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I. Bevezető
Ez a munkadokumentum Magyarország 2011. április 18-án elfogadott és 2012. január 1-jén 
hatályba lépett Alaptörvényéről nyújt áttekintést. Számos rendelkezését az uniós tagállamok 
és az Európa Tanács által elfogadott közös, alapvető értékeknek, valamint az EU-
Szerződésekben, az Európai Unió Alapjogi Chartájában (Charta), az Emberi Jogok Európai 
Egyezményében (EJEE) lefektetett jogi alapelveknek, továbbá az Emberi Jogok Európai 
Bírósága (EJEB) és az Európai Unió Bírósága (EUB) vonatkozó ítélkezési gyakorlatának a 
fényében vizsgáljuk. Figyelembe vesszük a Velencei Bizottságnak Magyarország új 
Alaptörvényéről szóló, 2011. június 17-18-án elfogadott véleményét1 és Magyarország 
kormányának ezzel kapcsolatos, 2011. július 6-án továbbított álláspontját.2

II. Közös európai értékek
Az európai közös értékeket úgy lehet meghatározni, mint a demokrácia, a jogi alapelvek, így a 
jogállamiság, valamint az európai integrációs folyamat alapját képező alapvető jogok közös 
értelmezését. E közös felfogás fő elemeit a nemzetközi megállapodások, az EU-Szerződések, 
valamint az EJEB és az EUB ítélkezési gyakorlata szolgáltatják.   
Bár az első Szerződések nem tartalmaztak kifejezett rendelkezést az alapvető jogokkal 
kapcsolatosan, az EUB ítélkezési gyakorlata révén már korán megerősítette a közös jogrend 
szerves részét alkotó alapelvek és értékek korpuszának létét. A hetvenes évek elején az EUB 
megállapította, hogy az alapvető jogok szerves részét képezik azon általános jogelveknek, 
melyeknek érvényesülését a Bíróság biztosítja. Meglétüket a tagállamok közös alkotmányos 
hagyományaira (Internationale Handelsgesellschaft3) és azon nemzetközi szerződésekre 
alapozta, melyeknek létrejöttét valamennyi tagállam elősegítette, vagy amelyeknek a 
tagállamok részes felei (Nold4), beleértve az EJEE-t is. Ennek megfelelően az EU általános 
elvei nem egyszerűen politikai kötelezettségvállalásokat képviselnek, hanem jogi 
paramétereket képeznek az EU jogrendjének és a nemzeti jogrendek értékeléséhez.
A hetvenes és nyolcvanas évek folyamán a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok 
tiszteletben tartásának alapelveire nem csak az ítélkezési gyakorlatban hivatkoztak, hanem 
maguk az intézmények is. Az Európai Tanács a demokráciáról szóló koppenhágai 
nyilatkozatában kijelentette, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia „az 
európai közösségi tagság alapvető elemei”5. A Maastrichti Szerződés hatályba lépése óta a 
Szerződések magukban foglalják „a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság” közös jogelveit6. A Charta 2000-
ben való elfogadása még inkább hozzájárult az európai közös értékek láthatóvá válásához. A 
Lisszaboni Szerződés a Szerződésekével azonos jogerővel ruházta fel a Chartát (az EUSZ 6. 
cikkének (1) bekezdése).

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően az EUSZ koppenhágai kritériumokat 
magában foglaló 2. cikke kimondja, hogy „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a 
szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve 
a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul.” Továbbá 

