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1. Bevezetés

A 2010-es választások során a jelenleg kormányzó többség a parlamenti székek kétharmadát 
szerezte meg. A kormánypárti többségnek és a kormánynak e minősített többség révén 
lehetősége volt és van arra, hogy gyors ütemben jogalkotási tevékenységet kezdeményezzen a 
magyar alkotmányos és intézményi keret átformálása céljából. 

Ez a kérdések széles körére – többek között az igazságszolgáltatás működésére, a családok 
védelmére, a parlamenti választásokra és a véleménynyilvánítás szabadságára kiterjedő –
reformfolyamat összhatását tekintve aggodalmakat vet fel a demokrácia és a jogállamiság 
európai jogban rögzített elvével való összeegyeztethetőség tekintetében. 

A demokrácia és a jogállamiság Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében 
rögzített és mind az EUSZ, mind pedig az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
preambulumában említett elve a hatalmi ágak független testületek közötti egyértelmű 
szétválasztását követeli meg. E két elv alapvető elemei többek között: i) a jogszerűség 
tiszteletben tartása, ideértve az átlátható, számon kérhető és demokratikus jogalkotási 
folyamatot is; ii) jogbiztonság; iii) a szabad választásokon és az ellenzék jogainak tiszteletben 
tartásán alapuló képviseleti demokrácia szilárd rendszere; iv) a jogszabályok alkotmánnyal 
való összeegyeztethetőségének hatékony ellenőrzése; v) hatékony, átlátható, részvételen 
alapuló és elszámoltatható kormány és közigazgatás; vi) független és pártatlan 
igazságszolgáltatás; vii) független média; viii) az alapvető jogok tiszteletben tartása1. 

2. A Magyarország új alkotmányos rendjének elfogadására irányuló folyamat

A Magyar Országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el a Magyarország alkotmányának 
minősülő Alaptörvényt, amely 2012. január 1-jén hatályba lépett. 

Az új Alaptörvény elfogadása az első lépése volt annak az átfogó reformfolyamatnak, amely 
új alkotmányos és intézményi keret létrehozását eredményezte. Az új Alaptörvény elfogadása 
után ugyanis egy sor sarkalatos törvényt léptettek érvénybe, amelyek szinte valamennyi 
intézményt és igazgatási testületet (az Országgyűlést, az Alkotmánybíróságot, az 
igazságszolgáltatást, az ügyészséget, az adatvédelmi hatóságot, a települési 
önkormányzatokat, a nemzeti bankot és a családjogot is) jelentősen átalakította.

A Magyarország új Alaptörvényének elfogadására irányuló folyamat az első olyan elem, 
amelyet bírálatok érnek. Az új Alaptörvény tervezetét a Fidesz–KDNP (a kormánykoalíció) 
választott képviselői készítették el, majd 2011. március 11-én egyéni képviselői indítvány 
alapján terjesztették az Országgyűlés elé. Az új Alaptörvényt a Magyar Országgyűlés 2011. 
április 18-án a kormánykoalíció szavazataival fogadta el2.
                                               
1 A jogállamiság fogalmának nemzetközi, európai és nemzeti szintű jelentésére vonatkozó részletes elemzésről 
lásd a Velencei Bizottság jogállamiságról szóló 2011. március 25–26-i jelentését, CDL-AD(2011)003rev.

2 Lásd „az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i 
állásfoglalása alapján) – Alapelvek és alapvető jogok” című, 2. számú munkadokumentumot, valamint a 
Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-AD(2011)016.
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Míg a kormány által előterjesztett jogszabályok esetében az érintett érdekelt felekkel részletes 
konzultációs folyamatra van szükség, az egyéni képviselői indítványok „akadálytalanabb” 
módon is elfogadhatók. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy a jogszabályok előkészítésében való 
társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvényben és az előzetes és utólagos 
hatásvizsgálatról szóló 24/2011 (VIII. 9.) közigazgatási és igazságügyi miniszteri rendeletben 
meghatározott szabályok nem alkalmazandók azon esetekben, amelyekben a jogszabályra 
irányuló javaslat önálló vagy egyéni képviselői indítványból származik. Ez az eljárás lehetővé 
tette a kormánykoalíció számára, hogy az új Alaptörvényt rövid idő alatt elkészítse és 
elfogadja (egy hónap alatt: a tervezetet 2011. március 14-én terjesztették elő és 2011. április 
18-án fogadták el). A második alkotmánymódosítást szintén egyéni képviselői indítvány 
alapján fogadták el1. 

A sarkalatos törvények közül az alábbiakat fogadták el egyéni képviselői indítvány alapján: -
az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényt; - a családok 
védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvényt; - a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, 
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvényt; - a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényt; - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvényt és a választási eljárásról szóló sarkalatos törvény tervezetét2.

Az új Alaptörvénnyel és a sarkalatos törvényekkel kapcsolatos politikai vita és nyilvános 
konzultáció3 időzítése és mértéke bírálatok tárgyává vált4. 2011 utolsó két hetében az 
Országgyűlés több sarkalatos törvényt is megszavazott (például a lelkiismereti és 
vallásszabadság jogáról szóló törvényt5 és a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt1), 
                                               
1 2012. szeptember 18-án az Alaptörvény második módosítására irányuló javaslatot (T-8404) egyéni képviselői 
indítványként terjesztették az Országgyűlés elé. Ennek tárgya a parlamenti választásokon való szavazáshoz való 
jog gyakorlásához szükséges regisztráció előírása. Ezt az Országgyűlés 2012. október 29-én fogadta el, és 
november 9-én hirdették ki.

2 T/8405.

3 A kormánypártok 2011. február–márciusban 12 kérdésben nemzeti konzultációt szerveztek. Vö. 
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=158885.

4 Lásd a Velencei Bizottság a magyarországi alkotmányozási folyamat során felmerült három jogi kérdésről szóló 
2011. március 25–26-i, illetve Magyarország új Alaptörvényéről szóló 2011. június 17–18-i véleményét (CDL-
AD(2011)001, CDL-AD(2011)016). A Velencei Bizottság a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvényről, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényről szóló, 
663/2012. számú véleményében megállapítja, hogy „a sarkalatos törvényeket sietve fogadták el, és a folyamat 
nem foglalt magában megfelelő, az ellenzékkel és a civil társadalommal folytatott konzultációt. A Velencei 
Bizottság 663/2012. számú véleményének (9) bekezdésében megállapította, hogy „az, hogy bizonyos, az e 
véleményben vizsgált sarkalatos törvényekben foglalt kérdések nem felelnek meg az európai normáknak, talán 
azzal magyarázható, hogy igen rövid idő alatt jelentős számú jogszabály elfogadására került sor”. (9) bekezdés:
CDL-AD(2012)001.

5 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és 
vallási közösségek jogállásáról, előterjesztve egyéni képviselői indítványként, elfogadva 2011. december 31-én.
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továbbá elfogadta az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit.

