Ehelyett a szöveg a ma-
gánszféra több elemét is szabályozási körébe vonja, 
mégpedig világnézetileg nem semleges módon, ha-
nem egy keresztény-konzervatív ideológia alapján. 
Ezzel ennek az ideológiának megfelelő normatív 
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preferenciákon alapuló életmódmodellt ír elő a kö-
zösség tagjainak a közösséggel szembeni kötelezett-
ségei formájában. Ezek a világnézetileg nem semle-
ges értékek már az Alaptörvény Nemzeti hitvallás 
címet viselő preambulumában megjelennek: „Elis-
merjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét”; 
„Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal 
együttműködve bontakozhat ki”; „Valljuk, hogy 
együttélésünk legfontosabb keretei a család, a nem-
zet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit 
és a szeretet”.

„Alaptörvényünk […] kifejezi a nemzet akara-
tát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.” Külö-
nös tekintettel arra, hogy az R) cikk értelmében az 
Alaptörvény rendelkezéseit a Nemzeti hitvallással is 
összhangban kell értelmezni, valamint az I. cikk (3) 
bekezdése szerint az alapvető jogok valamely alkot-
mányos érték védelme érdekében is korlátozhatók, 
ez a rendelkezés az alapjogok korlátozásának alap-
ja lehet.

Az Alaptörvénynek az alapvető jogokra vonatko-
zó egyes rendelkezései a házasság és a család, a me-
legházasság tilalma és a magzati élet védelme kérdé-
seiben avatkoznak bele a magánviszonyokba ideolo-
gikus normatív értékpreferenciákat előírva.

1. Az Alaptörvény l) cikke szerint „(1) Magyar-
ország védi a házasság intézményét mint a férfi és nő 
között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életkö-
zösséget, valamint a családot mint a nemzet fenn-
maradásának alapját. (2) Magyarország támogatja a 
gyermekvállalást. (3) A családok védelmét sarkalatos 
törvény szabályozza.”

Az Alaptörvény házasságfogalma – amely egyéb-
ként követi az Alkotmánybíróságnak a bejegy-
zett élettársi kapcsolat alkotmányosságáról szóló 
154/2008. (XII. 17.) AB határozata alapjául szol-
gáló meghatározást – nagyjából megfelel a katoli-
kus természetjogi házasságfelfogásnak, amely a hű-
séget, az utódnemzést, valamint a házastársak kö-
zötti kapcsolat felbonthatatlan szentségét tekinti a 
házasság legfontosabb elemének. A természetjogi 
elvekre támaszkodó alkotmányi szabályozás az em-
berek olyan érdekeit védi, amelyeket ők nem vala-
mennyien tulajdonítanak maguknak, és amelyekkel 
nem feltétlenül szeretnének azonosulni, így azután 
sérti autonómiájukat. A modern alkotmányoknak – 
különösen egy új alaptörvénynek – a házasság meg-
határozása és a család szerepének értékelése során 
igazodniuk kell a társadalmi változásokhoz, ame-
lyek az egyén választási lehetőségeit növelik. Ez azt 
követelte volna meg, hogy az Alaptörvény a házas-
ság és a család intézményét az egyén önrendelkezési 
szabadságát garantáló alapjogokkal és az egyenlőség 
elvével együtt szabályozza.

2. A melegházasság alaptörvényi tilalmával az al-
kotmányozó a jövőre nézve kizárta, hogy a világ-
szerte érvényesülő tendenciát követve a magyar jog-
alkotó valaha is megnyithassa a házasság intézmé-
nyét az azonos neműek számára. Ezzel összhangban 
az Alaptörvény XV. cikke a szexuális orientáci-
ón és a nemi azonosságtudaton alapuló diszkrimi-
nációt nem említi a tiltott megkülönböztetések so-
rában. Ez azt jelenti, hogy a magyar alkotmányozó 
nem tiltja meg az államnak, hogy önmagában a sze-
xuális orientáció alapján pártoljon vagy éppenség-
gel hátrányosan megkülönböztessen egy életformát. 
Ez a megoldás nemcsak az Európai Unió Alapjogi 
Kartájával és az Európai Unió Bíróságának állan-
dó joggyakorlatával,9 de az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény jelenleg még hatályos rendelkezé-
seivel is ellentétes.

3. Az Alaptörvény II. cikke értelmében „[a]z em-
beri méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga 
van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzati 
életet a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” Az 
1937-es ír alkotmányon kívül nincs még egy olyan 
európai alkotmány, amely a magzati életet a foganta-
tástól védené. Az Alaptörvény nem mondja ki expli-
cit módon, hogy a magzatot megilleti az élethez való 
jog, de támogatja ezt az értelmezést, mivel „a mag-
zati életet fogantatástól védelem illeti meg” fordula-
tot egy mondatban szerepelteti a „minden embernek 
joga van az élethez” megállapítással. Ezáltal mind 
a törvényhozást, mind a bírói jogértelmezést a nők 
önrendelkezési jogának korlátozására ösztökéli.

A bizonytalanságok az 1997 óta törvényi úton 
széles körűen engedélyezett mesterséges reproduk-
ciós eljárásokkal kapcsolatban is fennállnak. A tör-
vény által lehetővé tett méhen kívüli megterméke-
nyítés szükségképpen magával hozza számos, már 
megfogant embrió méhen belüli vagy azon kívü-
li elpusztulását. Tekintettel arra, hogy az alaptörvé-
nyi szabályozás nem tesz különbséget az in utero és 
az in vitro magzatok között, arra kell következtet-
nünk, hogy alkotmányi védelmük azonos. Ez pedig 
oda vezethet, hogy az in vitro megtermékenyítés el-
lehetetlenül.

Komoly jogbizonytalanságot jelent tehát, ha egy 
ország, amely – mint Magyarország mind a mai na-
pig – támogatja a meddőség kezelésének többféle 
módozatát, beleértve a testen kívüli megterméke-
nyítést és beültetést is, és amely az embrión való ku-
tatást is lehetővé teszi, alaptörvényében a foganta-
tástól számított alkotmányos magzati életvédelmet 
ír elő. Ez az előírás kérdésessé teheti a mesterséges 
reprodukciós eljárások alkotmányosságát, és a Ma-
gyar Köztársaság által ratifikált nemzetközi egyez-
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ményekkel, köztük az Európa Tanács keretében el-
fogadott, az emberi jogokról és a biomedicináról 
szóló oviedói egyezménnyel való összhangját.

Mindezek a rendelkezések sértik mindazon egyé-
nek autonómiáját, akik nem fogadják el az Alaptör-
vény ideologikus értékekei alapján megfogalmazott 
normatív életmódmodelleket – a preambulum meg-
fogalmazásában „azt a formát, amelyben élni szeret-
nénk” –, és alkalmasak arra, hogy őket a politikai 
közösségből kirekesszék.

7.  
szocI á lIs jogok h ely eTT 

á lla mcélok

Az Alaptörvény szociális jogokra vonatkozó rendel-
kezései nem eredményeznek drasztikus változást e 
jogok védelme tekintetében, főként azért, mert az 
Alkotmánybíróság a régi szabályozás alapján sem is-
merte el a szociális rendelkezések túlnyomó részének 
alapjogi jellegét. Az Alaptörvény rendelkezéseinek 
egy része (XII, XIX. és XX. cikk) az Alkotmánybí-
róság eddigi ítélkezési gyakorlatának szellemét tük-
rözve teszi ezt a korábbi szövegnél egyértelműbbé. 
A szövegezés ugyanakkor egyes helyeken [például 
XIX. cikk (3) és (4) bekezdés] új, aktuálpolitikai jel-
legű felhatalmazásokat és korlátozásokat tartalmaz, 
amelyekkel az alkotmányozó az új vágányra terelt 
szociálpolitikai intézkedések alkotmányellenességét 
próbálja kivédeni, valamint a jelenlegi kormány által 
félresöpört megoldásokat kíván a jövőre nézve alkot-
mányellenessé nyilvánítani.

