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„Ha az emberek angyalok volnának, nem kellene kormányozni őket. S ha az embereket 

angyalok kormányoznák, a kormányzatot sem belülről, sem kívülről nem kellene 

ellenőrizni. Az olyan kormányzati rendszer kialakításában, amelyben emberek igazgatnak 

más embereket, a nagy nehézség a következő: először képessé kell tenni a kormányzatot 

arra, hogy irányítsa és ellenőrizze a kormányzottakat; másodszor rá kell kényszeríteni,

hogy ellenőrizze saját magát. ” 

(A föderalista, 1788)

„ Világunk, a nyugati demokrácia világa, noha nem a legjobb minden elgondolható vagy 

logikailag lehetséges politikai világok közül, de mégis a legjobb az összes olyan politikai 

világ közül, amelynek történelmi létezéséről ismerettel bírunk. Ebben a tekintetben tehát

bőszen optimista vagyok. ” 

(Kari Popper, 1958)

Köszönettel tartozom dr. Petrétei Józsefnek, aki elvállalta doktori kutatásaim 

irányítását, és a PhD képzés ideje alatt támogatta munkámat. Hasonlóképpen köszönettel 

tartozom a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskoláját 

vezető Dr. Kiss László egyetemi tanárnak, alkotmánybírónak.

A PhD értekezés elkészítésében javaslatokkal, észrevételeikkel segítettek: Dr. 

Ádám Antal professor emeritus, ny. alkotmánybíró, dr. Csizmadia Sándor egyetemi tanár, 

dr. Lichtenstein József bíró, egyetemi adjunktus.
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Első rész

Hatalommegosztás: ideológia és realitás

I. A hatalommegosztás: fogalom és előzmények

1. Munkamegosztás, hatalmi ágak elválasztása, hatalommegosztás -  Az állam 

funkcióit mindig is állami szervek látták el. A meghatározott funkciókat végző szervek 

saját elnevezéssel rendelkeztek. Az adott elnevezésű állami szervhez pedig hozzákötötte a 

jogi és politikai gondolkodás a funkciót is.

Az állami szervek egymás közötti viszonyait az állami hatalom szervezettségeként 

jellemezhetjük. Ez lehet egyszerű munkamegosztás, vagy ennél sokkal több: 

hatalommegosztás. A hatalommegosztás akkor érvényesül az államszervezetben, ha a 

szervek egymás felett kontrollt gyakorolnak, egyik állami szerv korlátozza a másiknak a 

hatalmát, annak ellensúlyaként jelenik meg. A kontrollnak általánosnak kell lennie, 

ugyanis nincs szó hatalommegosztásról, ha az egyik állami szerv ellenőriz másokat, de 

vele szemben nincsen ellensúly. Ez a kontroll nem feltétlenül kölcsönös', az ellenőrzést az 

állami szervek egymás felett nem kétoldalúan végzik, hanem az állami szervezet 

felépítése van úgy kialakítva, hogy létrejöjjön az ellenőrzés egyensúlya.

Az állami szervek közötti munkamegosztás egyidős az állammal. A 

hatalommegosztás, mint az állam szervezési elve, sokkal később jelent meg. Sokan esnek 

abba a tévedésbe, hogy az állami szervek közötti munkamegosztásról értekező ókori vagy 

középkori szerzőket a hatalommegosztás előfutárainak kiáltják ki. Erről valójában nincs 

szó. Például Izajás zsidó próféta (kb. i.e. 760-690) már megjelenít elkülönült állami 

funkciókat, amikor Isten mindenhatóságát fejezi ki: „mert az Úr a bírónk, az Úr a 

törvényhozónk. Ő a királyunk, ő ment meg minket”.1 Leginkább Arisztotelészt (i.e. 384- 

322) Politika című művét szokták ilyen értelemben idézni. Arisztotelész szerint az állam 

három részből tevődik össze (Általános Gyűlés, Magisztrátusok Testületé és Bírói 

Testület), amelyek ha megfelelően meg vannak szervezve, akkor maga az állam is jól 

szervezett. Arisztotelész körvonalazza az (ideális) ókori állam működését, de nem határoz

1 Izajás könyve, 33.22 (1973-as fordítás).
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meg intézményközi hatalomkorlátozó mechanizmusokat. Arisztotelész államformatana 

más alapokon nyugszik. Arisztotelész jó és rossz kormányzati rendszereket 

különböztetett meg. Osztályozásának alapja a numerikus kritérium (hányán gyakorolják a 

hatalmat) és az axiológiai kritérium (a hatalomgyakorlás módja, jó avagy rossz jellege, 

azaz egy alapvetően szubjektív tényező). Arisztotelész államformatana szerint a hat 

államforma a következő:

a) a királyság, ahol egyetlen ember gyakorolja a hatalmat, a közjó érdekében;

b) a türannisz, a királyság elfajulása, ahol egyetlen rossz ember gyakorolja a 

hatalmat;

c) az arisztokrácia, a kevesek jó hatalomgyakorlása;

d) az oligarchia, az arisztokrácia eltorzult változata, amelyet kevesek, a 

vagyonosok rossz hatalomgyakorlása jellemez;

e) a politeia, amelyben a nép gyakorolja az államhatalmat a közjó érdekében;

f) a demokrácia, az előbbi korcs változata, ahol csőcselék, a vagyontalanok a saját 

magánelőnyükre gyakorolják a hatalmat.