                                               
1 621/2011. sz. vélemény CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 A 11/70. sz. ügy (EBHT 1970., 1161. o.).
4 A 4/73. sz. ügy (EBHT 1974., 491. o.).
5 Az Európai Tanács demokráciáról szóló nyilatkozata, Koppenhága, 1978. április 8., EK-Hírlevél 3. sz., 1978. 
6 Az Európai Unióról szóló szerződés F. cikke.
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hozzáteszi, hogy „ezek az értékek közösek a tagállamokban”. Az EUSZ 6. cikkének (3) 
bekezdése szintén megerősíti a fent említett ítélkezési gyakorlatot, amikor kimondja, hogy 
„Az alapvető jogok, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezmény biztosítja, továbbá ahogyan azok a tagállamok közös alkotmányos 
hagyományaiból következnek, az uniós jogrend részét képezik, mint annak általános elvei”;
Ezen, jogi normákban kifejeződő alapvető értékek tiszteletben tartása mind a határokon 
átnyúló, mind a tisztán belföldi helyzetekre vonatkozik, azaz a hatósági jogkör bármely, uniós 
jogi térségében való gyakorlására alkalmazandó.1 Az alapvető jogok védelme az EU Charta 
51. cikkének (1) bekezdésében említett, az uniós jog hatálya alá tartozó helyzetekre 
vonatkozó korlátozásoktól függetlenül alkalmazandó, mivel az EUSZ 2. cikkére nézve nem 
kötelezőek a Charta 51. cikkének (1) bekezdésében említett korlátozások.2 Ezt a logikát 
megerősíti az EUB, amely „az uniós polgárként meglévő jogállással összefüggő jogok 
lényegének tényleges élvezetére” hivatkozik még egy tisztán belső helyzetben is.3 Ez szintén 
megerősíti az ún. „civis europaeus sum” fogalmát, melyet két évtizeddel ezelőtt Jacobs 
főtanácsnok állapított meg a Konstantinidis ügyben.4

A közös értékek együtt járnak az EU sokféleség melletti elkötelezettségével, azaz az Unió 
azon kötelezettségével, hogy – amint azt az EUSZ 4. cikkének (2) bekezdése kimondja –
tiszteletben tartja „a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint nemzeti 
identitását”. A Szerződések keretében a „nemzeti identitások” és „a tagállamok különböző 
jogrendszerei és hagyományai” tiszteletben tartása5 elválaszthatatlanul összekapcsolódik az 
„őszinte együttműködés”6 „kölcsönös elismerés”7 és a kölcsönös bizalom elveivel. Ez azt 
jelenti, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a nemzeti identitások tiszteletben tartása és 
az Unióhoz tagállamként való tartozás következményei között, beleértve a Szerződésekben, a 
Chartában, az EJEE-ben foglalt, és az EUB és az EJEB vonatkozó ítélkezési gyakorlatában 
megjelenő közös alapelvek tiszteletben tartását. Ez a felfogás nélkülözhetetlen feltétele a 
nemzeti hatóságok közötti, ugyanazon alapértékek tiszteletben tartására vonatkozó kölcsönös 
bizalmon alapuló kölcsönös elismerés és határokon átnyúló együttműködés biztosításának, és 
ily módon egy tényleges és működő európai igazságszolgáltatási térség létrehozásának. Az 
európai közös értékek létezését és mindenek feletti fontosságát még inkább megerősíti az a 
különleges eljárás, amely a szóban forgó, az EUSZ 7. cikkében említett alapvető értékek 
tiszteletben tartása politikai nyomon követését biztosítja.
Ezért a tagállamokat nemzeti alkotmányuk megfogalmazásakor normák számos rétege köti: 
(1) a nemzetközi közösséghez való tartozásból eredő nemzetközi normák (az ENSZ 
Alapokmányának rendelkezései); (2) az európa tanácsi tagságból eredő normák (az EJEE 
előírásainak való megfelelés, és különösen a halálbüntetésre vonatkozó tilalom tekintetében 
az EJEE-hez csatolt 6. és 13. sz. jegyzőkönyvvel összhangban); (3) az uniós tagságból eredő 
normák, mivel tagállami kötelesség az EU Charta tiszteletben tartása az uniós jog alkalmazása 
során, és általában az EUSZ 2. cikkében meghatározott alapvető értékek tiszteletben tartása 
valamely jogkör alkalmazása során, valamely határon átnyúló helyzet fennállásától vagy az 
                                               
1 Lásd még A. von Bogdandy és mások, Reverse Solange – Protecting the essence of fundamental rights against 
EU Member States” (2012) című írását a Common Market Law Review 49. számának 489–519. oldalán.
2 Ahol az EUB az uniós jog alkalmazását tágabb értelemben értelmezi - lásd pl. a C-260/89. sz. ERT ügyet.
3 E tekintetben lásd a C-34/09 sz. Gerardo Ruiz Zambrano ügyet.
4 C-168/91. sz. ügy.
5 Lásd az EUMSz. 67. cikkét.
6 Az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdése.
7 Az EUMSZ 81. és 82. cikke
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uniós jog alkalmazásától függetlenül. 