1. A korábbi szabályozással ellentétben az Alap-
törvény nem tartalmazza a munkához való jogot 
(amelyet az Alkotmánybíróság is csak az állami fog-
lalkoztatáspolitika művelésére irányuló, közelebb-
ről meg nem határozható tartalmú kötelezettsége-
ként értelmezett), így az új rendelkezések egyértel-
művé teszik, hogy a munkalehetőségek biztosítása 
csak államcél. Új elem viszont a munkavégzési kö-
telezettség előírása, az egyén – meglehetősen nehe-
zen körülhatárolható – képességeinek és lehetősége-
inek függvényében.

2. Az Alaptörvény a munkavállalók és a munka-
adók közti együttműködési kötelezettség előírásá-
val, valamint az együttműködési célok rögzítésével 
e folyamatot a korábbi szabályozással ellentétben al-
kotmányos védelem alá helyezi, a szövegezés azon-
ban bizonytalanságban hagy a rendelkezés normatív 
státusát illetően. Az Európa Tanács szociális Karta 
6. cikke és az EU Alapjogi Karta 28. cikke mintá-
jára az Alaptörvény alkotmányos védelem alá vonja 
a kollektív alku folyamatát. Figyelemre méltó moz-

zanat ugyanakkor, hogy a szöveg kerüli a sztrájk ki-
fejezést, helyette a „munkabeszüntetést” használ-
ja. A szövegkörnyezetből úgy tűnik, hogy az alku-
ban részt vevő mindkét felet megilleti ez a jog, ami 
így lehetővé teszi a munkavégzés megakadályozá-
sát a munkáltató részéről (lock out). Ez az 1989-es 
alkotmány rendelkezéseiből nem volt levezethető. 
A sztrájkjog szabályozásával kapcsolatban a garanci-
ák csökkenését jelzi, hogy megszűnik a törvény két-
harmados jellege.

Az Alaptörvény nem tartalmaz a munkabér al-
kotmányos védelmére vonatkozó rendelkezést. [Az 
1989-es alkotmány 70/B. § (2) bekezdése rögzítet-
te az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét, (3) bekez-
dése pedig a munka díjazásával kapcsolatban tartal-
mazott egy, még az államszocializmus elosztási el-
vét hirdető rendelkezést.]

3. Az Alaptörvény az AB határozatok szellemé-
nek megfelelően nem jogként, hanem államcélként 
ír a szociális biztonság megteremtéséről. A hatályos 
alkotmány 70/E. §-ának szövegezése és néhány 
AB döntés elvben nyitva hagyta annak lehetőségét, 
hogy a szociális biztonsághoz való jogot egy esetle-
ges későbbi időpontban alapjogként lehessen értel-
mezni. A 32/1998. (VI. 25.) AB határozat elvon-
tan a szociális biztonsághoz való jog alkotmányos 
mértékét is körülírta. Az új szöveg megszünteti az 
efféle interpretáció lehetőségét. A második mon-
dat szinte szó szerinti ismétlése a 70/E. § második 
mondatrészének, de míg az nyilvánvalóan csupán 
példákat sorolt fel az ellátásra jogosultak köréből, 
az új szöveg a jogosult csoportok taxatív felsorolá-
saként értelmezhető, amiből az következhet, hogy 
az államnak csak a felsorolásban szereplő csoportok 
szociális biztonságának megteremtésével kell fog-
lalkoznia (az „önhibás” munkanélküliekével például 
nem). Változás mutatkozik abban is, hogy a bizto-
sítandó ellátás már nem a „megélhetésükhöz szük-
séges”, hanem csak a „törvényben meghatározott” 
mértékű.

A szociális biztonság megteremtésének eszkö-
zei közül kikerült a társadalombiztosítás, a szöveg-
ben csak a szociális intézmények és intézkedések 
rendszere maradt. Az alaptörvényi rendelkezések 
azt célozzák, hogy az új szociálpolitikai szemlé-
let jegyében a segélyt munkához vagy társadalmi-
lag hasznosnak tekintett tevékenység végzéséhez kö-
tő intézkedések bevezetésének ne legyenek alkotmá-
nyossági akadályai.

A szöveg kizárja a kötelező magánnyugdíj-pénz-
tári rezsim visszaállítását, amelynek célja a korábban 
kipróbált és a kormányzat által elvetendőnek ítélt 
szociálpolitikai megoldás ismételt bevezetésének az 
alaptörvénybe ütközés miatti ellehetetlenítése.
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8.  
a pI acgazDaságI  

bIzTosíTékok h I án ya

Az Alaptörvény elfogadása nem sorolható a szim-
bolikus politikai aktusok közé, a jogállamban meg-
engedhetetlen korlátozások a piac működése szem-
pontjából is meghatározó beavatkozásnak minősül-
nek. A makrogazdasági kiigazítást szolgáló politikai 
lépések sikere nem választható el az alapjogi véde-
lem sorsától. A politikai szabadságjogok védelme és 
a piacgazdaság intézményrendszerének fönnmaradá-
sa egymástól elválaszthatatlan. A hatalomnak a ma-
gánszférába történő provokatív behatolásával szem-
beni föllépést a morális és az üzleti megfontolások 
egyaránt elkerülhetetlenné teszik.

Az Alaptörvény nem tesz említést arról, hogy 
Magyarország piacgazdaság. Kétségtelen, hogy az 
1989-es – még hatályos – alkotmány erre vonatko-
zó kijelentésének [„Magyarország gazdasága olyan 
piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magán-
tulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül” 
9. § (1) bekezdés] nincs normatív ereje, elhagyása 
mégis árulkodó. Mintha azt üzenné, hogy mivel az 
Alaptörvény több rendelkezése összeegyeztethetet-
len azokkal az elvárásokkal, amelyek a szociális pi-
acgazdaság lényegadó tartalmi vonásait jelentik, e 
konfliktust az alkotmányozó a piacgazdaság rovásá-
ra kívánta feloldani.

Nem tárgya ennek az elemzésnek annak meg-
ítélése, hogy közgazdasági szempontból indokolt-e, 
hogy az Alaptörvény a 36–37. cikkben olvasható 
részletességgel rendelkezzen az államadósság kívá-
natos szintjéről és az attól eltérő helyzetben irányadó 
kötelezettségekről, tilalmakról. Az azonban kétség-
telen, hogy az alapjogi védelem még átmenetileg 
sem volna mellőzhető az állam közpénzügyi problé-
máira hivatkozással. Az új Alaptörvény ezzel szem-
ben éppen ezt teszi: a 37. cikk (4) bekezdése alap-
ján a magántulajdonos az államhatalommal szem-
beni védelemre csak a nemzetgazdasági mutatók 
relatíve kedvező alakulása esetén tarthat igényt. Pi-
acgazdaságban elfogadhatatlan, hogy az állam – vélt 
vagy valós, jogos vagy védelemre méltatlan – érdekei 
úgy élvezzenek elsőbbséget a jogalanyok szabadságát 
megalapozó tulajdonjog védelmével szemben, hogy 
nincs pártatlan fórum, amely az állam és a tulajdo-
nos alkotmányos vitájában igazságot tenne. Míg a 
XIII. cikk (1) bekezdése kiemeli, hogy „[a] tulajdon 
társadalmi felelősséggel jár”, nem teszi egyértelmű-
vé, hogy a tulajdonost az állammal szemben megil-
lető alapjogi védelem kiterjed a törvényben előírtak 
figyelembevételével megszerzett jogokra és váromá-
nyokra. (Az Országgyűlés a még hatályos alkot-

mánynak az Alaptörvény elfogadását követő soron 
kívüli módosításával egyértelművé tette, hogy a tu-
lajdonhoz való jog védelmét leszűkítően értelmezi: 
az nem vonatkozik a korábban megszerzett nyug-
díjjogosultak szerzett jogaira). A piacgazdaság fo-
galmának „fakulását” érzékelteti az is, hogy miköz-
ben az Alaptörvény továbbra is hallgat a magánauto-
nómia meghatározó jelentőségű elvéről, a szerződési 
szabadságról, addig ésszerűtlen túlzással az ország-
gyűlési képviselők minősített döntésével megalko-
tandó törvény kompetenciájába utalja a kizárólagos 
állami tulajdon meghatározását és az úgynevezett 
nemzeti vagyonnal való rendelkezés kérdéseit [lásd 
az alaptörvény 38. cikk (2) bekezdés].