Az arisztotelészi államformatanhoz szorosan kapcsolódik az a megállapítás, hogy 

nem szabad megengedni, hogy egyetlen személy hatalma aránytalanul nőjön meg, mert 

ez nem biztos, hogy királyságot, hanem türanniszt is eredményezhet. Ideális államformája 

a királyság, de ennek az eltorzulási esélyei nagyok, ezért Arisztotelész a középmértéket 

részesíti előnyben: az arisztokráciát vagy a politeiát (amelyet az oligarchia és a 

demokrácia keveredésének tart, amelyben társadalmi rétegek, a vagyonos és a 

vagyontalan polgárok egyensúlyozzák egymás hatalmát). Arisztotelész szintén alapvető 

fontosságúnak tartja az alkotmány stabilitását. Arisztotelész államformatana empirikus 

megfigyelésen alapszik, a hatalommal való visszaélésnek az ellenszere elsősorban a 

hatalmat gyakorló személy vagy személyek erkölcse. így az arisztotelészi államelmélet 

igen távoli előképe a hatalmi ágak elválasztásának.

A hatalomi ágak elválasztása és a hatalom megosztással való korlátozása a 

felvilágosodás eszmeáramlatához köthető, kifejezetten az abszolutizmus ellen irányuló 

elmélet volt.2 Mint ilyen, korhoz és helyzethez kötött. Sőt: adott államhoz kötött.3 A

2 A hatalommegosztás eszmetörténetéről lásd M. J. C. Vilié: Constitutionalism and the separation of 
powers. 2nd edition. Liberty Fund, Inc. Indianapolis 1998 (első kiadás 1967); Sári János: A
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hatalmi ágak elválasztásán alapuló kormányzati rendszer a történelmi és társadalmi 

fejlődés eredményeképpen Angliában alakult ki, (egyik) elméleti megfogalmazója John 

Locke volt. A hatalommegosztás általános modelljét Montesquieu próbálta felállítani. 

Montesquieu a törvényhozás, végrehajtás és igazságszolgáltatás elválasztásának elvét 

mondta ki. Ugyanebbe az áramlatba sorolható a Föderalista, amely az Amerikai Egyesült 

Államokban az alkotmány elméletét alapozta meg.3 4 A Nagy Francia Forradalom kezdeti 

szakaszában a hatalommegosztást az alkotmányosság feltételeként határozták meg. Az 

Emberi Jogok Nyilatkozatának 16. cikke a következőket mondja ki: „Az olyan 

társadalmaknak, ahol a jogok garanciáját nem biztosították, a hatalmak szétválasztását 

pedig nem határozták meg, nincs alkotmányuk ”5 Pár évvel később, a francia forradalom 

további szakaszában már meg is tagadták a hatalmi ágak elválasztásának elméletét.

A hatalomi ágak elválasztásának elmélete a modern államszervezés alapja lett. 

Fokozatosan elterjedt, de átalakult, „mutálódott”, megkérdőjelezték, elvetették, 

átalakították, újrafogalmazták, már a XIX. században, de még inkább a XX. században. 

Modern változata, a hatalommegosztás a XXI. században is az állam szervezetének és 

működésének rendező elve.6

A XX. században a hatalommegosztásos ideológia újabb jelentőséget kapott. 

Eszmei eszköz, hivatkozási alap lett a különféle, autoriter és totális diktatúrák elleni 

harcban. Ha az államszocializmus a hatalommegosztás tagadására épült, akkor a 

hatalommegosztásra való hivatkozás, annak követelése éppen az államszocializmus

hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek belső logikája. 
Osiris Kiadó, Budapest 1995
3 Bibó István az ókor és a felvilágosodás államelméletei között fennálló viszonyt a következőképpen írja le: 
„Az államhatalmak elválasztásának elvében... két elem keveredik egymással: az egyik az államélet 
jelenségeinek leírására, kategorizálására, tipizálására, rendszerezésére és megértésére irányuló törekvés, a 
másik az államélet jó irányba való terelésére, a moralisták szavával élve erkölcsös, az utilitaristák szavával 
célszerű, az evolucionisták szavával haladó, egyszóval helyes berendezkedésre irányuló törekvés. Az 
államhatalmak, pontosabban az állami főfunkciók tipizálására irányuló törekvés csakúgy, mint az 
államelmélet legtöbb alapkérdésének megfogalmazása az ókorra, Arisztotelészre megy vissza, az 
államhatalmak elválasztásának politikai-erkölcsi követelménye pedig a 17-18. századi felvilágosodás 
politikai elméletére, mindenekelőtt Montesquieu-re.” Lásd Bibó István: Az államhatalmak elválasztása 
egykor és most. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. Második kötet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 
1986,369. o.
4 A következő fejezetben részletesen visszatérek ezekre a kérdésekre.
5 A Nagy Francia Forradalom dokumentumai. Szerk. Hahner Péter. Osiris Kiadó, Budapest 1999, 86. o.
6 A hatalmi ágak elválasztásának elmélete a klasszikus elmélet, amely Montesquieu művén alapszik. A 
hatalommegosztás elmélete ennek modernebb változata, amely az államszervezett egyre növekvő 
bonyolultsága szerint átfogalmazta az eredeti elméletet.
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tagadását jelentette. Az államszocialista diktatúrák bukása után -  például 

Magyarországon és Romániában is -  az elvhez való visszatérés nehéz és egyáltalán nem 

problémamentes folyamata zajlott le.