III. Az alapelvek szabályozásának szintje és intézményi keretek 
2021. január 1-jén új, Magyarország Alaptörvényét képező alkotmány lépett hatályba. Az 
alaptörvény tervezetét a FIDESZ/KDNP megválasztott képviselői dolgozták ki, majd azt 
2011. március 14-én benyújtottak a Magyar Országgyűléshez. A Magyar Országgyűlés egy 
hónappal később, 2011. április 18-án elfogadta azt. Ahogyan arra a Velencei Bizottság 
rámutatott,1 az új alkotmány megfogalmazását, vitáját és elfogadását kedvezőtlenül 
befolyásolták a szoros időkeretek, illetve a valamennyi politikai erő és a civil társadalom 
közötti valódi párbeszédre adott korlátozott lehetőségek. Tekintettel arra, hogy az alkotmány 
egy társadalom általánosan elfogadott jogi és intézményi rendjéről rendelkezik, a Magyar 
Alaptörvény előkészítésének és elfogadásának folyamata az átláthatóság, a nyitottság és a 
szereplők folyamatba való bevonásának hiánya miatt aggodalmat keltett.2

Továbbá az új alkotmány általános nyelvezetet használva általános keretet hoz létre 
kulcsfontosságú területek számára, és a lényegi kérdések többségét a sarkalatos törvényekre 
hagyja. A magyar alkotmány e tekintetben több mint 50 utalást tartalmaz a fontos társadalmi 
kérdéseket és intézményi kereteket – így az igazságszolgáltatást (25. cikk (7) bekezdés), a 
családpolitikát (L. cikk), a nemzetiségek jogait (XXIX. cikk (3) bekezdés), a minisztériumok 
és egyéb közigazgatási szervek megjelölését (17. cikk (4) bekezdés) stb. szabályozó 
sarkalatos törvényekre. A sarkalatos törvények elfogadásához és módosításához a parlamenti 
képviselők kétharmadának minősített kétharmados többsége szükséges. 

A sarkalatos törvények alapelvek szabályozására való használata két fő okból vet fel jogi 
kérdéseket. Az első, hogy az alkotmányban használt egyértelmű megfogalmazások hiányában 
az ilyen törvényeket az alapvető garanciák megőrzése érdekében rendkívüli alapossággal kell 
megfogalmazni (pl. az igazságszolgáltatás függetlensége). Másodszor a sarkalatos törvények 
kiterjedt használata korlátozhatja egy új választásokat követően mandátumot kapott új 
jogalkotó cselekvési szabadságát3. E tekintetben az EJEE-hez fűzött 1. sz. jegyzőkönyv 3. 
cikke egyértelművé teszi, hogy a választásoknak garantálniuk kell „a nép véleményének 
kifejezését a törvényhozó testület megválasztását illetően”. Ebből következik, hogy a 
parlamenteknek képeseknek kell lenniük arra, hogy rugalmas választ adjanak az új társadalmi 
kihívásokra. A Velencei Bizottság ezért azt ajánlotta, hogy csökkentsék a sarkalatos 
törvények hatályát azokra a területekre, ahol a kétharmados többség előírása erős érvekkel 
támasztható alá.4

IV. Alapvető jogok és szabadságok
Az Alaptörvény „Szabadság és felelősség” című fejezete (I-XXXI. cikkek) szabályozza az 
alapvető jogokat és szabadságokat. Az I. cikk (3) bekezdésének első mondata így szól: „(3) Az 
alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat különleges törvények állapítják 
                                               