Összességében elmondható, hogy az Alaptörvény 
célja nem a piacgazdaság meghatározó súlyú bizto-
sítékainak rögzítése, hanem az állam és az azzal ösz-
szefonódó pártszövetség politikai és gazdasági ha-
talmának jogi eszközökkel történő megerősítése.

9.  
lelk I Ism er eTI Toler ancI a, 

n em egy en lô va llások 
– á lla mTól kü lön vá lT, 

egy üTTmû köDô egy h áza k

Az Alaptörvény VII. cikke megőrzi az 1989-es al-
kotmány 60. §-ának struktúráját és átveszi szövegé-
nek jelentős részét. Ennek ellenére karakteres eltérés 
mutatható ki a tekintetben, hogy miként viszonyul 
a két alkotmány a lelkiismereti és vallásszabadság-
hoz.

1. Az Alaptörvény preambuluma, amelyet a nor-
maszöveg értelmezésekor kötelezően figyelembe kell 
venni [R) cikk (3) bekezdés], elkötelezi magát a ke-
reszténység egyik irányzata, a magyar római kato-
likus hagyomány mellett. A preambulum szövege 
szerint „[b]üszkék vagyunk arra, hogy szent István 
királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyez-
te a magyar államot, és hazánkat a keresztény Euró-
pa részévé tette”, a magyar nemzet tagjai elismerik 
a kereszténység „nemzetmegtartó szerepét”, és tisz-
teletben tartják, hogy a szent Korona „megtestesí-
ti” Magyarország alkotmányos állami jogfolytonos-
ságát. A szakrális szimbólumokon túl az ideológiai 
választás tükröződik – egyebek mellett – az Alap-
törvény közösségi felfogásában, preferált családmo-
delljében [l) cikk (1) bekezdés], a fogantatással kez-
dődő magzati élet védelméről szóló rendelkezésében 
(II. cikk).

A preambulum az ezeréves keresztény tradíció 
preferálása mellett kimondja, hogy „[b]ecsüljük or-
szágunk különböző vallási hagyományait”. A válasz-
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tott megfogalmazás a tolerancia modelljét jeleníti 
meg, amely szerint a különböző világnézeti felfogá-
sok nem egyenrangúak, noha követésüket nem aka-
dályozza tiltás és üldözés. Figyelemre méltó ugyan-
akkor, hogy az így deklarált tolerancia csak a kü-
lönféle „vallási hagyományokra” terjed ki, az újabb 
keletű vagy Magyarországon újabban megjelenő val-
lási irányzatokra, valamint a nem vallásos lelkiisme-
reti meggyőződésekre viszont nem vonatkozik.

Mindez azt jelenti, hogy az Alaptörvény nem 
egyszerűen helyesli a polgárok egy részének világ-
nézetét, vallását, gyakorlatait és kulturális javait, ha-
nem egyúttal állást foglal abban a kérdésben, hogy 
melyik világnézet és életfelfogás igaz és helyes, ez-
által alacsonyabb rendűnek tünteti fel a rivális vi-
lágszemléleteket és kulturális gyakorlatokat. Vagyis 
az Alaptörvény nem csupán elismeri a kereszténység 
történelmi szerepét az állam létrejöttében, hanem 
egyúttal el is kötelezi magát annak erkölcsi és politi-
kai elvei mellett. Következésképpen szakít az 1989-
es alkotmány megoldásával, amely semleges maradt 
a versengő világnézeti felfogások között.

2. Az Alaptörvény VII. cikk (1) bekezdése elis-
meri a lelkiismereti és vallásszabadságot, és megfo-
galmazza annak fő tartalmi elemeit: „Ez a jog ma-
gában foglalja a vallás vagy más meggyőződés sza-
bad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a 
szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését 
mindenki vallásos cselekmények, szertartások vég-
zése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár 
másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magán-
életben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, 
gyakorolja vagy tanítsa.” A normaszöveg itt lényegé-
ben átveszi az 1989-es alkotmány 60. § (1)–(2) be-
kezdésének szövegezését.

Változást jelent ugyanakkor a VII. cikk (2) be-
kezdése, amely kimondja: „Az állam és az egyházak 
különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az 
állam a közösségi célok érdekében együttműködik 
az egyházakkal.” Az 1989-es alkotmány az állam 
és az egyház „elválasztását” írta elő, míg az új szö-
vegezés – az 1989 előtti magyar alkotmányhoz ha-
sonló megoldással – a „különvált” működésről szól. 
A látszólag csekély szemantikai különbség tartalmát 
az állam és az egyházak „együttműködéséről” szó-
ló szövegrész világítja meg. Az Alaptörvény ugyanis 
nem rendelkezik az állam és az egyesületek, a szoci-
ális, egészségügyi, kulturális intézmények vagy más 
nem állami szervezetek közötti együttműködésről. 
Kizárólag egy másik közhatalmi intézmény, a helyi 
önkormányzat és az állam együttműködését írja elő 
[34. cikk (1) bekezdés].

Az Alaptörvény „különvált, de együttműködő” 
egyházmodellje a magyar alkotmánybírósági gya-

korlatot veszi át, amely szerint a közoktatási, szo-
ciális, egészségügyi és adószabályok preferálhatják 
a „történelmi egyházakat” más egyházakkal szem-
ben, és az egyházak előnyben részesíthetők más in-
tézmények (egyesületek, alapítványok) rovására. Az-
által, hogy ez a felfogás bekerült az Alaptörvénybe, 
sokkal nehezebben változhat meg az – egyenlőség 
elvével nem harmonizáló – alkotmánybírósági jog-
gyakorlat.

Az Alaptörvény változást jelent a tekintetben is, 
hogy a VII. cikk (3) bekezdése az egyházakra vonat-
kozó részletes szabályok esetében követeli meg a két-
harmados szavazati arányt. Az 1989-es alkotmány a 
lelkiismereti és vallásszabadságot védte az egyszerű 
parlamenti többségi szabályozástól. Míg tehát ko-
rábban az alapjog leglényegesebb garanciáinak meg-
változtatásához kellett széles körű parlamenti kon-
szenzus, addig a jövőben az egyházi intézmények-
re vonatkozó részletes szabályok nem módosíthatók 
egyszerű parlamenti többséggel. Az új konstrukció 
várható következménye, hogy az Alaptörvény felha-
talmazása alapján a közeljövőben olyan egyházi tör-
vényt fogad el a kétharmados parlamenti többség, 
amely határozottan megjeleníti a lelkiismereti sza-
badságra vonatkozó „toleránsan, de nem egyenlően 
kezelve” és az egyházakra vonatkozó „különváltan, 
de együttműködve” modellt.

10.  
az a la pjogv éDelem 

gy engü lése

Az alapjogvédelmi szint csökkenését az Alaptörvény 
tartalmi alapjogi rendelkezései mellett jelentősen 
befolyásolja azoknak a intézményi, eljárási garanci-
áknak a gyengülése, amelyek képesek lennének az 
Alaptörvényben megmaradt jogok érvényesítésére. 
Ezek sorában a legfontosabb az Alkotmánybíróság 
hatáskörének olyan módosulása, amely a testületet a 
korábbinál jóval kevésbé teszi képessé alapjogvédel-
mi feladatainak ellátására. Ehhez jön még a testü-
let összetételének még az Alaptörvény hatálybalépé-
se előtt bekövetkező megváltozása, ami tovább fogja 
nehezíteni az alapjogvédelmi funkció gyakorlását.