2. Hatalommegosztás és jogállam -  A hatalommegosztás a hatalom joghoz 

kötöttségének egyik megnyilvánulási formája. A hatalom korlátozása nem egyszerűen a 

politikai intézmények közötti viszonyokban rejlik, hanem ezeknek a viszonyok 

szabályozásában, szabályozottságában, a normák betartásában, kikényszeríthetőségében. 

így a hatalommegosztás a jogállamiság része. A jogállamiság viszont tágabb fogalom a 

hatalommegosztásnál.

A jogállam lényegét -  többek között -  Balogh Artúr fogalmazta meg székfoglaló 

értekezésében. Balogh szerint az a meghatározás, amely szerint jogállam azon állam, 

amely a jogot megalkotja és fenntartja, semmit sem mond. Az államcél alapján történő 

meghatározás már pontosabb: jogállam az az állam, melynek egyedüli célja a jog mint a 

biztonság, rendfenntartás eszköze. Balogh Artúr végül a következő, valóban lényegretörő 

meghatározást javasolja: jogállam a joguralmat minden téren megvalósító, közhatalmi 

működésében önmagát is a jog  alá helyező, vagyis a közjogot is bírói védelemben 

részesítő állam? A közigazgatás bírósági ellenőrzése ebben a megközelítésben központi 

helyet foglal el, de ugyanígy az alkotmánybíráskodás is levezethető innen.

3. Hatalom-fogalmak -  Rousseau szerint a pisztoly, amelyet a rabló áldozatára
o

szegez, hatalom.

Általánosan a hatalom társadalmi viszony, amelynek alanya és tárgya van. Ennek 

a viszonynak a keretében a hatalom alanya a hatalom tárgyát utasíthatja, és a hatalom 

tárgya engedelmeskedni köteles, akarata ellenére is, akár szankció terhe alatt. A hatalom 

a kényszerítő erő birtokosa és ennek az erőnek a szubjektuma közötti viszony.

Max Weber klasszikus meghatározása szerint az a hatalom, ha egy társadalmi 

kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is 

keresztülvigye, függetlenül attól, hogy min alapul ez az esély.7 8 9 Weber az uralom fogalmát 

is használja, ez abban tér el a hatalomtól, hogy meghatározott tartamú parancsnak

7 Vő. Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség. Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár 1997. 61. o. A hivatkozott 
értekezés a jogállam német elméletének összefoglalója.
8 Rousseau: Társadalmi szerződés. Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár 2001.27. o.
9 Max Weber: Gazdaság és társadalom. KJK, Budapest 1987. 77. o.
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megadható személyek engedelmeskedni fognak.10 Weberre hivatkozik (de meghatározása 

tulajdonképpen már Weber-értelmezés) Anthony de Jasay: a társadalmi hatalom azt 

jelenti, hogy birtokosa, a fizikai erőszak és a legitimáció sajátos keverékét alkalmazva, 

képes másokat olyan cselekvésekre késztetni, amelyeket azok különben nem tennének 

meg.11

4. Az állam hatalma - A hatalom lehet esetleges vagy intézményesített. Az 

intézményesített hatalom bizonyos állandósági fokkal rendelkező, strukturált hatalom. Az 

intézményesített hatalom egyik, legjelentősebb formája az államhatalom. Anthony de 

Jasay kiemeli az állami hatalom eredeti korlátját. Az állami hatalom képes arra, hogy 

másokat olyasvalamire késztessen vagy kényszerítsen, amelyet az különben nem tett 

volna meg, de nem döntheti el mi legyen az a valami. Vagyis nem rendelkezik a hatalom 

egyik lényeges vonásával: a választás képességével.12 Az állami hatalom gyakorlásának 

eredeti korlátja persze nem elegendő, hogy a hatalom valóban korlátozott legyen. Az 

állami hatalom választási képessége nem abszolút, de önmagában véve még nem is 

korlátozott.

5. A hatalommegosztás eszmetörténete -  Az értekezés II. és III. részeiben az 

államfő és a kormány szerepét vizsgálom a posztmodern államszervezetben. Ehhez 

nélkülözhetetlen a hatalommegosztás tanának rövid eszmetörténeti áttekintése. A 

hatalommegosztás gyakorlati alkalmazása során számtalan változat kialakult, és a 

kritikák sora fogalmazódott meg ezzel az elmélettel, pontosabban elméletekkel szemben.

6. Ókori előzmények -  Az ókorban általánosan kimutatható az

államszervezetben a munkamegosztás léte, „jelentkezett a szervezeti tagozódás a katonai, 

adóztató, bírói és egyházi szervek között.”13 Az ókort viszont általában a hatalom 

koncentráltsága jellemezte.