Amint arra a Velencei Bizottság a Magyarország új Alaptörvényéről szóló véleményében 
kifejtette, „sajnálatosnak tartja […] az alkotmányozási folyamat során – ideértve az új 
Alaptörvény tervezetének elkészítését és végleges elfogadását – az átláthatóság hiányát, a 
többség és az ellenzék közötti párbeszéd hiányosságait, továbbá azt, hogy nem volt elég 
lehetőség a megfelelő nyilvános vitára, valamint az igen szoros határidőket”.2 Amint továbbá 
a Velencei Bizottság rámutatott, „[...] az új Alaptörvény 2011. áprilisi elfogadása […] a 
szöveg tanúsága szerint csupán az átfogó és koherens új alkotmányos rend kialakítását célzó 
hosszabb folyamat kezdetét jelöli. Ez számos jogszabály, új intézményi struktúra és más 
kapcsolódó intézkedések elfogadását vagy módosítását vonja maga után. A teljes siker elérése 
érdekében a folyamatnak a magyar társadalmon belüli lehető legszélesebb konszenzuson kell 
alapulnia”.3

Az új magyar Alaptörvény a kormányt (és nem az egyéni képviselőket) bízza meg azzal, hogy 
az Alaptörvény végrehajtásához szükséges törvényjavaslatokat terjessze az Országgyűlés elé.4

3. Az Alaptörvény átmeneti rendelkezései 

Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseit az Országgyűlés 2011. december 30-án fogadta el.5
Ezeket másnap hirdették ki a Magyar Közlönyben, és 2012. január 1-jén, az új 

                                                                                                                                                  
1 2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról, előterjesztette a kormány 2011. december 13-án, 
elfogadva 2011. december 31-én.

2 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (144) bekezdés.

3 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (21) bekezdés. Ugyane véleményében a Velencei Bizottság megjegyezte továbbá, hogy
„Magyarország új Alaptörvényének sajátos jellemzője, hogy – a fenti alapokra építkezve – olyan európai 
garanciák sajátos változatait tartalmazza, amelyek csupán részben találhatóak meg néhány európai 
alkotmányban. Ezek legtöbbje a nemzeti hagyományokhoz és identitáshoz kapcsolódik, amelyek fontos 
tényezői az Európai Unió jogának is (EUSZ 6. cikk), és amelyeket az emberi jogokról szóló európai egyezmény is 
elfogad. A Velencei Bizottság e tekintetben úgy véli, hogy – míg e különös garanciák egy része a nemzeti 
alkotmányossági autonómia részének tekinthető – egyes garanciákat az európai standardok – mindenekelőtt az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlata – fényében elemezni szükséges […]. A feladat bizonyos 
esetekben bonyolultabb lehet, mivel a különböző rendelkezések közötti kapcsolatok időnként nem világosak, 
illetve azért, mert az alaptörvény szövege gyakran sarkalatos (organikus) törvényekre bízza az érintett 
ügyekben (többek között az alapvető jogokra, intézményi berendezkedésekre, az igazságszolgáltatási hatalmi 
ág működésének strukturális kialakítására stb.) alkalmazandó részletes szabályok meghatározását.”, (19)–(20) 
bekezdés.

4 A záró rendelkezések 4. pontja: „4. A Kormány köteles az Alaptörvény végrehajtásához szükséges 
törvényjavaslatokat az Országgyűlés elé terjeszteni”.

5 A T/5005. számú javaslatot szintén egyéni képviselői indítványként nyújtották be, 2011. november 20-án.
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Alaptörvénnyel egy időben hatályba is léptek. Az átmeneti rendelkezéseket számos erőteljes 
bírálat érte annak alapján, hogy sértik a jogállamiság elvét.1

Az átmeneti rendelkezések státusza és a nemzeti jogrendben betöltött helye nem volt 
egyértelmű (az Alaptörvényt a közelmúltban módosították). E tekintetben az átmeneti 
rendelkezések záró rendelkezései (a 31. cikk (2) bekezdése) az átmeneti rendelkezéseket az 
Alaptörvény részeként határozzák meg.2 Az átmeneti rendelkezések jogi státuszának 
egyértelművé tétele érdekében a kormány 2012. április 17-én előterjesztette az Alaptörvény 
első módosítására irányuló javaslatot.3 Ezt az Országgyűlés 2012. június 4-én fogadta el, és 
június 18-án hirdették ki. Az első alkotmánymódosítás szövege az alábbi ponttal egészíti ki az 
Alaptörvény záró rendelkezéseit: „Az átmeneti rendelkezések az Alaptörvény részét 
képezik.”4 Az átmeneti rendelkezések számos nem átmeneti jellegű cikket tartalmaznak, 
amelyek célja az új Alaptörvény állandó jellegű kiegészítése vagy módosítása.

2012. március 14-én az alapvető jogok magyar biztosa (az ombudsman) felkérte az 
Alkotmánybíróságot annak vizsgálatára, hogy az átmeneti rendelkezések megfelelnek-e a 
jogállamiság Alaptörvényben foglalt követelményeinek.5 Az alkotmányos felülvizsgálatot 
követően, 2012. december 28-án az Alkotmánybíróság 45/2012. határozatában megállapította, 
hogy az alábbi átmeneti rendelkezések elfogadásakor a Magyar Országgyűlés túllépte 
jogalkotási hatáskörét, elsősorban mivel az említett rendelkezések nem átmeneti jellegűek6:
preambulum, 1–4. cikk (a korábbi kommunista pártról szóló rendelkezések), 11. cikk (3)–(4) 
bekezdés (az OBH elnökének és a legfőbb ügyésznek azon hatáskörére vonatkozó 
rendelkezések, amelynek értelmében az ésszerű határidőn belüli döntés meghozatala 
érdekében az ügy tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő bíróságot jelölhet 
ki), 12. és 13. cikk (a bírák és ügyészek általános nyugdíjkorhatárára vonatkozó 
rendelkezések), 18. cikk (a Költségvetési Tanács kinevezésére vonatkozó rendelkezés), 21. 
cikk (az Országgyűlés elismert egyházak megállapítására, valamint a további elismert 
egyházként való elismerés feltételeinek meghatározására vonatkozó hatásköre), 22. cikk (az 
alkotmányjogi panasz jelentésére vonatkozó rendelkezés), 23. cikk (1) és (3)–(5) bekezdés (a 
helyi önkormányzatok megválasztására és a választási regisztrációra vonatkozó 
rendelkezések), 27. cikk (a bírósági felülvizsgálat korlátozása), 28. cikk (3) bekezdés (a helyi 
önkormányzatok határozathozatali kötelezettsége elmulasztásának megállapítására irányuló 
eljárásról), 29. cikk (a bírságokat fedező általános hozzájárulás megállapításának 
                                               
1 Lásd a magyar akadémikusok által a Velencei Bizottsághoz intézett, az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről 
és a legfontosabb sarkalatos törvényekről szóló amicus briefben megfogalmazott bírálatokat, Bánkuti, M. et al. 
(2012. február).