1. Az utólagos normakontroll jelentős korlátozása 
azért váltott ki nagy hazai és nemzetközi visszhan-
got, mert a felülvizsgálat jogának megvonása a pénz-
ügyi tárgyú törvényeket illetően a világon egyedülál-
ló megoldást teremt, hiszen nem létezik olyan alkot-
mánybírósági funkciót betöltő intézmény, amelynek 
felülvizsgálati joga a vizsgálandó jogi normák tárgya 
alapján lenne korlátozott. Ezeknek a törvényeknek 
az alkotmányosságát az alkotmánybírák csak olyan 
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jogokkal (az élethez és emberi méltósághoz, a sze-
mélyes adatok védelméhez, a gondolat, a lelkiismeret 
és a vallás szabadságához vagy a magyar állampol-
gársághoz való joggal) kapcsolatban vizsgálhatják, 
amelyeket tipikusan nem sérthetnek. A korlátozás 
mindaddig fennáll, amíg az államadósság meg nem 
haladja a bizonytalan tartalmú „teljes hazai összter-
mék” felét. A testület által nem vizsgálható törvé-
nyek esetében tehát nem érvényesül az alkotmány 
alaptörvényi jellegére és mindenkire kötelező voltá-
ra vonatkozó követelmény. Ez egyszersmind azt is 
jelenti, hogy sérülnek az EUsz 2. cikkében az em-
beri méltóság tiszteletben tartására, a szabadság, az 
egyenlőség, valamint az emberi jogok – ideértve a 
kisebbséghez tartozó személyek jogait – tiszteletben 
tartására vonatkozó értékek védelmi garanciái.

Az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll 
hatáskörével kapcsolatban nemcsak annak tárgyi 
korlátozása csökkenti az alapjogvédelem hatékony-
ságát, hanem a kezdeményezői kör radikális korlá-
tozása is. Megszűnik ugyanis a magyar rendszer-
váltás egyik sajátossága, a mindenki által, minden 
személyes érintettség nélkül kezdeményezhető po-
puláris akció lehetősége. Ez az egyedülálló lehe-
tőség az elmúlt több mint két évtizedben nemcsak 
magánszemélyeknek, de jogvédő civilszervezetek-
nek, érdekképviseleteknek is lehetőséget nyújtott 
arra, hogy közérdekből az Alkotmánybíróság előtt 
támadjanak meg alkotmányellenesnek tartott jog-
szabályokat. lehet ugyan azzal érvelni, hogy ez az 
intézmény más demokratikus államokban sohasem 
létezett, ugyanakkor kétségtelen, hogy jelentősen 
hozzájárult az alapjogvédelem elért szintjéhez, ami 
így most csökken.

Az absztrakt utólagos normakontrollt az Alap-
törvény 24. cikk (2) bekezdés e) pontja szerint a jö-
vőben csak a Kormány, az országgyűlési képviselők 
egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa kezde-
ményezheti. Ez a jelenlegi ciklus parlamenti erő-
viszonyai alapján nagyon valószínűtlenné teszi az 
ilyen kezdeményezéseket, hiszen a Kormány és az 
általa jelölt ombudsman aligha fog élni ezzel a le-
hetőséggel, a képviselők egynegyedének kezdemé-
nyezése pedig a két demokratikus ellenzéki párt és 
a kormányt támogató szélsőjobboldali párt koalíci-
óját feltételezné.

Az Alaptörvény nyitva hagyja azt a kérdést is, 
vajon az Alkotmánybíróságot a korlátozott utólagos 
normakontroll hatáskör kapcsán megilleti-e majd 
továbbra is az alkotmányellenesnek ítélt jogszabá-
lyok megsemmisítésének joga. A 24. cikk (3) bekez-
dése szól ugyan a megsemmisítési jogról, de ehhez 
hozzáteszi: „illetve sarkalatos törvényben meghatá-
rozott jogkövetkezményt állapít meg”. Vagyis elkép-

zelhető, hogy az Alkotmánybíróságról a későbbiek-
ben megalkotandó sarkalatos törvény nem biztosítja 
majd a megsemmisítés jogát.10

Az Alkotmánybíróságról szóló sarkalatos törvény 
hiányában azt sem lehet tudni, mi lesz a sorsa annak 
a több száz, a testület asztalán fekvő indítványnak, 
amelyeket még az Alaptörvény hatálybalépése előtt 
akkor még jogosultak, de azt követően már e joguk-
tól megfosztott magánszemélyek és szervezetek po-
puláris akció formájában nyújtottak be. Vajon itt is 
érvényesül-e a más ügyekben a jelenlegi kormány ál-
tal előszeretett alkalmazott visszamenőleges hatály, 
ami azt jelentené, hogy a korábban benyújtott indít-
ványokat nem fogja elbírálni az Alkotmánybíróság?

2. Ahogy láttuk, magánszemélyek és szervezetek 
a jövőben csak akkor fordulhatnak az Alkotmánybí-
rósághoz, ha maguk is konkrét jogsértés áldozatai, 
és ezt jogerős közigazgatási vagy bírói döntés már 
meg is állapította. Ebben az esetben természetesen 
az Alkotmánybíróság által kínált jogorvoslat is csak 
őket fogja érinteni. Vagyis az alkotmányjogi panasz 
lehetőségének kiterjesztése egyáltalán nem helyette-
síti a magánszemélyek, szervezetek széles körű in-
dítványozási jogát. Ráadásul az Alkotmánybíróság-
ról szóló sarkalatos törvény hiányában egyelőre a ki-
terjesztett alkotmányjogi panaszeljárás részleteit, a 
kezdeményezés pontos feltételeit, valamint a jogkö-
vetkezményeket sem ismerhetjük.

3. Kétségtelen, hogy egy széles körű valódi pa-
nasz lehetősége az alapjogi bíráskodás hasznára vál-
hat, ahogy az történt Németországban, spanyolor-
szágban vagy Csehországban. Ugyanakkor ennek 
feltétele az alapjogok iránt elkötelezett, a kormány-
tól független Alkotmánybíróság léte. A jelenlegi 
kormány viszont már 2010. májusi hivatalba lépése 
óta mindent megtesz ennek megakadályozása érde-
kében. Kezdődött mindez az alkotmánybírák jelölé-
si rendszerének megváltoztatásával, ami a kormány-
pártok számára kizárólagos lehetőséget biztosított a 
jelölésre, majd a választásra. Az Alaptörvény, tovább 
gyengítve a függetlenség garanciáit, tizenegyről ti-
zenötre növelte az Alkotmánybíróság létszámát, ami 
– tekintettel egy jelenleg betöltetlen alkotmánybírói 
helyre – két új bíró 2010. májusi megválasztását kö-
vetően további öt új bíró megválasztását teszi lehe-
tővé, mégpedig az eddigi kilenc helyett tizenkét év-
re, vagyis három parlamenti ciklus idejére. Az eddig 
a bírák által három évre választott alkotmánybíró-
sági elnököt a jövőben a parlament választja majd 
meg teljes hivatali idejére. Ezekkel a változtatások-
kal nem is várják meg az Alaptörvény 2012. január 
1-jei hatálybalépését, hanem egy 2011 májusában el-
fogadott alkotmánymódosítás alapján az elnököt és 
az új tagokat már július végén megválasztják.11
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1 1 .  
bí róI FüggeTlenség  
ga r ancI á k n élkü l

1. Az Alaptörvény szövege nem ad elegendő garan-
ciát a bírói függetlenség érvényesülésére. Az Alap-
törvénynek az igazságszolgáltatásra vonatkozó sza-
kaszai közül hiányzik néhány jelentős garanciális és 
szimbolikus elem. E hiányok lehetővé teszik azokat 
a közjogi átalakításokat, amelyek a bíróságok auto-
nómiáját veszélyeztethetik. A hatályos alkotmány-
nyal szemben az Alaptörvény nem szól a bírósági 
szintekről, nem nevesíti a fórumrendszer elemeit, 
így felhatalmazást ad a táblabíróságok megszünteté-
sére. Nem szól a bíróságok igazgatásáról: a 25. cikk 
(5) bekezdése, amely a bírói önkormányzati szervek 
közreműködéséről tesz említést, 1997 előtt sem bi-
zonyult elégséges garanciának a kormányzati hatás-
körök túl széles értelmezésével szemben. Az Alap-
törvény tehát nem gátolja meg egy olyan igazgatási 
modell megalkotását, amelyben nincsenek a kor-
mányzati hatásköröknek ellensúlyai.

2. Az igazságszolgáltatásra vonatkozó alapelvek 
közül hiányzik a bíróság előtti egyenlőség klasszi-
kus alkotmányos elve is.