1 CDL-AD(2011)001, a Velencei Bizottság véleménye az új magyar alkotmány létrehozásának folyamata során 
felmerült három jogi kérdésről, 2011. március 28., (16-19) bekezdés.
2 Ezzel kapcsolatban lásd CDL-AD(2011)016, a Velencei Bizottság véleménye Magyarország új alkotmányáról, 
2011. június 20., (11) bekezdés.
3 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (24) bekezdését. 
4  Velencei Bizottság, (27) bekezdés. Lásd még CDL (2011)058, A magyar kormánynak a Magyarország új 
alkotmányáról szóló véleménnyel kapcsolatos álláspontja, 2. o.: „Míg igaz az, hogy az új alkotmány 50, a 
sarkalatos törvényekre vonatkozó utalást tartalmaz, a (kétharmados többséggel elfogadott) sarkalatos törvények 
által szabályozandó tárgykörök tényleges száma az új alkotmányban 28-ról 26-ra csökkent. Ebből következően a 
sarkalatos törvények hatálya szűkült.” 
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meg” A szöveg nem tartalmaz iránymutatást e különleges törvények hatályára és tartalmára 
vonatkozóan. Az alkotmány számos alapvető jogra vonatkozó rendelkezésének homályossága 
és a különleges törvényekre való utalás kérdéseket vet fel az alapvető jogok védelme 
szintjének tekintetében, valamint a nemzetközi emberi jogi normáknak való megfelelés 
vonatkozásában.
Ezek a megjegyzések érvényesek például a sajtószabadságra vonatkozó alkotmányos 
rendelkezésekre1, amely nem az egyén jogaként, hanem állami kötelezettségként 
fogalmazódik meg.2 Továbbá a sajtószabadságra és annak felügyeletére vonatkozó részletes 
szabályokat érintő szabályozást a jogalkotó kifejezetten egy sarkalatos törvényre bízza, 
anélkül, hogy bármely iránymutatást adna e törvény céljairól, tartalmáról és határairól3. A 
Velencei Bizottság olyan pontosítást javasolt, ami egyértelművé tenné, hogy az alkotmányos 
garanciák egyéni jogokat tartalmaznak4.

Aggodalomra ad okot az alkotmány XXIX. cikkében lefektetett nemzeti és etnikai 
kisebbségek védelmének szintje is, mivel a cikk nem tesz utalást az állam kifejezett 
kötelezettségére5, valamint a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés lehetővé tétele 
szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése esetén6 (IV. cikk), továbbá az, hogy az 
alkotmány nem tesz kifejezett említést a halálbüntetés eltörléséről7. A halálbüntetés tiltása 
                                               