2 Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezéseinek angol fordítása (CDL-REF(2012)018) elérhető a 
Velencei Bizottság honlapján: http://www.venice.coe.int/docs/2012/CDL-REF(2012)018-e.pdf

3 T/6817, a javaslat előterjesztője Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter volt.

4 Nem hivatalos fordítás.

5 http://www.ajbh.hu/allam/eng/index.htm

6 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-
to-the-fundamental-law
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lehetőségéről), 31. cikk (2) bekezdés (az átmeneti rendelkezéseket az Alaptörvény részévé 
nyilvánító rendelkezés), 32. cikk (április 25. napjának „az Alaptörvény napjává” 
nyilvánításáról). A Magyar Alkotmánybíróság ezért a fenti átmeneti rendelkezéseket 
megsemmisítette.

Amint az Alkotmánybíróság továbbá kifejtette, míg az Alaptörvény záró rendelkezéseinek 2. 
pontja a Magyar Országgyűlést arra hatalmazza fel, hogy a régi szabályozásról az új 
szabályozásra való átállás biztosítása érdekében elfogadja az Alaptörvény átmeneti 
rendelkezéseit, a rendelkezések több mint kétharmada nem átmeneti jellegű, mivel állandó és 
általános szabályozást tartalmaz.

4. 4. A kétharmados többség mint követelmény intézményesítése

A sarkalatos törvények elfogadásához és módosításához az országgyűlési képviselők 
kétharmados többségének támogatása szükséges. Magyarország új Alaptörvénye 26 tárgykört 
határoz meg, amelyeket sarkalatos törvényekkel kell szabályozni, ideértve a bíróságokat (25. 
cikk, (7) bekezdés), a családpolitikát (L. cikk), a nemzetiségek jogait (XXIX. cikk), valamint 
a közteherviselés és a nyugdíjrendszer alapvető szabályait (40. cikk).1

A minősített többséghez kötött politikai területek jegyzéke a demokrácia egyik alapvető 
fontosságú szempontja. Míg a sarkalatos törvények alkalmazása helyénvaló például a nemzeti 
intézményrendszerre vonatkozó alapvető elvek rögzítésére, kevésbé helyénvaló azokon a 
politikai területeken, amelyeket általában rendes törvényekkel szabályoznak, így például a 
családjogi szabályozás, a szociális és az adópolitika területén.2

E tekintetben a Velencei Bizottság véleménye szerint „a sarkalatos törvények túlságosan 
széles körű alkalmazása problémákat vethet fel mind az Alaptörvény, mind pedig a rendes 
törvények tekintetében. [...] A demokratikus rendszerek működésének forrása az állandó 
megújulási képesség. Minél több politikai kérdés kerül ki az egyszerű többség hatásköre alól, 
a jövőbeli választások jelentősége annál inkább csökken, és a kétharmados többség annál több 
lehetőséggel rendelkezik politikai preferenciáinak az ország jogrendjében történő végérvényes 
rögzítésére. A választások […] jelentőségüket vesztenék, ha a jogalkotó képtelen lenne a 
jogszabályok olyan fontos elemeit módosítani, amelyeket valójában egyszerű többséggel 
kellett volna törvénybe iktatni.”3

                                               
1 Az Alaptörvény harmadik (2012. december 21-i) módosítása a P) cikket módosítja: A termőföld és az erdők 
tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1) bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait 
és feltételeit, valamint az integrált mezőgazdasági termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó 
szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.

2 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (27) bekezdés.

3 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (24) bekezdés.
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Ezenfelül az eddig elfogadott sarkalatos törvények nemcsak alapvető elveket határoznak meg, 
hanem igen konkrét és technikai jellegű szabályokat is, például részletesen szabályozzák a 
bíróságok szervezetének és igazgatásának valamennyi szempontját, a bírák jogállását és 
javadalmazását1, sőt a választókerületek pontos határait is2. Ez a gyakorlat azt a kockázatot 
hordozza magában, hogy a választásokat követően korlátozza az új jogalkotó mozgásterét. 
Egy jövőbeli, pusztán egyszerű többséggel rendelkező új kormánynak nem lesz lehetősége 
arra, hogy módosítsa a jelenlegi kormány által a sarkalatos törvényekben elfogadott 
politikákat, akkor sem, ha a választók erre egyértelműen felhatalmazzák. 

 5. Fékek és ellensúlyok

Mint fentebb említettük, a demokrácia és a jogállamiság a hatalmi ágak szétválasztását 
követeli meg, amely a fékek és ellensúlyok rendszerén alapul. A média szabadsága szintén 
alapvető eleme a demokráciának és a fékek és ellensúlyok megfelelően működő 
rendszerének.3 Magyarország új Alaptörvénye az alábbi intézményi változásokat vezette be, 
amelyek adott esetben gyengíthetik a rendszer működését:

5.1. Korlátozott alkotmánybíráskodás

Az új Alaptörvény 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, ami az egyéb alapvető jogok megsértése 
esetén kizárja az alkotmányosság felülvizsgálatát.

E tekintetben a Velencei Bizottság emlékeztetett arra, hogy „a kellően széles hatáskörök 
biztosítása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az Alkotmánybíróság a társadalom 
rendező elveinek és körülményeinek – többek között valamennyi alkotmányban biztosított 
alapvető jognak – az alkotmányosságát ellenőrizhesse. Következésképp az Alkotmánybíróság 
hatásköreinek olyan szűkítése, amelynek eredményeként bizonyos állami aktusokat az 
Alkotmánynak csak egy bizonyos részlete vonatkozásában vizsgálhat felül, ellentétes a 
magyar Országgyűlés alkotmányozással kapcsolatban kinyilvánított céljával, amely az 
»alapvető jogok védelmének megerősítése Magyarországon«”.4

                                               
1 Lásd a Velencei Bizottság 2012. március 16–17-i 663/2012 véleménye a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló 2011. évi CLXII. törvényről, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. 
törvényről, CDL-AD(2012)001, (19) bekezdés.

2 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról.