Feltűnő módon hiányzik a bíróságról szóló feje-
zetből annak kimondása, hogy a bíróságok az al-
kotmányos rend, valamint a jogok és törvényes ér-
dekek védelmezői. Az a megfogalmazás, hogy „[a] 
bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak 
el”, nem garantálja a bíróságok igazságszolgáltatási 
monopóliumát. Így a hatalom megosztásának egyik 
klasszikus eleme is hiányzik.

3. Az Alaptörvény 28. cikke a bírói jogértelmezés 
alapjairól szól, értelmezhetetlen szöveggel. Homá-
lyos, ezért jogbizonytalanságot okozó tartalma van 
annak, hogy a bírák a jogszabályok szövegét nem-
csak az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, ha-
nem a józan észnek, a közjónak, az erkölcsös és gaz-
daságos célnak való megfelelést is feltételezniük kell. 
A jogértelmezéssel kapcsolatos aggályt vet föl az 
Alaptörvény azon szakasza is, amely homályos tar-
talmú alkotmányos értékek alapján is lehetővé teszi 
az alapjogok korlátozását („Alapvető jog más alapve-
tő jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos ér-
ték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mér-
tékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető 
jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával kor-
látozható”). Különösen aggályos ez, ha szem előtt 
tartjuk a preambulumba foglalt értékek természeté-
ről korábban mondottakat.

4. A legmagasabb ítélkezési szint átnevezése Kú-
riává alkalmat ad arra, hogy a 2015-ig megválasztott 
legfelsőbb bírósági elnök helyére a kormánypártok a 

kétharmados többséget kihasználva új személyt vá-
lasszanak. A nekik megfelelő új főbíró mandátumát 
az Alaptörvény hatról kilenc évre növelte.

Közvetlenül a végszavazás előtt, minden egyez-
tetés vagy hatásvizsgálat nélkül került be az Alap-
törvény szövegébe egy olyan szabály, amely a bírák 
szolgálati jogviszonya idejének felső határát egyik 
napról a másikra az eddigi 70 évről az általános 
öregségi nyugdíjkorhatárra (ez jelenleg 62 év) csök-
kenti. Ez a módosítás elsősorban előkészítetlensége, 
szakmai megalapozatlansága és bevezetésének gyor-
sasága miatt sérti a bírák státuszának védelmére vo-
natkozó elveket. Az Alaptörvény elfogadása után fo-
gadta el az Országgyűlés azt a törvénymódosítást, 
amely a megüresedő bírósági vezetői posztok be-
töltésére moratóriumot rendelt el, nyilvánvalóan a 
megváltoztatandó kinevezési rend miatt. Mindez 
veszélyezteti az igazságszolgáltatás folyamatosságát 
és a pártatlanságába vetett társadalmi bizalmat. Az 
életkori maximum és a kinevezési moratórium olyan 
helyzetben született meg, amikor a kormányzó erő 
számos jelét adta a bírói kar iránti politikai bizal-
matlanságának.

12 .  
az 1989-es a lkoTm án y 

om bu Dsm an moDellj én ek 
m egszü nTeTése

Az intézmény az 1989-es alkotmány szerint az egy-
mással egyenrangú biztosok koncepcióján alapul. 
sikerességét mutatja, hogy mintaként szolgált több 
demokratizálódó állam ombudsmanmodelljének ki-
alakításakor. Az 1989-es alkotmány értelmében az 
Országgyűlés minden érzékeny társadalmi kérdést 
érintő alapjog vagy több egymással összefüggő alap-
jog védelmére szakosított ombudsmani posztot ala-
píthat, ha e jogok mindennapos megsértése való-
ságosan fenyegeti a polgárok szabadságát. Azok a 
jogok, amelyeknek ily módon kiemelt védelmet biz-
tosítanak, kikerülnek az általános biztos hatásköré-
ből, s megkülönböztetett figyelem mellett szakosí-
tott biztos őrködik felettük. A kormánynak, a köz-
igazgatásnak így egymástól független több ellenféllel 
kell szembenéznie, az ombudsmanok pedig egymás-
sal egyfajta autonómiaversenyben állnak. A szakosí-
tott ombudsmanok hatásköre az állampolgári jogok 
biztosánál szélesebb is lehet, kiegészülhet az adott 
jog(ok) érvényre juttatásához szükséges speciális ha-
táskörökkel, azaz nemcsak klasszikus ombudsma-
ni hatáskörökkel rendelkezhetnek. Közülük a jövő 
nemzedékek biztosának és az adatvédelmi biztos-
nak a vizsgálati jogköre a magánszférára is kiterjed, 
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utóbbi hatósági jogkörökkel is élhet. A kisebbségi és 
az adatvédelmi biztosi intézmény az uniós irányel-
vek végrehajtásának a biztosítékául is szolgál.

1. Az új Alaptörvény a szakosított biztosok kiik-
tatásával megszünteti az alapjogvédelem fenti mo-
delljét, az új szabályozás részletei viszont ellentmon-
dásosak vagy még nem ismertek. Csak annyit mond 
az Alaptörvény, hogy az Országgyűlés két helyet-
test választ kétharmados többséggel „a jövő nemze-
dékek érdekeinek, valamint a Magyarországon élő 
nemzetiségek, jogainak” védelmére [30. cikk (3) be-
kezdés].

2. Az alapjogi fejezet szerint a „személyes adatok 
védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez 
való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létre-
hozott, független hatóság ellenőrzi” [6. cikk (3) be-
kezdés]. s bár nem igazán tudni, hogy a „független 
hatóság” mit jelent, a legvalószínűbb forgatókönyv, 
hogy az adatvédelmi biztosból kormányhivatalnok 
válik. Ha az intézményhez később nem társítanak 
a függetlenséget szavatoló garanciákat, akkor ez a 
szabályozás az Európai Unió adatvédelmi irányelvé-
be (95/46/EK) is ütközhet, hiszen az a hatósági eljá-
rás során „teljes függetlenséget” követel meg. Ami a 
jogvédelmi szintet illeti, kevéssé tűnik valószínűnek, 
hogy az állam átláthatósága és a személyes adatok 
védelme iránt nem mindig elkötelezett kormányt 
majd egy kormányhivatal fog hatékonyan ellenőriz-
ni. Ez különösen az információszabadság terén hoz 
képtelen helyzetet, itt ugyanis minden vitában az ál-
lammal áll szemben a „független hatóság”.

3. A szakosított biztos helyett a jövőben az om-
budsman egyik helyettesét a nemzetiségi jogok vé-
delmére az Országgyűlés választja majd kétharma-
dos többséggel. Az önálló kisebbségi ombudsmani 
poszt megszüntetése érinti a 2000/43/EK európai 
uniós irányelv elvárásait, hiszen a diszkriminációs 
ügyekben a kisebbségi ombudsman mellett eljáró 
Egyenlő Bánásmód Hatóság nem független a kor-
mányzattól. Megemlítendő, hogy bár a magyar kor-
mány az unió soros elnöksége keretében egy roma 
kerethatározat megalkotásán ügyködik, az Alaptör-
vény ezzel nincs összhangban, ugyanis kifelejtette a 
roma kisebbséget a pozitív diszkrimináció nevesített 
célcsoportjai közül. A 15. cikk (5) bekezdése értel-
mében „Magyarország külön intézkedésekkel védi a 
gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 
élőket”.

4. Az Alaptörvény értelmében „a jövő nemze-
dékek érdekeinek” védelmét egy kétharmaddal vá-
lasztott helyettes fogja ellátni. Ez a megfogalmazás 
– szemben a biztos eddigi hatáskörével – nem utal 
az egészséges környezethez való jogra, így talányos, 
hogy mi lesz a helyettesi poszt funkciója. Ha az va-

lóban a jövő nemzedékek védelmével foglalkozik, 
akkor kérdéses, hogy a meg nem született emberek-
től, akik nem jogalanyok, hogyan érkezhetnek majd 
panaszok az ombudsmani hivatalhoz vagy az akár 
hivatalból milyen alapon vizsgálódhat.