1 Lásd az EJEE 10. cikkét és az EU Alapjogi Chartájának 11. cikkét.
2 Az Alaptörvény IX. cikke. „(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. (2) 
Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény 
kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. (3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, 
a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos 
törvény határozza meg.”
3  Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 6.o.: „Az alkotmány – IX. cikkében – kinyilvánítja, hogy 
mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. A véleménynyilvánítás szabadságának ez a 
megfogalmazása teljes mértékben megfelel az EJEE vonatkozó cikkének (X. cikk). A IX. cikk ugyanakkor arra 
kötelezi az államot, hogy elismerje és védje a sajtó szabadságát és sokszínűségé,t és biztosítsa a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit...Az egyén sajtószabadsághoz való jogának 
megfogalmazását az EJEE sem tartalmazza explicit módon – ezt  a jogot az egyéni véleménynyilvánítási 
szabadság jogából kell levezetni.” 
4 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (74) bekezdését.
5 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (82) bekezdését. Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 7.o.: „A 
XXIX. cikk a vonatkozó preambulumbekezdésekben található rendelkezések összefüggésében olvasva magában 
foglalja az állam nemzetiségei védelmére vonatkozó széleskörű kötelezettségét. A preambulum kimondja, hogy a 
velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők, valamint hogy a magyar 
nemzet tagjai vállalják, hogy a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját ápolják és megóvják...  A 
Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, valamint a helyi és országos 
önkormányzataik megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.” Lásd még a Velencei 
Bizottság 671/2012. sz., a nemzetiségek jogairól szóló törvénnyel kapcsolatos véleményét, (13-20) bekezdés.
6 A Velencei Bizottság véleménye szerint, (69) bekezdés: „Az új magyar alkotmány IV. cikke nem felel meg az 
európai emberi jogi normáknak, amennyiben azt úgy értelmezik, hogy kizárja az életfogytig tartó börtönbüntetés 
de facto és de jure csökkentésének lehetőségét.”  Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 6.o.: „Ami a 
tényleges életfogytig tartó szabadságvesztést illeti, az a magyar választópolgárok egyértelmű, az új alkotmánnyal 
kapcsolatos nemzeti konzultáció alkalmával kifejezett kívánságára került be az alkotmányba. Az alkotmány az 
ítélet alkalmazásával kapcsolatban csupán egy szigorú korlátozást tartalmaz: ilyen súlyos büntetés csak 
szándékos, erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt szabható ki. Az elnök bármely elítélt személyt
amnesztiában részesíthet.” Bár egy felnőtt bűnelkövető tényleges életfogytig tartó szabadságvesztéssel való 
sújtását a 3. cikk önmagában nem tiltja, illetve az nem összeegyeztethetetlen a cikkben foglaltakkal, az EJEB azt 
is fenntartotta, hogy ez problematikus lehet a 3. cikk értelmében (lásd többek közt Nivette kontra Franciaország, 
44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford kontra. Egyesült Királyság, 73299/01, 2002. december 12.; és Kafkaris 
kontra Ciprus, 21906/04, 2008. február 12.).
7 Bár Magyarország ratifikálta az EJEE-hez fűzött 6. és 13. jegyzőkönyvet is. Lásd a Velencei Bizottság 
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kifejezetten szerepel mind az Európai Unió Alapjogi Chartájában, mind az EJEE-hez csatolt 
6. és 13. sz. jegyzőkönyvben.

Ahogyan azt a Velencei Bizottság hangsúlyozza, „az alkotmányok általában az állam 
működése és az egyéneket megillető alapvető jogok védelme szempontjából legfontosabb 
kérdéseket szabályozzák. Ezért alapvető jelentőségű, hogy a fentiekkel kapcsolatos 
legfontosabb garanciákat az Alkotmány szövegében, ne pedig alacsonyabb szintű 
jogszabályokban határozzák meg”1. E tekintetben kulcsfontosságú, hogy az alapvető jogokkal 
és szabadságokkal kapcsolatos alkotmányos rendelkezések értelmezésére a kötelező európai 
normákkal összhangban kerüljön sor, különös tekintettel az EJEE-re, a Chartára és a 
vonatkozó ítélkezési gyakorlatra. 

V. A hatalmi ágak szétválasztása 
Az EU-n belüli kölcsönös bizalom biztosításának alapvető feltétele a hatalmi ágak 
szétválasztása elvén és a fékek és ellensúlyok rendszerén alapuló demokratikus intézményi 
keret, valamint a polgári és büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésnek a kölcsönös 
elismerés alapelveként való alkalmazása (EUMSZ 81. és 82. cikke). Ezért aggodalomra adnak 
okot a magyar alkotmány azon rendelkezései, amelyek bizonyos területeken korlátozzák a 
parlament és az alkotmánybíróság hatásköreit, mivel alááshatják a kölcsönös bizalmat. 
Költségvetési ügyekben korlátozták a parlament hatásköreit, mivel úgy tűnik, hogy az 
újonnan létrehozott, nem parlamenti Költségvetési Tanácsnak vétójoga van az állami 
költségvetési ügyekben.2 A költségvetés elfogadása rendszerint a parlament legfontosabb és 
kizárólagos jogköre, amely lehetővé teszi a politikai program megvalósítását. Amint arra a 
Velencei Bizottság emlékeztet, a döntés egy másik, korlátozott demokratikus legitimitással 
rendelkező hatóságtól való függővé tétele negatívan befolyásolhatja a költségvetési döntések 
demokratikus legitimitását.3 Az Alaptörvény 23. cikke szerint az Országgyűlés sarkalatos 
törvényben a végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátására és 
gyakorlására önálló szabályozó szerveket hozhat létre, ez pedig a Velencei Bizottság 
véleménye szerint az Országgyűlés hatásköreinek szűkítését eredményezheti4. 
Ugyanakkor a Velencei Bizottság számos, az igazságszolgáltatásra vonatkozó két sarkalatos 
törvénnyel5 kapcsolatos problémára mutatott rá, melyek az igazságszolgáltatási igazgatás 
                                                                                                                                                  