3 A média szabadságának kérdésével a 3. számú munkadokumentum foglalkozik.

4 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (99) bekezdés.
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 Ezenfelül az átmeneti rendelkezések 27. cikke1 értelmében e korlátozás érvényben marad 
azon törvények esetében, amelyeket akkor hirdettek ki, amikor az államadósság meghaladta a 
bruttó hazai össztermék 50%-át. E tekintetben a Velencei Bizottság az alábbi bírálatot 
fogalmazta meg: „Az Alaptörvény konkrét kritériumokat határoz meg az állami költségvetés 
kezelése tekintetében, valamint szigorú korlátokat állapít meg az államadósság 
vonatkozásában. Ahelyett azonban, hogy teljes körű ellenőrzést biztosítana az 
Alkotmánybíróság számára a költségvetési és az adóügyi jogszabályok alkotmányossága 
tekintetében, az Alaptörvény e területen különleges beavatkozási jogkört ruház az új 
Költségvetési Tanácsra. A Költségvetési Tanács „vétójogának” megfelelően az 
Alkotmánybíróság hatásköreinek említett szűkítése költségvetési, adó- és más pénzügyi 
jogszabályok tekintetében attól a feltételtől függ, hogy az államadósság meghaladja-e a bruttó 
hazai össztermék felét.”2

Az Alkotmánybíróságnak és tagjainak függetlenségét egyértelműen rögzíteni kellene az 
Alaptörvényben3, és fontolóra kell venni, hogy az Alaptörvény jogállamiságra és a hatalmi 
ágak szétválasztására vonatkozó általános rendelkezései (B) és C) cikk) elegendő 
alkotmányos garanciával szolgálnak-e az Alkotmánybíróság függetlenségére nézve.4

5.2. A parlamenti hatáskörök korlátozása

Költségvetési ügyekben az Országgyűlés hatásköreit is korlátozták, mivel úgy tűnik, hogy az 
újonnan létrehozott, nem parlamenti Költségvetési Tanácsnak vétójoga van az állami 
költségvetési ügyekben.5 A költségvetés elfogadása rendszerint a parlament legfontosabb és 
kizárólagos jogköre, amely lehetővé teszi a politikai program megvalósítását. Amint arra a 

                                               
1 E rendelkezést az Alkotmánybíróság 2012. december 28-án megsemmisítette (45/2012. határozat).

2 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (98) bekezdés.

3 Magyarország Alaptörvénye 24. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 
védelmének legfőbb szerve”, ám az Alkotmánybíróság függetlenségére semmilyen módon nem utal. E cikk 
tartalmazza még a hatáskörök jegyzékét, az utolsó bekezdés pedig előírja, hogy „az Alkotmánybíróság 
hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg”.

4 A Velencei Bizottságnak az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényről készült véleménytervezetére 
adott válaszában a magyar kormány az alábbi észrevételeket tette: „Az Alkotmánybíróság mint testület 
függetlensége olyan elv, amely kifejezetten nem jelenik meg az Alaptörvényben, hanem az Alaptörvény 
általános elveiből, különösen a jogállamiság és a hatalmi ágak szétválasztása elvéből következik [Alaptörvény B) 
cikk (1) bekezdés és C) cikk (1) bekezdés]". CDL(2012)045.

5 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.” A 36. cikk (4)–(5) bekezdésének szövege: „(4) Az Országgyűlés nem fogadhat el olyan központi 
költségvetésről szóló törvényt, amelynek eredményeképpen az államadósság meghaladná a teljes hazai 
össztermék felét. (5) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meghaladja, az 
Országgyűlés csak olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság a teljes 
hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza”.
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Velencei Bizottság emlékeztet, a döntés valamely másik, korlátozott demokratikus 
legitimitással rendelkező hatóságtól való függővé tétele negatívan befolyásolhatja a 
költségvetési döntések demokratikus legitimitását.1

Érdemes továbbá emlékeztetni arra a Velencei Bizottság által megfogalmazott bírálatra, 
miszerint az új alkotmányos keret létrehozásának igen szoros határidői korlátozták a 
parlamenti ellenzéki erőkkel folytatott valódi vita lehetőségét.2 Ez a gyakorlat gyengítheti az 
ellenzék jogainak tiszteletén alapuló képviseleti demokrácia rendszerének megfelelő 
működését.

5.3. Az igazságszolgáltatás függetlensége: a még fennálló hiányosságok

Az igazságszolgáltatás átfogó reformon esett át, amelyet két sarkalatos törvényben3

szabályoztak, amely két törvény első változata egyértelműen veszélyeztette a bírói 
függetlenséget.4 A függetlenség azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatás mentes a külső 
befolyástól és a hatalomgyakorlás egyéb ágai – különösen a végrehajtó ág – beavatkozásaitól. 
Ez a követelmény a hatalmi ágak szétválasztása mint alapvető demokratikus elv szerves részét 
képezi.

A fent említett sarkalatos törvényeket a Magyar Országgyűlés 2012. július 2-án módosította.5
A módosítások figyelembe veszik a Velencei Bizottság legtöbb ajánlását, különösen azáltal, 
hogy csökkentik az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének hatásköreit és e hatáskörök 
egy részét az Országos Bírói Tanácsra ruházzák át, valamint hogy erősítik az OBH elnökének 
elszámoltathatóságát.

Az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően ugyanakkor három fő kérdés maradt. 

Először, az Alaptörvény nem szabályozza a bírák függetlenségének főbb garanciáit, így 
például az elmozdíthatatlanságot, a garantált hivatali időt, az irányító testületek szerkezetét és 

                                               
1 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (129) bekezdés.

2 Lásd a Velencei Bizottság 2011. június 17–18-i véleményét Magyarország új Alaptörvényéről, CDL-
AD(2011)016, (144) bekezdés.

3 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról.

4 Lásd „Az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i 
állásfoglalása alapján) – Az igazságszolgáltatás függetlensége” című, 1. számú munkadokumentumot.

5 Amint a Velencei Bizottság megállapította a bíróságokról szóló, a CDL-AD(2012)001 számú vélemény 
elfogadása után módosított magyar sarkalatos törvényekről készült véleményében: „A 2012. július 2-i 
módosítások érintik a Velencei Bizottság CDL-AD(2012)001 számú, a bíróságok szervezetér_l és igazgatásáról 
szóló 2011. évi CLXI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény kapcsán 
2012. március 16–17-én elfogadott vélemény legtöbb megjegyzését” (CDL-AD(2012)020, (83) bekezdés).
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összetételét, hanem ezekről – az igazságszolgáltatás megszervezésére és igazgatására 
vonatkozó részletes szabályokkal egyetemben – sarkalatos törvények rendelkeznek. Ami a 
szabályozás szintjét illeti, a Velencei Bizottság „a bírósági rendszerre vonatkozó alkotmányi 
garanciákat, elveket és struktúrákat alulfejlettnek találta”.1

Másodszor, az ügyek áthelyezésének szabályozása tekintetében az előbbi szabályok lehetővé 
tették az OBH elnöke számára, hogy „az ügyek ésszerű időn belül való elbírálása érdekében” 
az eljáró bíróság helyett másik bíróságot jelöljön ki az eljárásra. A közelmúltban elfogadott 
módosítások olyan módon korlátozzák e hatáskört, hogy az OBH elnökének az ügyek 
áthelyezésekor immár figyelembe kell vennie az OBT által meghatározott elveket, és minden 
egyes döntését indokolnia kell. A módosítások azonban nem határozzák meg az áthelyezendő 
ügyek kiválasztásának szempontjait és az OBT-t sem hatalmazzák fel a kiválasztási 
szempontok elfogadására2, ami pedig a tisztességes tárgyaláshoz és a törvényes bíróhoz való 
jog alapján követelmény lenne.3

Harmadszor, időben és megfelelően végre kell hajtani az Európai Unió Bíróságának 2012. 
november 6-i ítéletét4, amely kimondja, hogy a magyar bírák nyugdíjkorhatárának 70-ről 62 
évre való csökkentése életkoron alapuló, indokolatlan megkülönböztetésnek minősül. 