5. A kollektív ombudsmani intézmény mintájá-
ra szabályozott rendészeti panasztestület sorsa bi-
zonytalan, hiszen arról az Alaptörvény nem rendel-
kezik. A testület öt tagját jelenleg az Országgyűlés 
rendészeti, valamint emberi jogi ügyekben feladat-
körrel rendelkező bizottságának együttes javaslatá-
ra az Országgyűlés kétharmaddal hat évre választja. 
A testület hatásköre annyiban speciális, hogy nem a 
közigazgatási panaszok kimerítése után lehet ahhoz 
fordulni, hanem vizsgálata a főkapitány döntésével 
záruló eljárás része.

13 .  
polITI k a I pr eFer encI á k 

a lkoTm án y ba Fogla lása

Az alkotmányok egyik funkciója, hogy jogosult-
ságként vagy eljárási szabályként rögzítsék azokat 
az erkölcsi értékeket, amelyeket a társadalom túl-
nyomó többsége a magáénak vall. Hagyományosan 
ilyen, az alaptörvényben rögzített értékeknek számí-
tanak az alapvető jogok, a hatalommegosztás vagy 
a közügyekben történő döntéshozatal eljárásrend-
je. A közpolitikai kérdések túlnyomó része, minde-
nekelőtt a gazdaság- és társadalompolitika ugyanak-
kor egy Magyarországhoz hasonlóan parlamentáris 
kormányformájú államban a szabad választásokon 
győztes kormánytöbbség belátására és egyben fele-
lősségére van bízva.

A rendszerváltáskor az alkotmányozók megőriz-
ték az eredeti 1949-es alkotmány alkotmánymódosí-
tásra vonatkozó szabályát, és ennek felhasználásával 
egy tartalmilag új alkotmányt hoztak létre. Akár-
mi is volt e rendelkezés eredeti indoka, azt, hogy az 
alkotmány bármely és akár valamennyi pontjának 
megváltoztatásához elegendő az országgyűlési kép-
viselők kétharmadának szavazata, hosszú időn ke-
resztül úgy értékelték, mint ami nem elégséges az 
alapjogok védelmére, a megfelelő alkotmánybírás-
kodási kontroll biztosítására és az alkotmány alap-
szerkezete stabilitásának megőrzésére. számos al-
kotmányjogi szakértő az Alkotmánybíróságon és 
annak környezetében úgy tartotta, hogy az alkot-
mánynak ez a hiányossága indokolja leginkább egy 
új alkotmány létrehozását. Az 1994–1998-as cik-
lusban az alkotmány előkészítésére alkotott, na-
gyobb konszenzust igénylő említett szabályok is er-
re a problémára születtek válaszként. A mostani Fi-
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desz–KDNP-kormány eredeti tervei között szintén 
szerepelt egy új alkotmánymódosítási szabály meg-
alkotása, amely két egymást követő parlament két-
harmados szavazatát kívánta volna meg az alkot-
mány módosításához. Ez a tervezett szabály, amely 
– ellentétben a mintául szolgáló spanyol példával – 
nem tett volna különbséget átfogó alkotmányrevízi-
ók és kis jelentőségű módosítások között, túlságosan 
bebetonozta volna a kellő konszenzus nélkül elfoga-
dott alkotmányt. Végül is e legitimációs deficit mi-
att a kormány letett a korábbi parlamenti módosítási 
szabály lecseréléséről. Ehelyett viszont egy sor poli-
tikai kérdést kötött kétharmados többséghez, meg-
fosztva ezzel a jövendő parlamenteket a jelenlegi po-
litikájának megváltoztatási lehetőségétől ezekben a 
kérdésekben. Így azután az Alaptörvény egyidejű-
leg hordozza magában az alapjogok nem kellő vé-
delmének és a leendő parlamenti többségek politi-
kai kérdések eldöntésétől való megfosztásának prob-
lémáját. 

Az új Alaptörvény egyes, a kormánytöbbségre 
tartozó kérdéseket maga szabályoz, másokat pedig 
kétharmados törvényre utal. Ez lehetővé teszi, hogy 
a jelenlegi, kétharmados többséggel rendelkező kor-
mányzat bebetonozza gazdaság- és társadalompoli-
tikai elképzeléseit, amelyeket a későbbiekben akkor 
sem tud egy egyszerű többséggel rendelkező kor-
mányzat megváltoztatni, ha arra a választóktól egy-
értelmű felhatalmazást kapott. Az Alaptörvény sza-
bályozása emellett kifejezetten rugalmatlanná teszi 
a fiskális politikát, hiszen nagyon jelentős állami be-
vételek és kiadások módosítása lesz lehetetlen két-
harmados törvény nélkül. Ez megnehezíti a jó kor-
mányzást, hiszen sokkal nehezebben tud reagálni 
egy-egy későbbi kormány a gazdasági helyzet válto-
zására, ami a hatékony válságkezelést akár lehetet-
lenné is teheti. A kifejtett veszélyek attól függetlenül 
is fennállnak, hogy a kétharmados törvények megal-
kotásakor – az eddigi tapasztalatokhoz képest szo-
katlan módon – önmérsékletet tanúsít-e a kormány-
többség. Önmagában az a lehetőség sem egyez-
tethető össze a parlamentarizmussal, a temporális 
hatalommegosztás elvével, hogy ilyen gazdaság- és 
társadalompolitikai kérdések kétharmados szabályo-
zására lehetőséget ad az Alaptörvény.

1. A nyugdíjakat illetően az Alaptörvény ma-
ga zárja ki, hogy ismét kötelező tőkefedezeti ala-
pon működő rendszert hozzon létre egy követke-
ző kormánytöbbség. Európa és általában a nyugati 
világ a következő évtizedekben komoly demográfi-
ai problémákkal néz szembe, amelyekre az egyik le-
hetséges közpolitikai válasz a felosztó-kirovó nyug-
díjrendszer részleges átalakítása tőkefedezeti elven 
nyugvó rendszerré. Ezt a döntést alapos társadalmi 

vita, a különböző közpolitikai megoldások előnyei-
nek és hátrányainak mérlegelése után kell meghoz-
ni. Az alkotmány funkciójával nem összeegyeztet-
hető az, hogy a jelenlegi kormánytöbbség anélkül 
zárja ki az Alaptörvényben az egyik közpolitikai 
megoldás alkalmazását, hogy arra a választóktól fel-
hatalmazást kapott volna. Ezen túl is, az Alaptör-
vény 40. cikke a nyugdíjrendszer alapvető szabályait 
sarkalatos, tehát kétharmados törvényre utalja. Ma 
még nem ismert, hogy ez a törvény milyen mély-
ségben szabályozza majd a nyugdíjrendszert, min-
denesetre maga az Alaptörvény lehetővé teszi, hogy 
mind a korhatár, mind a nyugdíjjogosultság egyéb 
feltételei, mind pedig a nyugdíj kiszámításának sza-
bálya csak kétharmados többséggel legyen módosít-
ható. Mindez meggátolja a később, szabad választá-
sokon a polgárok bizalmát elnyerő kormányt abban, 
hogy a saját nyugdíjpolitikai elképzeléseit megva-
lósítsa.

2. A családtámogatás szabályozását az alaptör-
vény l) cikke szintén kétharmados tárgykörré teszi. 
A tervezett jogszabály szövegének ismerete nélkül 
nem dönthető el, milyen mélységben kívánja a sar-
kalatos törvényben szabályozni a kormánytöbbség 
ezt a kérdést, azonban az Alaptörvény normaszöve-
ge megnyitja annak a lehetőségét, hogy valamennyi 
családtámogatási ellátás minden részletkérdése két-
harmados többséggel legyen csak módosítható a ké-
sőbbiekben. Annak meghatározása, hogy a gyermek 
milyen idős koráig járjon anyasági ellátás, annak mi 
legyen a jogosultsági feltétele és összege, vagy hogy 
a különböző családtípusok milyen eltérő támogatás-
ra legyenek jogosultak, a mindenkori kormánytöbb-
ség társadalompolitikájának részét képezi, így egy 
parlamentáris demokráciában indokolhatatlan a je-
lenlegi kormánykoalíció elképzeléseinek ilyen bebe-
tonozása.