A hatalomkorlátozás és a hatalom diffúziójának változatai is előfordultak, például 

a görög városállamokban14 15 vagy a római köztársaságban (konzulok, szenátus, plebs, 

néptribunusok),'3 vagy akár a triumvirátus idején, amikor a három triumvir egymás

10 A weberi meghatározáshoz kapcsolódó vitákról lásd: ????????????????
11 Anthony de Jasay: Az állam. Osiris Kiadó, Budapest 2002, 278. o.
12 Anthony de Jasay: i.m. 279. o.
13 Samu Mihály: Hatalomelmélet, különös tekintettel az államra. Korona Kiadó, Budapest 2004. 112. o.
14 Az ókori Athénban és Argoszban érdekes változata a hatalomkorlátozásnak a cserépszavazás.
15 Samu Mihály: i.m. 112.
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hatásköreit korlátozza. A köztársasági Róma idején a hivatalkettőzés kifejezetten 

hatalomkorlátozó célt követett (két konzul vezette az államot, a plebejusok először két 

néptribunusi tisztséget kaptak). A végveszély esetén választott diktátor hatalmának 

időbeli korlátja volt, mert fél évre kapott megbízatást, és csak a szenátus által jóváhagyott 

pénzösszegek felett rendelkezhetett. A diktátori tisztség „a társas rendszerből és az ebből 

folyó viták lehetőségéből adódó nehézségek kiútját” is jelentette.16 „A diktátornak királyi 

hatalma volt társ nélkül, hat hónapra, vagy egy meghatározott feladat teljesítésére. 

Meghatalmaztak néha diktátort egy törvényjavaslat benyújtására, provincia 

berendezésére, béke megkötésére... de általában katonai vészhelyzetben választották ezt a 

kiutat.”17

7. Középkori előzmények -  A középkori állam is munkamegosztásos alapon 

működött, de megjelentek a hatalomkorlátozás sajátos mechanizmusai is. Ezeket nem 

lehet a hatalmi ágak elválasztásának előképeiként kezelni, legfeljebb előzményekként. A 

hatalom diffúziója, szétforgácsolódása, például a feudális megosztottság, a 

tartományurak, a királyt gyengítő, annak hatalmával szembeszálló nemesség léte nem 

jelent hatalommegosztást, és főképp nem jelenti a hatalom gyakorlásának rendezettségét. 

Ennek pontosan az ellentéte: a hatalom rendezetlensége (gondoljunk például 

Franciaországban II. Fülöp Ágost vagy Magyarországon Károly Róbert harcaira a 

tartományurakkal). Mértékét tekintve a fokozatok az egyszerű problémától a káoszig, a 

valódi feudális anarchiáig terjednek.

A középkori hatalomkorlátozás sajátos mechanizmusát a kiváltságok, 

privilégiumok, immunitások rendszere képezte.18 Nemesi és városi kiváltságok rendszere 

alkotott hatalomkorlátozó mechanizmust, de ez egyáltalán nem tekinthető 

hatalommegosztásnak, sem jellegét, sem erejét tekintve. Anglia példája ebből a 

szempontból azért érdekes, mert itt a rendi kiváltságok alakulnak fokozatosan át modern 

szabadságjogokká.

8. Állami és egyházi hatalom megosztása -  A középkori hatalmi viszonyok 

egyik sajátos problémája az állam és egyház közötti kapcsolatok vizsgálata. A középkor

16 Zlinszky János: tus publicum. Római közjog. Osiris Kiadó, Budapest 1998, 54. o.
17 Ibidem. A római köztársaság hatalmi mechanizmusairól részletesen lásd az idézett szerzőt.
18 Kristó Gyula: Erdély a kora középkori Magyar Királyságban. História 2003. VII. sz.; Vogel Sándor: A 
szász autonómia Erdélyben. Provincia 2002. II. sz.
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politikai elmélete a hatalom egysége köré építette fel a maga utópiáit. A valóság sokkal 

bonyolultabb volt: hosszú ideig meghatározó szerepet töltöttek be az egyház és a világi 

állam hatalmi küzdelmei. Nagy Konstantin 313-ban a milánói ediktummal lehetővé tette a 

kereszténység gyakorlását. A keresztény római birodalom első korszakában az egyház 

alárendeltje a birodalmi hatalomnak. A birodalmi hatalom az, amely védi és támogatja az 

egyházat. Ezt a tételt fogalmazza meg például Szent Ágoston}9

A politikai teológia a világi hatalom teológiai legitimizálását is felvállalja. Nagy 

Károly rex et sacerdos, egyszerre a világi állam és az egyház irányítója. (A római püspök 

formálisan még nem rendelkezik elsőbbséggel ebben az időben. A császár az egész 

kereszténység kormányzója, Krisztus helytartója, Isten közvetlen szolgája és
70hivatalnoka).

Nagy Károly halála után, amikor birodalma feldarabolódott, és az egyházi 

szervezet megerősödött az állam és egyház között fennálló alárendeltségi viszony 

megkérdőjelezhetővé vált. Az új tanok szerint a császár is az egyház tagja, ezért a pápa 

erkölcsi és vallási szempontból a császár felettese. Az egyház felsőbbségének elvét 

Szent Ágoston tanaiból is le lehet vezetni: ha a világi állam el akarja kerülni azt, hogy 

civitas diaboli legyen, akkor az egyház iránymutatását el kell fogadnia.