E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a Magyar Alkotmánybíróság ugyane 
rendelkezést megsemmisítő 33/2012. számú ítéletének végrehajtása jogi bizonytalanságot 
eredményezett. A Velencei Bizottság az alábbiakról számolt be: az OBH elnöke arra hívta fel 
az érintett bírákat, hogy forduljanak munkaügyi bírósághoz a felmentésük hatályon kívül 
helyezése érdekében. Számos bíró már megnyerte az ügyet a munkaügyi bíróságon, de ezek 
ellen az ítéletek ellen az OBH elnöke fellebbezett, mert nem értett egyet az indokolásukkal. 
                                               
1 Lásd a Velencei Bizottságnak a bíróságokról szóló, a CDL-AD(2012)001 számú vélemény elfogadása után 
módosított magyar sarkalatos törvényekről készült, 2012. október 12–13-i véleményét, CDL-AD(2012)020, (82) 
bekezdés.

2 E tekintetben a Velencei Bizottságnak a bíróságokról szóló módosított sarkalatos törvényekről készült 
véleménytervezetére (CDL(2012)072) adott magyar észrevételek az alábbiakat szögezik le: „Az OBT nem kapott 
jogi felhatalmazást arra, hogy az eljáró bíróság kijelölésére vonatkozó elvek mellett meghatározza az 
»áthelyezendő« ügyek kiválasztására vonatkozó elveket, mivel csak a kijelölést kezdeményező bíróság elnöke 
tudja megítélni, hogy az ügy egyedi jellemzőinek, valamint az adott bíróság munkaterhének és személyzeti 
kapacitásának figyelembevételével célszerű-e kezdeményezni valamely ügy »áthelyezését«”.

3 A tisztességes tárgyaláshoz és a törvényes bíróhoz való jogot az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének 
(2) bekezdése rögzíti, amelynek értelmében „Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által 
megelőzően létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn belül 
tárgyalja”. [...]". Európai szinten a tisztességes tárgyaláshoz és a törvényes bíróhoz való jogot az emberi jogok 
európai egyezményének 6. cikke biztosítja. A Velencei Bizottság a bíróságokról szóló, a CDL-AD(2012)001 számú 
vélemény elfogadása után módosított magyar sarkalatos törvényekről készült, 683/2012 véleményében arra a 
következtetésre jutott, hogy „a Velencei Bizottság erőteljesen ellenzi az ügyáthelyezés rendszerét, hiszen az 
nincs összhangban a törvényes bíróhoz való joggal, ami a jogállamiság egyik alapvető eleme” (CDL-
AD(2012)020, (74) bekezdés).

4 C-286/12. sz. ügy, Bizottság kontra Magyarország.
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De ami a legfontosabb: még a munkaügyi bíróságok jogerős ítéletei sem eredményeznék az 
érintett bírák visszahelyezését a korábbi pozíciójukba, ehelyett a bírák keresztül fognak menni 
egy új kinevezési eljáráson, és a felmentésük előtti helyüktől eltérő bíróságra is helyezhetik 
őket.”1

A jogvitába a strasbourgi bíróságot is bevonták, mivel 2012. június 20-án magyar bírák két 
csoportja egy-egy panaszt nyújtott be, kérve annak ítéletben való megállapítását, hogy a bírák 
nyugdíjkorhatárának csökkentéséről szóló magyar jogszabályok sértik az Emberi Jogok 
Európai Egyezményét.2

A Magyar Alkotmánybíróság 33/2012 ítéletének és az Európai Unió Bíróságának C-286/12. 
sz. ügyben hozott ítéletének végrehajtása érdekében a magyar kormány 2012. december 21-én 
előterjesztette a T/9598 számú, az egyes igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső 
korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló törvényjavaslatot.3

A törvénytervezetet a Magyar Országgyűlés még nem vitatta meg.

Ami a bírák nyugdíjkorhatárát illeti, a törvénytervezet a felső korhatárt és az öregségi nyugdíj 
korhatárát 65 évben állapítja meg, amely a 10 éves átmeneti időszak végétől lesz 
alkalmazandó. Konkrétabban: a törvényjavaslat 2022. december 31-ig fokozatosan csökkenő 
felső korhatárt vezet be, amely időpontban az általános öregségi nyugdíjkorhatár és a felső 
korhatár egyaránt 65 év lesz.

Ami a jogellenesen megszüntetett jogviszonyú bírák visszahelyezését illeti, a törvényjavaslat 
az Alkotmánybíróság 33/2012 ítéletének végrehajtása érdekében az alábbi megoldást 
határozza meg: a megszüntetett jogviszonyú bírónak az OBH elnökénél kell kérnie 
visszahelyezését, aki gondoskodik arról, hogy a bíró részére megtérítsék az elmaradt 
illetményét és egyéb járandóságait. A bírót ezután a jogviszonyának megszüntetése előtti 
beosztási helyen kell tovább foglalkoztatni.

Az utóbbi megfogalmazás nem határozza meg pontosan, hogy a bírót ugyanabba a tisztségbe 
kell-e visszahelyezni (ugyanazon kötelezettségekkel és feladatokkal), amelyet jogviszonyának 
megszüntetése előtt betöltött.

A törvénytervezet kifejezetten kizárta annak a lehetőségét, hogy a bírót bírósági vezetői 
tisztségbe helyezzék vissza. Mindazonáltal az egyes igazságügyi jogviszonyokban 
alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról szóló T/9598 
törvénytervezethez a közelmúltban benyújtott módosító javaslat4 törölné azokat a jogi 
rendelkezéseket, amelyek kizárják a bírósági és ügyészségi vezetői tisztségbe történő 
visszahelyezést.

                                               
1 Lásd a Velencei Bizottság 683/2012 véleményének (76) bekezdését.

2 45434/12 J.B. és 110 más személy, 45438/12 Almásy és 45 más személy.

3 http://www.parlament.hu/irom39/09598/09598.pdf

4 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9598
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Amennyiben a bíró nem kéri visszahelyezését, az OBH elnökének intézkednie kell a bíró 12 
havi illetményének megfelelő összegű átalány-kártérítéséről.