3. Az Alaptörvény 40. cikke szerint a köztehervi-
selés alapvető szabályait sarkalatos, tehát kétharma-
dos törvény határozza meg. Ez a rendelkezés lehe-
tővé teszi, hogy a jelenlegi kormánykoalíció a saját 
adópolitikai elképzeléseit, mindenekelőtt a lineáris, 
egykulcsos jövedelemadót és a kiugróan magas csalá-
di adókedvezményt kétharmados törvényben rögzít-
se. Ez könnyen lehetetlenné teheti, hogy egy követ-
kező, a progresszív adózás bevezetésének ígéretével 
hatalomra kerülő kormány a választók felhatalma-
zása alapján megvalósíthassa közpolitikai elképze-
léseit.

4. A gazdaság- és társadalompolitikai preferenci-
ák hosszú távra szóló rögzítése mellett a kormány-
pártok a független intézmények vezetőinek kine-
vezésében, illetve lecserélésében a saját személyes 
preferenciákat is érvényesíteni tudják. Az álla-
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mi számvevőszék elnökévé tizenkét évre, a Nem-
zeti Média- és Hírközlési Hatóság élére pedig ki-
lenc évre egy-egy volt kormánypárti országgyűlési 
képviselőt, legfőbb ügyésszé pedig ugyancsak kilenc 
évre egy volt kormánypárti képviselőjelöltet válasz-
tott meg az Országgyűlés. Az Alaptörvény hatály-
balépése emellett – önmagában, további ok nélkül 
– lehetővé teszi, hogy a kormánypártok egycsator-
nás jelöléssel öt új alkotmánybírót, új alkotmánybí-
rósági elnököt, a bírói szervezet élére új vezetőt, va-
lamint új ombudsmanokat válasszon hat, kilenc, va-
lamint tizenkét évre. Az Alaptörvény elfogadását 
követően törvényi úton az új alkotmány hatálybalé-
péséig megtiltották az Országos Igazságszolgáltatá-
si Tanács elnökének, aki egyben a legfelsőbb Bíró-
ság elnöke, hogy éljen a bírósági vezetők kinevezési 
lehetőségével. A moratórium célja nyilvánvalóan az, 
hogy Alaptörvény alapján kilenc évre megválasztan-
dó új legfőbb bíró nevezhesse ki a legfontosabb bí-
róságok vezetőit. Ez a személyi preferenciák olyan 
hosszú távú bebetonozását eredményezi, amely a 
független intézmények rendeltetésszerű működésé-
nek megkérdőjelezésére is alkalmas.

5. Ezzel függ össze, hogy a Költségvetési Tanács 
számára az Alaptörvény vétójogot biztosít a költség-
vetési törvény elfogadásához. A tanács három tagjá-
ból kettő hosszú időre, legalább 2019-ig a jelenlegi 
kormánykoalíciótól nyeri el megbízatását. Az Alap-
törvény ugyanakkor nem határozza meg egyértel-
műen, mire terjed ki a tanács vétójoga, továbbá nem 
tartalmazza azokat a garanciákat, amelyek a vissza-
élésszerű működést kizárnák. Ezekre már csak azért 
is szükség lenne, hiszen a költségvetés megalkotá-
sa a mindenkori kormánytöbbség olyan hatásköre 
és felelőssége, amelyet egy látszólag független, de a 
korábbi kormánypártok kinevezettjeiből álló testü-
let érdemben nem korlátozhat. Mindez felveti an-
nak lehetőségét, hogy a költségvetési politika fenn-
tarthatósága mellett – akár helyett – a Költségvetési 
Tanács közpolitikai szempontokat is érvényesít majd 
vétójogának gyakorlása során.

14 .  
a la pTörv én y és n emzeTközI 

kom paTI bI lITás

Az Alaptörvény kifejezésre juttatja a nemzetközi 
közösség és jog iránti elkötelezettséget [Q ) cikk] és 
tartalmazza az uniós együttműködés alapját jelentő 
Európa-klauzulát [E) cikk] is, de az 1989-es alkot-
mánnyal nem teljesen azonos tartalommal.

Az 1989-es alkotmány szerint Magyar Köztársa-
ság „egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi 

tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgya-
korlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió in-
tézményei útján is” [2/A. § (1) bekezdés]. Az Alap-
törvény ezt így alakítja át: „Magyarország […] az 
Alaptörvényből eredő egyes hatásköreit a többi tag-
állammal közösen, az Európai Unió intézményei út-
ján gyakorolhatja” [E) cikk (2) bekezdés]. Az eredeti 
szabály megengedte, hogy a magyar állam bizonyos 
hatásköröket olyan uniós testületekhez delegáljon, 
amelyekben nincs közreműködési joga – az Alap-
törvény ezt nem engedi meg. lehetővé teszi, hogy 
alkotmányellenessé nyilvánítsák valamely állami 
hatáskör átadását egy uniós intézménynek, ha az a 
nemzetállam közreműködési jogának megszűnésé-
vel jár. A régi szabály azzal a szándékkal született, 
hogy ne álljon az EU föderális irányú továbbfejlődé-
se útjába – az újnak a mögöttes szándéka a föderali-
záció megakadályozása.

1. A Q ) cikk (1) bekezdése a hatályos Alkot-
mánytól eltérően nem tartalmazza a háború elutasí-
tását és az erőszak tilalmát, bár pozitív módon cél-
ként tételezi a békét, a biztonságot és a fenntartha-
tó fejlődést a világ népeivel és országaival folytatott 
nemzetközi együttműködésben. A (2)–(3) bekezdés 
a nemzetközi jog és a magyar jog viszonyáról ren-
delkezik, fenntartva az összhang követelményét, és 
a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai te-
kintetében a monista-adopciós, a nemzetközi jog 
más forrásai (szerződések) esetében pedig a dualis-
ta-transzformációs rendszert.

2. A 24. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján az 
Alkotmánybíróság továbbra is vizsgálja a jogszabá-
lyok nemzetközi szerződésbe ütközését, azt azonban 
nem említi az Alaptörvény, hogy ki kezdeményez-
heti az erre irányuló eljárást, illetve nem utal az ex 
officio vizsgálat lehetőségére sem. Arról sem esik szó, 
hogy miként teremtendő meg az összhang, ha a ma-
gyar jogszabály a nemzetközi jog általánosan elis-
mert szabályába ütközik. A nemzetközi szerződés-
be ütköző jogszabály, jogszabályi rendelkezés ese-
tén az utóbbiak megsemmisítése csak lehetőség [24. 
cikk (3) bekezdés c) pont]. Ez gyengíti az Q ) cikk 
(2) bekezdésében foglalt követelményt, mely szerint 
a magyar jogszabálynak összhangban kell lennie a 
nemzetközi joggal; szerencsésebb lett volna a kate-
gorikus megsemmisítés előírása, az EU alapító szer-
ződéseibe ütköző jogszabály kivételként való neve-
sítésével.

3. Az E) cikk egyetlen új szabályt tartalmaz az 
1989-es alkotmány 2/A. §-ához és a 6. § (4) bekez-
déséhez képest: azt, hogy az EU joga a felhatalma-
zás keretei között általánosan kötelező magatartási 
szabályt állapíthat meg, ami egyébként az EU ala-
pító szerződéseiből következik. A szabály azonban 
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továbbra sem mond semmit az alkalmazási elsőbb-
ség kéréséről.

4. Ezekre az alaptörvényi normákra tekintettel a 
hatályos nemzetközi szerződések Magyarországot 
továbbra is jogállamiságra, demokráciára és az alap-
vető jogok tiszteletben tartására, védelmére, érvénye-
sítésére kötelezik. Az említett rendelkezések – mivel 
a nemzetközi és a nemzetek feletti jognak a magyar 
jogra gyakorolt hatására vonatkoznak – a (minden-
kori) alkotmánnyal szemben érvényesülő, követel-
ményt támasztó, kivételt nem engedő normák. Az 
Alaptörvény több rendelkezése azonban úgy is értel-
mezhető, hogy kivételt enged az említett – demok-
ráciára, jogállamiságra, alapjogvédelemre vonatkozó 
– európai követelmények alól, ezáltal az alkalmazás 
során konfliktusba kerülhet a nemzetközi kötele-
zettségvállalásokkal.