Gelasius pápa két hatalmat különít el: a pápák szent hatalmát és a királyi 

hatalmat. Az első auctoritas, teljes hatalom, a legitimitás egyetlen forrása, amelynek a 

királyok is alá vannak vetve. A második a potestas, a személyek és dolgok igazgatásának 

a hatalmát jelenti. Ebből természetesen származik az auctoritas elsőbbsége a potestas-hoz 

képest, elsősorban a megváltás területén.19 20 21 22 Gelasius felfogásának lényege az egyházi és a 

világi hatalom megosztása, és az egyházi hatalom elsőbbsége.

Nagy’ Gergely pápa továbbfejleszti az egyházi és világi hatalom megosztásának 

tételeit. Meghatározza a világi hatalom célját: a földi birodalom az égi birodalom 

szolgálatában kell működjön. Nem tagadja, hogy a világi hatalom az egyház oltalmazója, 

de ez nem borítja fel a hatalmi képletet: abban a társadalomban, ahol a megváltás a 

legfőbb cél, a pápa a fő hatalom. A király nem lehet egyszerre rex és sacerdos. A

19 Szent Ágoston tulajdonképpen az ókorban, az ókor végén élt; de művei már a középkori keresztény 
filozófiát készítik elő.
20 Európa története. Debrecen 1996. 63-64. o.
21 Jeannine Quillet: Cheile puterii in evul mediu. Corint, Bukarest 2003. 20. o.
22 Vö. Jeannine Quillet: i. m. 14-15. o.
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koronázás intézményének eredetét is itt kell keresni: az egyház saját intézményének 

tekinti a monarchiát. Az egyház ebben a küzdelemben ideológiai eszközöket használt: az 

interdictumot (szentségek kiszolgálásának tilalma) és az excommumcatiót (egyházból 

való kiátkozás).23 Németh László nagyszerű színjátékában, Gergely pápa arra a kérdésre, 

hogy milyen okmányok bizonyítják azt, hogy Spanyolország a Szentszék tulajdona, és 

hogy megvannak-e ezek az okmányok, a következőképpen válaszolt: „Megvannak-e? Ha 

kellenek, meglesznek... Ki kételkedik benne ép ésszel, hogy eredetileg, Isten rendelése 

szerint, az egész nyugati kereszténység Szent Péter hűbére volt? Ha háború és királyok 

dölyfe el is szakította itt-ott az apostol gyeplőjét, nekünk újra ki kell vetnünk a világra...” 

Vagy másutt szintén Gergely mondja, hogy „a társadalom rendje: a szellem-egyház 

elsőbbsége minden világi jog, hatalom, intézmény fölött”.

A végső megoldás kompromisszumos volt.24 Állam és egyház hatalmi 

küzdelmében nincs szó hatalommegosztásról, hanem inkább rivalizáló hatalmak 

különböző legitimációs technikáiról.

9. Az újkor hatalomfelfogása -  Az újkori természetjogi gondolkodókat kettős 

mércével mérhetjük: egyfelől kidolgozzák az abszolút szuverenitás tanát, amely a 

hatalomkoncentráció egyik formájához, az abszolút monarchiához vezetett, másfelől a 

természetjog alapján a szabadság és tulajdon védelmében is fellépnek.

Niccoló Machiavelli (1469-1527) a középkori keresztény uralkodóról szóló 

felfogást kérdőjelezi meg.25 A fejedelem (1513) című müvében megtagadja azt a nézetet, 

hogy az uralkodó a keresztény erények megtestesülése. A fejedelem, Machiavelli szerint, 

nem tudja mindig azt tenni, amiért az embereket jónak szokták tartani. A fejedelem, mert 

szándéka az állam megtartása, gyakran kénytelen a hit, a vallás, a könyörületesség,

2j Európa története. 67. o.
24 És ez a kompromisszum volt sokáig meghatározó. Európában az állam és egyház közötti hatalmi 
viszonyok kérdése ilyen éllel többet nem került napirendre A „kompromisszum” fokozatosan átalakult, és 
az állam és egyház közötti hatalmi kérdés ilyen éllel többet nem került napirendre. Átalakulását jelzi, 
amikor Nicolaus Cusamts (1401-1464) megkérdőjelezi a fejedelmi hatalom isteni eredetét, és radikális 
elveket fejt ki, amelyek később gyakorolnak valódi hatást. Cusanus szerint a hatalmat az alattvalóktól nyeri 
el a fejedelem. Francisco Suárez (1548-1617) hasonló álláspontot képviselt. Az isteni eredet helyett 
fokozatosan új legitimiációs technikák jelentek meg. Fokozatosan kialakult az állam és az egyház 
elválasztásának elve, amely a kérdést végül főbb vonalaiban lezárta.
25 Szigorúan véve Machiavelli nem újkori gondolkodó, hanem a reneszánsz eszmeáramlatához sorolható.
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emberiesség ellen cselekedni.25 Machiavelli munkássága sem nélkülözi az 

ellentmondásokat: az Értekezésekben a korábbi nézeteinek -  legalábbis részben -  

ellentmondó republikánus álláspontot képvisel.26 27 28 Machiavelli nevéhez fűződik az 

államfogalom kialakítása, és a hatalomgyakorlás fontos kérdéseit tárgyalja.