5.4. Vezető tisztviselők megbízatásának idő előtti megszüntetése

A fékekkel és ellensúlyokkal kapcsolatos további kérdések egyike az egyes intézmények 
vezetőinek felmentése és megbízatásuk lejárata előtti leváltása. 

A Legfelsőbb Bíróság Kúriává való átalakításának következtében a Legfelsőbb Bíróság 
elnökének megbízatása 2012. január 1-jén megszűnt, noha az Országgyűlés 2009-ben hat évre 
választotta meg.1 A megbízatás stabilitásának garantálása az igazságszolgáltatás 
függetlenségének egyik kulcsfontosságú eleme.

Az információszabadságról szóló, 2011 júliusában elfogadott törvény2 megszüntette az 
adatvédelmi biztos intézményét, és helyébe az újonnan létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot léptette. A korábbi biztos megbízatása, aki tisztségét 2008 
szeptembere óta töltötte be, 2012. január 1-jei hatállyal (a rendes hatéves megbízatás lejárta 
előtt két és fél évvel) megszűnt.

Az adatvédelmi felügyelők függetlenségét az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. 
cikke és az Alapjogi Charta 8. cikke rögzíti. A Bizottság kötelességszegési eljárást3 indított 
Magyarországgal szemben, azzal érvelve, hogy a megbízatási időnek ésszerű hosszúságúnak 
kell lennie, és elengedhetetlen, hogy miután egy tagállam meghatározott valamilyen 
megbízatási időtartamot, tiszteletben is tartsa azt. A Bizottság keresetének indokai között utalt 
a 95/46/EK irányelvre, amely előírja, hogy az irányelvet átültető tagállami rendelkezések 
alkalmazását a rájuk bízott feladatok gyakorlása során teljes függetlenségben eljáró tagállami 
hatóság vagy hatóságok felügyeljék. A Bizottság szerint: „az adatvédelmi felügyelő hatóság 
megbízatásának idő előtti megszüntetése sérti a felügyelő hatóságnak az irányelvben előírt 
függetlenségét”.4

6. Választási reform

A demokrácia az uniós tagállamokban és így az EU-ban is megköveteli, hogy a nemzeti 

                                               
1 Az Alaptörvény átmeneti rendelkezései 11. cikkének (2) bekezdése így szól: „A Legfelsőbb Bíróság elnöke, az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagjai megbízatása az Alaptörvény hatálybalépésével 
megszűnik”.

2 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

3 C-286/12. sz. ügy, Bizottság kontra Magyarország. A Bizottság azt kérte az Bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy 
Magyarország nem teljesítette a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből 
eredő kötelezettségeit azáltal, hogy idő előtt megszüntette az adatvédelmi biztos megbízatását.

4 C-288/12 sz., Európai Bizottság kontra Magyarország ügy, az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2012.7.28., C 
277/15.
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választási törvények megfeleljenek bizonyos alapvető normáknak. E normák többsége a 
választási jogra alkalmazandó alkotmányos elvekből, valamint különösen az 1948-ban aláírt 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 21. cikkéből és az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikkéből ered. Az Unió valamennyi tagállama, 
köztük Magyarország is kötelezettséget vállalt az Európa Tanács által kidolgozott választási 
kódex1 betartására. 

Magyarország átfogó intézményi és alkotmányos reformja egy új választási törvényt –
nevezetesen az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvényt2 – és 
egy, a választási eljárásról szóló új törvényt is magában foglal.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, amelyet 2011. 
december 23-án fogadtak el, és amely 2012. január 1-jén lépett hatályba3, az alábbi 
változtatásokat vezette be: – a parlamenti képviselői helyek számának jelentős csökkentése 
(386-ról 199-re); – a képviselői helyek elosztására alkalmazott képlet módosítása (egy vegyes, 
többségi és arányossági elven alapuló választási rendszer, a többségi rész súlyának növelése 
mellett); – egyfordulós választás bevezetése a korábban a választási rendszer többségi 
részében a képviselői helyek elosztására alkalmazott kétfordulós rendszer helyett; – a 
választókörzetek számának csökkentése és az egyes körzeteket pontosan meghatározó 
melléklet beillesztése; – a szavazati jog kiterjesztése a külföldön élő magyar állampolgárokra, 
ám kizárólag a választások arányossági részére vonatkozóan; – egyedi szabályok a nemzeti 
kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozóan.

A választási eljárásról szóló törvénytervezetet a Fidesz és a KDNP képviselői önálló 
képviselői indítványként4 terjesztették elő 2012. szeptember 18-án. Ez arra irányult, hogy a 
jelenlegi, valamennyi magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárra kiterjedő 
automatikus választói regisztráció helyett az egyéni szavazati jog gyakorlásának feltételeként 
önkéntes regisztrációt léptessen életbe. 

A választási eljárásról szóló törvénytervezet előterjesztésének napján, szintén egyéni 
képviselői indítványként, beterjesztettek egy, az Alaptörvény átmeneti – az első 
alkotmánymódosítás értelmében az Alaptörvény részét képező – rendelkezéseinek 
módosítására irányuló javaslatot5. Ezt az Országgyűlés 2012. október 29-én fogadta el, és 
november 9-én hirdették ki. A második alkotmánymódosítás az Alaptörvényben rögzítette a 

                                               
1 Az alkalmazandó normák gyűjteményét az Európa Tanács a „Joggal a Demokráciáért” Európai Bizottsága 
(Velencei Bizottság) helyes választási gyakorlatokról szóló kódexében határozta meg 2002-ben; 
CDL(2002)023rev.

2 A Velencei Bizottság rendelkezésre bocsátotta ennek hivatalos fordítását. Ld. CDL-REF(2012)003.

3 Lásd a Velencei Bizottság és az EBESZ/ODIHR közös véleményét: CDL-AD(2012)012.

4 T/8405.

5 T/8404.
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választói regisztráció követelményét.1

A választási eljárásról szóló törvénytervezetet a házelnök 2012. december 1-jén írta alá. A 
törvénytervezet hatálya mind a nemzeti (országgyűlési, önkormányzati és kisebbségi), mind 
az európai parlamenti választásokra kiterjed.

A törvényt még nem hirdették ki, mivel a köztársasági elnök a törvényt 2012. december 6-án 
az Alaptörvény 6. cikkének (4) bekezdése2 alapján alkotmányossági felülvizsgálat céljából 
megküldte az Alkotmánybíróságnak. 