véleménye, 20, (68) bekezdés. Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 6.o.: „Bár az alkotmány nem tesz 
külön említést a halálbüntetés eltörléséről, az Alkotmánybíróság már 1990-ben kimondta, hogy... ez a büntetési 
forma alkotmányellenes... Nincs jogi kötelezettség a halálbüntetés eltörlésének alkotmányban történő kifejezett 
kimondására, mivel nincs alkotmányos mód a halálbüntetés magyar jogrendbe való bevezetésére.” A 
halálbüntetés eltörlésének fontosságát illetően lásd még az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének  1760 sz. 
ajánlását és 1560. sz. állásfoglalását, amelynek értelmében a halálbüntetés eltörlésének egyértelmű nemzeti 
kinyilvánítása a halálbüntetés használata elleni fellépés fontos részét képezi.
1 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (148) bekezdését.
2 Az Alaptörvény 44. cikkének (3) bekezdése: „A központi költségvetésről szóló törvény elfogadásához a 36. 
cikk (4) és (5) bekezdésében foglaltak betartása érdekében a Költségvetési Tanács előzetes hozzájárulása 
szükséges.”
3 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (129) bekezdését.
4 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (90) bekezdését. Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 8.o.: 
„Az ilyen önálló szerveknek éves jelentést kell tenniük az Országgyűlésnek, és ennek következtében 
tevékenységük, azaz a felhatalmazáson alapuló hatáskörök gyakorlása, továbbra is megfelelő jogalkotói 
ellenőrzés alá esik.   Ezenfelül a 23. cikk kifejezetten kimondja, hogy az önálló szabályozó szervek által hozott 
határozatok nem lehetnek ellentétesek semmilyen egyéb, magasabb szintű jogi normával, így az országgyűlési 
jogi aktusokkal sem. 
5 A 2001. évi CLXI. és a 2011. évi CLXII jogszabály, valamint elfogadott módosításaik (T/6393. sz. javaslat).
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vezetőjének (az OBH elnökének) széleskörű szerepével és az Országos Bírói Tanáccsal való 
kapcsolatával, valamint a próbaidőkkel, a bírók áthelyezésével és az ügyek bírákhoz való 
rendelésével kapcsolatosak.1 E problémák közvetlenül az igazságszolgáltatás 
függetlenségének és pártatlanságának fontos kérdését érintik. A magyar Országgyűlés számos 
módosítást eszközölt a szóban forgó problémák orvoslására, bár még mindig úgy tűnik, hogy 
a próbaidő akár 6 évre is meghosszabodhat.2 Ugyanakkor a Velencei Bizottság aggodalmának 
adott hangot a túlzottan széles ügyészi hatáskörökkel kapcsolatosan, amilyen például a 
vállalkozások azon kötelezettsége, hogy ügyészi kérésre dokumentumokat adjanak át, az 
ügyész magántulajdonú létesítményekbe való belépési joga, az ügyész adminisztratív 
eljárásokban gyakorolt széleskörű felügyeleti szerepe, az ügyészi tanács hiánya stb.3