Jean Boáin (1530-1596) munkássága az előbb említett kettősség jegyében 

értelmezhető: megalapozza az abszolút szuverenitás elméletét, de kidolgozza a 

szuverenitás korlátainak tételét is. így Bodin szerint az igazságot nem lehet az uralkodók 

törekvéseinek és a nép fantáziáinak alárendelni. Bodin az uralkodót helyezi az állam 

szervezetének központjába. A szuverenitás az állam állandó és abszolút hatalma, amelyet 

nem köt a törvény, kivéve Isten és a természet törvényét. A szuverenitás birtokosa vagy 

birtokosai nem lehetnek más akaratának alárendelve; törvényt hozhatnak, eltörölhetik a 

törvényeket, háborút indíthatnak és békét köthetnek, kinevezik és visszahívják az állami 

tisztségviselőket, bíráskodnak, és döntenek a pénzkibocsátásról. így az uralkodó fel van 

mentve a törvény uralma alól, nincs alávetve a saját törvényeinek. Az uralkodó csak 

Istennek tartozik számadással. A természeti törvény tartalmazza viszont többek között az 

egyén szabadságát és vagyona fölötti tulajdonjogát, amelyet az uralkodónak is 

tiszteletben kell tartania. Bodin szerint az államformát az határozza meg, hogy ki 

gyakorolja a szuverenitást (egy ember -  monarchia; ha a nép kisebbik része -  

arisztokrácia; vagy az egész nép -  demokrácia). Ugyancsak Bodin fogalmazza meg a 

szuverenitás oszthatatlanságának tételét.

Hugó Grotius (1583-1645) azt a hatalmat tartja legfőbbnek, amelynek 

cselekedetei nincsenek úgy alárendelve, hogy más emberi akarat döntése azokat 

hatálytalanítsa, kivéve magát a legfőbb hatalom birtokosát, akinek jogában áll akaratát 

megváltoztatnia. Grotius elveti mindazokat a nézeteket, amelyek szerint a legfőbb 

hatalom a népet illeti meg, a királyokat a nép nem fékezheti meg és büntetheti meg. 

Szerinte ez az álláspont már sok bajt okozott és ha a lelkekbe behatol, akkor ezután is sok 

baj okozója lehet. Az emberek alávetették magukat egy vagy több személynek, teljesen

26 A fejedelem, XVIII. A fejedelem eszméjének kialakításakor Machiavellire többek között hatást gyakorolt 
a kegyetlen és ravasz Cesare Borgia személyisége.
27 Értekezések Titus Livius első tíz könyvéről, 1517.
28 Az életműnek ezt az ellentmondását részletesen elemzi Paczolay Péter: Államelmélet I. Machiavelli és az 
államfogalom születése. Korona Kiadó, Budapest 1998. 29-49. o.
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átruházták az önmaguk felett való uralkodás jogát. A természetes jog azonban Grotius 

esetében is köti az embereket és az államot.

Az angol Thomas Hobbes (1588-1679) politikai gondolkodása átlép az állam 

skolasztikus meghatározásán. Gondolkodását a reformáció-ellenesség befolyásolta. A 

monarchia által gyakorolt kontrollt javasolja a törvényhozás és a végrehajtás felett 

egyaránt. Ideális állama, Leviatán abszolút monarchia. A természeti állapotban mindenki 

háborút visel mindenki ellen, „ember embernek farkasa”, ezért az emberek 

közmegegyezéssel, társadalmi szerződéssel létrehozzák az államot, és alávetik magukat a 

főhatalomnak. A főhatalom mindenható (imperium absolutum), a törvény fölött áll, teljes 

hatalommal rendelkezik. Hobbes szerint a két rossz, ami között választani lehet, az a 

természeti állapot és az állam. Hobbes társadalmi szerződésének szankciója is van, 

ugyanis a szuverenitás egyedüli birtokosaira ruházták azt a jogot is, hogy meghozzák a 

társadalmi békéhez szükséges törvényeket és ha szükséges erőszakkal is garantálják ezek 

tiszteletben tartását.29

Hobbes elméletének érdekessége, hogy ő a társadalmi szerződés elméletéből az 

abszolutizmust támogató következtetéseket vont le, míg a társadalmi szerződés későbbi 

hívei pont az ellentétét: az abszolutizmust kifogásolták és ellenezték a társadalmi 

szerződésből kiindulva.

10. Az abszolutizmus -  Az abszolutizmust elméleti szempontból megalapozó30 

Jean Bodin és Thomas Hobbes (1588-1679) elveinek lényege, hogy a megosztottság 

(feudális széttagoltság, polgárháború) megszüntetése az erős uralkodón keresztül 

valósítható meg. A kor viszonyaira vetítve, az abszolutista gondolkodók haladó jellegű 

nézeteket hirdettek, összhangban a polgárság érdekeivel.31

Szintén az abszolutizmus mellett érvel Róbert Fiimer (1588-1653).32 (John 

Locke-t éppen Fiimer elveinek a megtagadása készteti írásra.) Fiimer filozófiájának