Magyarország köztársasági elnöke beadványában azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy 
állapítsa meg, hogy a választási eljárásról szóló törvény bizonyos, a választói névjegyzékbe 
vétel módozatait és a kampányidőszakban közzétett politikai hirdetéseket szabályozó 
rendelkezései (88., 92., 15. cikk, 152. cikk (5) bekezdés, 154. cikk (1) bekezdés, 353. cikk (4) 
bekezdés) ellentétesek az Alaptörvénnyel. A köztársasági elnök indítványa az Alaptörvény B) 
cikkén (demokrácia és jogállamiság), I. cikkén (A „Szabadság és felelősség” fejezet I. cikke), 
IX. cikkén (a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtó szabadsága), XV. cikkén (törvény 
előtti egyenlőség és a megkülönböztetésmentességhez való jog) és XXIII. cikkén (a 
választáshoz való jog), valamint átmeneti rendelkezései 23. cikkének (3) bekezdésén alapul, 
és emellett hivatkozik az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyvének 
3. cikkére3 és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélkezési gyakorlatára.

A vitatott rendelkezések pontosabban meghatározva a következők:

– A 88.§ (1) és (2) bekezdése a névjegyzékbe vételre két különböző módozatot határoz meg a 
magyarországi, illetve a külföldi lakcímmel rendelkező választópolgárokra vonatkozóan. A 
magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok személyesen vagy az „ügyfélkapun”, 
azaz a kérelmező azonosítását lehetővé tevő elektronikus úton kérhetik névjegyzékbe 
vételüket. A kérelmet a tartózkodásának helye szerinti illetékes helyi hatósághoz kell 

                                               
1 Az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek 23. cikke az alábbi (3)–(5) bekezdésekkel egészült ki: „(3) Az 
Alaptörvény XXIII. cikkében foglalt jogok érvényesítése érdekében kérelmére valamennyi, az Alaptörvény XXIII. 
cikk (1)–(3) és (7) bekezdése szerinti választót névjegyzékbe kell venni; a választójog a névjegyzékbevételt 
követően gyakorolható. A névjegyzékbevételta) magyarországi lakóhellyel rendelkező választó személyesen 
vagy a kérelmező azonosítását lehetővé tevő elektronikus úton,b) magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 
választó levélben vagy a kérelmező azonosítását lehetővé tevő elektronikus úton kérelmezheti. (4) A 
névjegyzékbevétel a választás vagy népszavazás napját megelőző tizenötödik napig kérelmezhető. (5) Az 
Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével az országgyűlési képviselők általános 
választását megelőzően a névjegyzéket a (3) és (4) bekezdés szerint ismételten el kell készíteni.”

2 „Ha a köztársasági elnök a törvényt vagy annak valamely rendelkezését az Alaptörvénnyel ellentétesnek tartja 
[…], a törvényt az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldi.”

3 Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 1. kiegészítő jegyzőkönyvének 3. cikke: „A Magas Szerződő Felek 
kötelezik magukat arra, hogy ésszerű időközönként, titkos szavazással szabad választásokat tartanak olyan 
körülmények között, melyek a törvényhozó testület megválasztását illetően biztosítják a nép véleményének 
kifejezését”.
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benyújtani. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben vagy az 
„ügyfélkapun” kérhetik névjegyzékbe vételüket. A köztársasági elnök indítványa szerint az az 
előírás, hogy a kérelmet az illetékes helyi hatósághoz kell benyújtani, az átmeneti 
rendelkezésekben előirányzottnál is szigorúbb feltétel, és sértheti az arányosság elvét.
– A 92.§ rögzíti, hogy a Magyarországon élő, de lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 
a külföldön élő választópolgárokra irányadó rendelkezések hatálya alá tartoznak. A 
köztársasági elnök indítványa szerint e rendelkezés diszkriminatív.
– A 151.§ és a 152.§ (5) bekezdése a választási kampányra vonatkozik. A 
kampányidőszakban politikai hirdetést csak a közszolgálati médiaszolgáltatók tehetnek közzé, 
és kizárólag a szavazást megelőző negyvennyolc óra kezdetéig. A filmszínházak nem 
tehetnek közzé politikai hirdetéseket. Az indítvány szerint e szabály ellentétes a 
véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával. 
– A 154.§ (1) bekezdése a kampányidőszak utolsó hat napján megtiltja a választásokkal 
kapcsolatos közvélemény-kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát. Az indítvány szerint 
e rendelkezés ellentétes a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságával.

– A 353.§ (4) bekezdése technikai jellegű átmeneti rendelkezést tartalmaz az új eljárás 
alkalmazhatóságára vonatkozóan, amely ellentmondani látszik az átmeneti rendelkezések 23. 
cikkének.

Magyarország köztársasági elnökének beadványa nyomán az Alkotmánybíróság 2013. január 
4-én befejezte az alkotmányossági vizsgálatot (1/2013 határozat).1

Ami a regisztrációs követelményt illeti, az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 
magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok esetében a kötelező regisztráció a 
szavazáshoz való jogot indokolás nélkül korlátozza, ami ellentétes az Alaptörvénnyel. Ezzel 
ellentétben az Alkotmánybíróság elismerte, hogy a regisztráció bizonyos esetekben indokolt, 
mivel választópolgárok bizonyos csoportjai számára megkönnyíti a szavazáshoz való jog 
gyakorlását. E csoportokba tartoznak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar 
szavazópolgárok; a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek azon tagjai, akik nemzeti 
kisebbségi listára kívánnak szavazni; valamint azok, akiknek a választáson való részvételhez 
segítségre van szükségük. Az Alkotmánybíróság hozzátette továbbá, hogy a szavazáshoz való 
jog aránytalan korlátozása lenne, ha azok, akiknek a szavazáshoz való joga előzetes 
regisztráció nélkül nem biztosítható, kizárólag állandó lakhelyükön vetethetnék fel magukat a 
névjegyzékbe, szokásos tartózkodási helyükön pedig nem.

Az Alkotmánybíróság diszkriminatívnak találta a Magyarországon élő, de lakcímmel nem 
rendelkező szavazópolgárok személyes regisztrációjára vonatkozó lehetőség kizárását is.

Ami a választási kampányra vonatkozó szabályokat illeti, az Alkotmánybíróság 
megállapította, hogy azok a rendelkezések, amelyek a politikai hirdetések közzétételét a 
kampányidőszakban kizárólag a közszolgálati médiaszolgáltatók számára engedélyezik, 

                                               
1 http://mkab.hu/sajto/news/certain-parts-of-the-transitional-provisions-of-the-fundametal-law-held-contrary-
to-the-fundamental-law
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illetve azok a szabályok, amelyek a kampányidőszak utolsó hat napján megtiltják a 
közvélemény-kutatási eredmények nyilvánosságra hozatalát, korlátozzák a 
véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, és ezért ellentétesek az Alaptörvénnyel.

Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy a választási eljárásról szóló, 2012. november 
26-án elfogadott törvény alábbi rendelkezései ellentétesek az Alaptörvénnyel: 82. § (2) 
bekezdés, 88. § (1) bekezdés, 92. §, 106.§, 151.§, 152.§ (5) bekezdés, 154.§ (1) bekezdés, 
353.§ (4) bekezdés.