Ami az alkotmánybíróságot illeti, az új alkotmány 37. cikkének (4) bekezdése a kifejezetten 
felsorolt területekre („az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a személyes adatok 
védelméhez való joggal, a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy 
a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal összefüggésben [...]”) korlátozza az 
alkotmánybíróságnak a központi költségvetési jogszabályok alkotmányosságával és 
végrehajtásával kapcsolatos felülvizsgálati jogát, ezáltal az egyéb alapvető jogok megsértését 
nem szankcionálja. A Velencei Bizottság határozott ajánlása szerint az alkotmánybíróságot fel 
kell hatalmazni rá, hogy értékelje valamennyi jogszabály az alkotmány szintjén biztosított 
emberi jogoknak való megfelelését, különös tekintettel a megkülönböztetésmentességhez való 
jogra (az EJEE 14. cikke; a Charta 21. cikke), és a tulajdontól való jogszerűtlen megfosztással 
szembeni védelemhez való jogra (Az EJEE-hez fűzött 1. jegyzőkönyv 1. cikke; a Charta 17. 
cikke).4 Az alkotmány továbbá kötelezi az alkotmánybíróságot, hogy tartsa tiszteletben „a 
kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét”.5 Úgy tűnik, hogy 
ezzel az alapvető jogok lehetséges megsértése eseteiben az érdekek mérlegelése során 
elsőbbséget biztosít a költségvetési gazdálkodásnak. A Velencei Bizottság megállapította, 
hogy bár a jogszabályok értelmezése és alkalmazása során figyelembe vehetők pénzügyi 
megfontolások, azok nem kerekedhetnek felül az alkotmányos biztosítékokon.6

A fent említett kérdéseket illetően számos területen – így az alkotmánybíróság szűkített 
hatáskörei az adóügyi törvények terén, a parlamenti jogkörök korlátozása költségvetési 
ügyekben és a költségvetési tanács e téren biztosított hangsúlyos szerepe7, az 

                                               
1 Lásd az igazságszolgáltatásról szóló 663/2012. sz. véleményt, valamint a magyar kormány válaszát és a 
legújabb jogszabályi változásokat. 
2 Lásd Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, 1. sz. munkadokumentum az alapvető jogok helyzetéről 
Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i állásfoglalása alapján) – Az 
igazságszolgáltatás függetlensége, 2012. június 26., 3. o., beleértve a magyar kormány által küldött 
megjegyzéseket is. 
3 Lásd 668/2012. sz. vélemény az ügyészségről, valamint a magyar kormány véleménytervezethez fűzött 
megjegyzései tekintetében.  
4 Velencei Bizottság, (127) bekezdés.
5 N. cikk (3) bekezdés
6 Lásd a Velencei Bizottság véleménye, (51) bekezdését. Lásd még Magyarország kormányának álláspontját, 
4.o.: „Az új alkotmány azon rendelkezése, miszerint „az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok 
feladatuk ellátása során kötelesek tiszteletben tartani a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési 
gazdálkodás elvét” szigorúan közintézményként való adminisztratív gazdálkodásukra alkalmazandó, és nem 
fogható fel olyan értelmezési elvként, amely tényleges feladataik végrehajtásának összefüggésében volna 
alkalmazandó (az Alkotmánybíróság esetében: alkotmányos felülvizsgálati feladata összefüggésében)”.
7 Lásd Magyarország kormányának álláspontját, 9.o.: „Az Alkotmánybíróság hatásköreit, eljárásait, felépítését és 
működését sarkalatos törvény fogja részleteiben szabályozni, további magyarázattal szolgálva a Velencei 
Bizottság által felvetett kérdésekre. A kétharmados többségre vonatkozó előírás bevezetése az olyan ügyeket 



PE492.609v01-00 8/8 DT\906320HU.doc

HU

igazságszolgáltatással és az ügyészséggel kapcsolatos rendelkezések – arra vonatkozó 
aggodalmak merülnek fel, hogy ezek az intézkedések kedvezőtlenül befolyásolhatják egy 
demokratikus állam fékek és ellensúlyok rendszerének megfelelő működését.

                                                                                                                                                  
szabályozó jogszabályok elfogadása tekintetében, mint a szociális és az adópolitika, valamint a Költségvetési 
Tanács létrehozása az államháztartás stabilizálására irányuló határozott ambíciót tükrözik.   A stabil 
államháztartás és egy kiszámítható adózási és társadalombiztosítási rendszer a modern, fenntartható 
nemzetgazdaság sarokkövei.” 