29 Pierre Manent: A liberális gondolat története. Tanulmány Kiadó, Pécs 1994. 39. o.
30 Machiavelli A fejedelem című műve is az abszlolutizmus elméleti megalapozásának tekinthető, annak 
ellenére, hogy Machiavellinek vannak republikánus jellegű munkái is.
31 Bayer József kiemeli, hogy az erős uralkodó a polgárság érdeke volt. „A polgári szellem tehát szemmel 
láthatóan nem mindig volt demokratikus és liberális. Főleg a kezdeti időszakban a városokba tömörült 
polgárságnak erős államra volt szüksége... A királyi hatalom arra volt hivatva, hogy a sok hercegségből és 
tartományból egységes nemzeti államot teremtsen, erős hadsereggel, átfogó közigazgatással, egységes 
jogrenddel és belső piaccal.” Lásd Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris Kiadó, Budapest 
1998, 104-105. o.
32 Róbert Filmer: Patriarcha és egyéb írások. Polis Kiadó, Kolozsvár 2003
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lényege, hogy Isten jóvoltából a monarchia léte jogos, az abszolút hatalom legitim, a 

tömegeknek pedig kényszermentesen, a hatalomrészesedés óhaja nélkül el kell azt 

fogadnia.33 Fő művének címe: Patriarcha. A királyi hatalom természetes voltának 

védelmezése a tömegszabadság természetellenességével szemben teológiai, racionális, 

történelmi és jogi érvek alapján.

Az abszolutizmus általánosos jellemzői a következőkben foglalhatók össze:

a) az állami hatalom birtokosa egyedül az uralkodó;

b) az uralkodó „hatalmának semmilyen intézményes korlátja nincs”34;

c) a szuverenitás oszthatatlan jellegű és az uralkodót illeti meg.

Az abszolutizmus nem jelent korlátlan hatalmat, noha az uralkodó személyében 

egyértelmű és erőteljes hatalomkoncentráció valósult meg. „A királyi hatalom abszolút, 

korlátlan jellegéről csak a rendi monarchiához képest beszélhetünk. Az abszolutizmus 

mint államforma a rendi monarchia meghaladásából született. A rendi államban a 

hatalmat a király és a rendek együttesen, megosztva gyakorolták.”35

Az abszolutizmus a hatalommegosztás szempontjából kettős fontosságú:

a) A hatalmi ágak elválasztásának elmélete az abszolutizmus tagadásaként jelent 

meg. Montesquieu A perzsa levelek című művében az abszolutizmust kritizálja (két 

perzsa főúr franciaországi látogatása alkalmából leveleket küldenek haza, amelyben a 

francia valóságot bírálják).

b) Az abszolutizmus rendszerében is alkalmaztak hatalommegosztásos 

technikákat. Nagy Péter orosz cár közigazgatási reformjai során a kormányzók 

hatalmának ellensúlyozására, modern kifejezést használva, a vertikális hatalommegosztás 

módszere szerint az igazgatási szinteknek elkülönült hatásköröket állapított meg.36

33 Lásd Nagy Levente bevezetőjét, Róbert Fiimer: i.m., 22.
34 Mezey Barna, Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Osiris Kiadó, Budapest 
2003, 522. o.
35 Papp Imre: A Napkirály. Rubicon 1990. V. sz.
36 Mezey Barna, Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Osiris Kiadó, Budapest 
2003. 245. o. Az orosz abszolutizmusról lásd Sashalmi Endre: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap: a 
16-17. századi moszkvai hatalmi ideológia fő  jellemzői és tipológiája. Aetas 1998.1. sz.
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II. A hatalmi ágak elválasztásának elmélete

11. Locke elmélete -  A hatalomkorlátozásos eszmék első gyakorlati 

megvalósulása Angliához köthető.

A hatalomi ágak elválasztásának elmélete első kidolgozott formáját John Locke 

(1632-1704) által nyerte el. Locke az angol forradalom idején élt. Hatalommegosztásos 

elméletét a Két értekezés a polgári kormányzatról című, 1680-ban megjelent művében 

foglalja össze. Locke, Hobbeshoz hasonlóan, szerződéselméletet állít fel. Hobbestől 

eltérően azonban a „szerződés” tartalma más. Az emberek nem adják fel jogaikat az 

uralkodó javára. Locke kimondja, hogy az abszolút monarchia összeegyeztethetetlen a 

polgári társadalommal.37 38 Felteszi az alapkérdést: miféle biztonság és miféle védelem jut 

az alattvalóknak az abszolút monarchiában, az abszolút uralkodó által alkalmazott
n o

erőszakkal és elnyomással szemben? Locke szerint az emberek nem annyira balgák, 

hogy mikor elhagyták a természeti állapotot és a társadalomba léptek, abban állapodtak 

volna meg, hogy egy kivételével mind alá lesznek vetve a törvénynek, és egyetlen 

közülük megőrizné a természeti állapot szabadságát, hatalma lesz és büntetlen lesz. 

(Locke hasonlata szerint az emberek bölcsebbek annál, hogy nagy gonddal elkerüljék 

azokat a bajokat, amelyeket görények és rókák okozhatnak nekik, viszont 

belenyugszanak abba, hogy oroszlánok falják fel őket).

Locke részletesen kifejti a hatalom megosztásának és korlátozásának tételét is. A 

társadalommá szerveződő, szerződő emberek nem ruházzák fel az államot korlátlan 

hatalommal.