7. A negyedik alkotmánymódosításra irányuló közelmúltbeli javaslat

A Fidesz–KDNP koalíció 2013. február 8-án a koalíció szinte valamennyi tagja által aláírt, 
egyéni képviselői indítvány1 formájában javaslatot terjesztett elő az Alaptörvény negyedik 
módosítása céljából.

A negyedik alkotmánymódosításra irányuló javaslat az Alaptörvény szövegébe építi be 
mindazon átmeneti rendelkezéseket – a választási regisztrációt előíró rendelkezés kivételével 
–, amelyeket a Magyar Alkotmánybíróság eljárási okokból 2012. december 28-án 
megsemmisített (45/2012 határozat). E rendelkezések közé tartoznak például: a korábbi 
kommunista pártra vonatkozó rendelkezések, többek között a kommunista diktatúrában 
elkövetett súlyos bűncselekmények büntethetősége elévülésének kizárása (a javaslat 3. cikke, 
amely az Alaptörvény „Alapvetés” részébe új U. cikket illeszt – az átmeneti rendelkezések 
korábbi preambuluma és 1–4. cikke); az Országgyűlés azon hatásköre, hogy elkészítse a 
hivatalosan elismert egyházak jegyzékét (a javaslat 4. cikke – az átmeneti rendelkezések 
korábbi 21. cikkének (1) bekezdése); az Országgyűlés azon hatásköre, hogy meghatározza a 
Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat és a 
nemzetiségként való elismerés feltételeit (a javaslat 9. cikke – az átmeneti rendelkezések 
korábbi 21. cikkének (2) bekezdése); az Országos Bírósági Hivatal elnökének azon hatásköre, 
hogy egyes ügyek tárgyalására az általános illetékességű bíróságtól eltérő bíróságot jelöljön ki 
(a javaslat 14. cikke – az átmeneti rendelkezések korábbi 11. cikkének (3)–(4) bekezdése); a 
költségvetési és pénzügyi tárgyú törvények bírósági felülvizsgálatára vonatkozó korlátozás 
határozatlan időre való kiterjesztése (a javaslat 17. cikkének (1) bekezdése) stb.
A negyedik alkotmánymódosításra irányuló javaslat emellett az Alkotmánybíróságra 
vonatkozóan legalább két aggályokat felvető rendelkezést tartalmaz: 
Az egyik rendelkezés értelmében az Alkotmánybíróság az Alaptörvényt és annak bármely 
módosítását csak a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt
eljárási követelmények tekintetében vizsgálhatja felül (a javaslat 12. cikkének (4) bekezdése). 
Az Alkotmánybíróság így a jövőben érdemben nem vizsgálhatja az alkotmánymódosításokat, 
és ezért az Alaptörvényben bármilyen módosítás elvégezhető, függetlenül annak tartalmától.2
E rendelkezés kiegészítéseképpen a javaslat 11. cikkének célja, hogy feljogosítsa a 
köztársasági elnököt, hogy az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosításait a 

                                               
1 http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_irom.irom_adat?p_ckl=39&p_izon=9929

2 Az Alkotmánybíróság kialakult ítélkezési gyakorlata valóban az volt, hogy az alkotmánymódosításokat csupán 
eljárási szempontból vizsgálta, ám e gyakorlat inkább az Alkotmánybíróság önmérsékletén , nem pedig 
alkotmányos tilalmon alapult.
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megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt (pusztán) eljárási követelményekkel való 
összhangjának vizsgálatára megküldje az Alkotmánybíróságnak.

A javaslat emellett rövid határidőt, nevezetesen legfeljebb „harminc napot” állapít meg e 
felülvizsgálat számára (a javaslat 12. cikkének (5) bekezdése). 

A másik rendelkezés értelmében az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott 
alkotmánybírósági határozatok és azok indokolásai az Alaptörvény értelmezése során nem 
vehetők figyelembe (a javaslat 19. cikke). Más szóval az Alaptörvény értelmezése során 20 
évnyi alkotmánybíráskodást nem lehet majd figyelembe venni. A tervezet pontosan nem 
határozza meg e tilalom alanyát; ezért lehetséges, hogy nem csak az Alkotmánybíróságra, 
hanem a rendes bíróságokra is alkalmazni kell majd. (A magyar jog több alkotmányos elve is 
kizárólag az Alkotmánybíróság ítélkezésén alapul. A nemzetközi jogi kötelezettségek mellett 
például a halálbüntetés tilalmának hazai jogalapja is az Alkotmánybíróság 23/1990 
határozata.)
A javaslat további korlátozásokat állapít meg az Alkotmánybíróság ítélkezésére vonatkozóan: 
– rövid határidőt állapít meg („soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül”) az egyedi 
ügyben alkalmazandó jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjának bírói kezdeményezésre 
történő felülvizsgálatára (a javaslat 12. cikkének (1) bekezdése).
Emellett a negyedik alkotmánymódosításra irányuló javaslat egyes rendelkezései esetlegesen 
több alapvető jogot is korlátozhatnak annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság e 
korlátozásokat korábban alaptörvény-ellenesnek nyilvánította:

– a véleménynyilvánítás szabadsága nem irányulhat a magyar nemzet (és más, etnikai, faji 
vagy vallási közösségek) méltóságának a megsértésére (e rendelkezést a 30/19921 és a 
18/2004 határozat2 már alkotmányellenesnek nyilvánította) (a javaslat 5. cikkének (2) 
bekezdése);

– azok a diákok esetében, akik magyar felsőfokú oktatási intézményekben folytatott 
tanulmányaikhoz anyagi támogatásban részesülnek, a törvény tanulmányaik befejezése után 
meghatározott időtartamú magyarországi munkavégzés írható elő (a javaslat 7. cikke); a 
módosítás rögzíti, hogy e korlátozást kizárólag a magyar jog szabályozza (e rendelkezést a 
32/2012 határozat3 – formai okokból – már alaptörvény-ellenesnek nyilvánította);
– törvény vagy helyi önkormányzati rendelet jogellenessé minősítheti az életvitelszerűen 
megvalósuló közterületi tartózkodást (e rendelkezést a 38/2012 határozat4 már alaptörvény-
ellenesnek nyilvánította);

A negyedik alkotmánymódosítás végezetül különféle egyéb rendelkezéseket is javasol az 
Alaptörvénybe beilleszteni, például:

– a házelnök közvetlen irányítása alatt álló „országgyűlési őrség” létrehozása;
– az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét a kormány határozza meg, amely 
                                               
1 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0030_1992.pdf

2 http://www.mkab.hu/letoltesek/en_0018_2004.pdf

3 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/780CA328B83B304BC1257ADA00524DBC?OpenDocument

4 http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/1C19F4D0CFDE32FBC1257ADA00524FF1?OpenDocument
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gazdálkodásukat felügyeli is.
A negyedik alkotmánymódosításra irányuló javaslatot a Magyar Országgyűlés jelenleg 
tárgyalja.