4.1. A korábban már említett R) cikk (3) bekez-
désében foglalt értelmezési szabály az E) és a Q ) 
cikkre is vonatkozik. A preambulum azonban az eu-
rópai egységet csak kulturális értelemben fogja fel 
(„Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzá-
járulás az európai egység sokszínűségéhez”), a nem-
zetközi együttműködést nemzetekre vonatkoztatja 
[szemben a Q ) cikk szövegével], kollektivista meg-
közelítése nem áll összhangban az Emberi jogok eu-
rópai egyezménye (EJEE) és az Alapjogi Karta szel-
lemiségével. A „történeti alkotmány vívmányai” for-
dulat jelentéstartalma teljesen bizonytalan, a magyar 
jogtudományban nincs konszenzus a mibenlétéről, 
korántsem egyértelmű, hogy abba beleértendő-e a 
rendszerváltás óta gazdagodó alkotmánybírósági ér-
telmező gyakorlat, és kérdéses, milyen vívmányok 
mennyiben egyeztethetők össze a nemzetközi köte-
lezettségvállalásokkal.

4.2. Említést érdemel, hogy az Alaptörvény – el-
lentétben a hatályos alkotmány 5. §-ával – nem jut-
tatja kifejezésre a nemzetközi szerződésben rögzített 
határok alkotmányos elismerését.

4.3. A demokrácia követelménye szempontjából 
problematikus, hogy az Alaptörvény a politikai kö-
zösséget nem azonosítja egyértelműen a magyar tör-
vények hatálya alatt élő polgárok közösségével; en-
nek megfelelően lehetővé teszi a határokon túl élő 
magyarok áttelepülés nélküli honosítását, és kilá-
tásba helyezi, hogy a „külhoni” állampolgársággal 
együtt a választójogot is megkapják.

A választójog ilyen kiterjesztése az Alapjogi Kar-
ta 39–40. cikkének és az Európai Unió működésé-
ről szóló szerződés (EUMsz) 20. cikk (2) bekez-
désének sem felel meg. Nem biztosít ugyanis más 
EU-tagállamok állampolgárai számára a magyar ál-
lampolgárokkal egyenlő feltételeket az európai par-
lamenti és a helyhatósági választáson, mivel szá-

mukra követelmény a magyarországi lakóhely, míg 
a magyar állampolgárok esetében ez a követelmény 
nem áll fenn.

A demokratikus akaratképzést korlátozza, hogy 
az Alaptörvény alkotmányos szintre, illetve sarkala-
tos törvények rangjára emeli a jelenlegi kormány szá-
mos közpolitikai preferenciáját a család- és adópo-
litikától a nyugdíjpolitikáig, ami lehetetlenné teheti 
a mai kormánypolitikával elégedetlen választók szá-
mára, hogy fordulatot érjenek el a kormányzásban.

4. 4. A jogállamiság elvét sérti, hogy az Alap-
törvénynek nincs hatékony szankciója, mivel a köz-
pénzügyi tárgyú törvények esetében bizonytalan 
ideig fennmarad az Alkotmánybíróság felülvizsgála-
ti és megsemmisítési jogának korlátozása négy alap-
jogi terület kivételével. Az Alkotmánybíróság eljá-
rásának korlátozása következtében számos alapjog 
(különösen például a tulajdonhoz való jog, a szoci-
ális jogok, a vállalkozás szabadsága, a foglalkozás-
hoz való jog) védelme gyengül. A parlamentáris de-
mokrácia kormányzati rendszerében a parlament és 
a kormány cselekvési egységét ellensúlyozó alkot-
mánybíráskodás a hatalommegosztás garanciája, a 
jog (alkotmány) szuverenitásának biztosítéka. Mi-
nél szorosabb a cselekvési egység a jogalkotó szer-
vek között, annál szélesebb hatáskörű alkotmány-
bíráskodás szükséges az egyensúly fenntartása érde-
kében. Paradox módon a választott megoldással az 
Alaptörvény a saját közpénzügyi rendelkezéseinek 
az alkotmánybírósági védelmét is kizárja. A köz-
pénzekre vonatkozó alaptörvényi szabályok megsér-
tése legnagyobb valószínűséggel éppen a költségve-
tésre, adókra, vámokra stb. vonatkozó törvények út-
ján következhet be, amelyeket az Alkotmánybíróság 
a 36–40. cikk szempontjából sem vizsgálhat felül. 
A közpénzügyi fejezet így kevéssé hatékony, nem je-
lent teljes értékű garanciát a nemzetközi pénzügyi 
kötelezettségek szempontjából.

4.5. Az Alaptörvény K) cikke szerint Magyar-
ország hivatalos pénzneme a forint. Ez az új ren-
delkezés ellentétes az Európai Uniót alapító szer-
ződésekből fakadó kötelezettségek teljesítésére vo-
natkozó tagállami kötelezettséggel. A csatlakozási 
szerződésben Magyarország vállalta, hogy beveze-
ti az unió közös pénznemét, az eurót, amint a felté-
teleknek megfelel. Ebben az esetben nem a tagállam 
dönt a csatlakozásról, hanem az EUMsz 140(2) 
cikk szerint – a Bizottság javaslata alapján, az Euró-
pai Parlamenttel folytatott konzultációt és az Euró-
pai Tanácsban folytatott vitát követően – a Tanács, 
vagyis a magyar alkotmányozónak nincs hatásköre 
rendelkezni a fizetőeszközről.
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j egyzeTek

1. Az Alaptörvény hivatalos angol fordítása: http://www.
kormany.hu/download/7/99/30000/THE%20FUN-
DAMENTAl%20lAW%20OF%20HUNGARy.
pdf.

2. A vélemény eredeti angol nyelvű szövege és magyar 
fordítása: http://tasz.hu/files/tasz/imce/2011/opinion_
on_hungarian_constitutional_questions_enhu.pdf.

3. lásd a 2. jegyzetben hivatkozott dokumentumot. 
4. Európai állampolgársági egyezmény, strasbourg, 

1997. november 6. lásd a 11. cikket az írásos indoko-
lásról és a 12. cikket a jogorvoslathoz való jogról.

5. EBEsz Bolzanói ajánlások 10-.11. pontok. („States 
should refrain from taking unilateral steps, including ex-
tending benefits to foreigners on the basis of ethnic, cultu-
ral, linguistic, religious or historical ties that have the in-
tention or effect of undermining the principles of territorial 
integrity. [...] States may take preferred linguistic compe-
tencies and cultural, historical or familial ties into account 
in their decision to grant citizenship to individuals abro-
ad. States should, however, ensure that such a conferral of 
citizenship respects the principles of friendly, including go-
od neighbourly, relations and territorial sovereignty, and 
should refrain from conferring citizenship en masse, even 
if dual citizenship is allowed by the State of residence.”)

6. A szempontokat lásd a Velencei Bizottság 2002-es, 
kisebbségi tárgyú kiadványában: The Protection of Na-

tional Minorities by their Kin-State, Athens,7-8 June 
2002, CDl-sTD(2002)032, Science and technique of 
democracy No. 32, D. fejezet.

 7. Ahogy a Velencei Bizottság a kisebbségek választójogi 
kedvezménye kapcsán megjegyezte: „Egy adott meg-
oldás az egyik országban segíthet csökkenteni a fe-
szültségeket, míg egy másikban növeli azokat.” („A gi-
ven mechanism may help to reduce tensions in one country, 
but create tensions in another.”) European Commission 
For Democracy Through law, Report on Dual Voting 
for Persons Belonging to National Minorities, stras-
bourg, 16 June 2008, study No. 387/2006, paragraph 
7.

 8. A kétoldalú szerződésekben meghatározott együtt-
működési kötelezettség kapcsán lásd The Protection of 
National Minorities by their Kin-State, Athens,7-8 Ju-
ne 2002, CDl-sTD(2002)032, science and techni-
que of democracy No. 32, különösen a 15. lábjegyze-
tet.

 9. C-147/08. sz. Römer-ügyben 2010. május 10-én ho-
zott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé].

10. Megjegyezzük, hogy ebben a tekintetben az alap-
törvény hivatalos angol fordítása félrevezető, mert 
az nem a magyar szövegben szereplő vagylagos ér-
telmű, hanem „további” („further”) jogkövetkezmé-
nyekről szól.

11. lásd http://www.parlament.hu/irom39/03199/ 
03199.pdf.