Ebben a rendszerben a törvényhozó hatalom a legfőbb hatalom. De önkényesen az 

sem járhat el. A törvényhozó hatalom átruházhatatlanságát is kimondja Locke. A második 

hatalmi ág a végrehajtó hatalom. Locke kifejezi a törvényhozó és a végrehajtó hatalom 

elkülönítésének szükségességét, mert ha ugyanazon emberek tartják kezükben e két 

hatalmat, „ezáltal felmenthetik saját magukat az alól, hogy engedelmeskedjenek az 

általuk hozott törvényeknek.” Ugyanígy, „a törvények alkotását a saját előnyükhöz 

igazíthatják”. A törvényhozó olyan gyűlés, amely rendelkezik a törvények

37 John Locke: Második értekezés a polgári kormányzatról. Polis Kiadó, Kolozsvár 1999. 99. o.
38 John Locke: i. m. 102.
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megalkotásának hatalmával, de tagjai, miután megalkották a törvényt, saját maguk is alá 

vannak annak vetve.

A két hatalom jellege is érv az elválasztás mellett. A törvényhozás ugyanis rövid 

idő alatt megalkotja a jogszabályt, amely állandó és maradandó érvényű. A törvény 

alkalmazása állandó jellegű, ezért léteznie kell olyan hatalomnak, amely gondoskodik a 

törvények végrehajtásáról. Locke-nál megjelenik a végrehajtás felelőssége a 

törvényhozással szemben: a törvényhozó hatalom bízza a végrehajtást másokra, ezért ha 

indokolt, ezt a hatalmat visszaveheti, és ha oka van, akkor megbüntetheti azokat, akik 

visszaéltek ezzel a hatalommal. Innen következik a törvényhozó elsőbbsége, ugyanis a 

végrehajtó hatalom a törvényhozó hatalomtól származik. Az alárendeltségi viszony nem 

egyértelmű, mert a végrehajtó hatalom beleegyezése is szükséges a törvény 

elfogadásához (a King in Parliament elve). Locke különbséget tesz a két hatalom 

viszonyában, az szerint, hogy a végrehajtó része a parlamentnek, kiemelve, hogy ha nem, 

akkor a parlament és a végrehajtó hatalom közötti alárendeltség nyilvánvalóbb.

Locke nem kezeli a végrehajtó hatalmat mechanikus törvényalkalmazóként: 

elismeri, hogy „a végrehajtó hatalomnak van bizonyos mozgástere, hogy saját 

elhatározásából megtegyen sok mindent, amit a törvény nem ír elő”. Ez tulajdonképpen 

nem végrehajtás. Itt a felségjogok területére érkezünk, amely azt a hatalmat jelöli, „hogy 

valaki a törvény előírása nélkül, sőt olykor azzal ellentétesen, belátása szerint cselekedjék 

a közjó érdekében.” Locke a felségjogok korlátozását is szükségesnek tartja.

A harmadik hatalmi ág a föderatív hatalom. Ide az állam külkapcsolatai, 

nemzetközi szerződései, a háború és a békekötés tartozik. A föderatív hatalom általában 

egy kézben van a végrehajtó hatalommal.39 (Locke helyesen ismeri fel, hogy a 

nemzetközi kapcsolatok kérdését a klasszikus belső jog eszközeivel nem lehet 

szabályozni).

Locke több helyen behatóan szól az igazságszolgáltatásról, de nem ismeri el 

ennek saját hatalmi „ág” jellegét. Ennek magyarázata Bayer József szerint az, hogy „a 

bírói igazságszolgáltatás függetlensége elég fejlett volt már a korabeli Angliában, a

39 Pierre Manent: A liberális gondolat története. Tíz előadás. Tanulmány Kiadó, Pécs 1994. 66.
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common law mint közös jogi hagyomány osztatlan elismerést élvezett, és a személyes 

szabadság számos garanciáját tartalmazta.”40

Locke ál lám szervezeti koncepciója magában foglal ellentmondásokat is, nem 

kapcsolja egységes rendszerbe az állami hatalmakat. Összességében, az előbb jelzett 

problémák ellenére, Locke teóriája kidolgozottabb Montesquieu elméleténél, mert a 

hatalmi ágak közötti viszonyokat részletesebben, pontosabban tárgyalja.

12. Montesquieu elmélete -  Montesquieu41 (1689-1755) dolgozta ki a hatalmi 

ágak elválasztásának klasszikus elméletét. A tömények szelleméről című fő műve 1748- 

ban jelent meg.42 Kritikusai Locke másolásával, a XVIII. századi angol alkotmányos rend 

félreismerésével vádolják.43 Valóban, az angol alkotmányjogban nem igazán ismerik el 

érvényesnek Montesquieu tételeit.44 Mások az érdemeit emelik ki, például Jean-Paul 

Marat: „felvilágosította a kormányokat valóságos érdekeik felől, gyűlöltté tette a

40 Bayer József: i. m. 127. o. Ugyancsak Bayer emeli ki a törvényhozás és a végrehajtás közötti 
hatalommegosztás politikai szociológiai hátterét: a „kölcsönös ellenőrzés a társadalmi egyensúlyt is 
szolgálja, s Angliában a korona, a'nemesség és a polgárság történelmi kompromisszumát tükrözte vissza.” 
Ibidem..
41 Montesquieu-ről általában lásd Louis Desgraves: Montesquieu. Osiris Kiadó, Budapest 2003; Hans 
Joachim Störig: A filozófia világtörténete. Helikon Kiadó, Budapest 2005, 290-291 o.; S. Goyard-Fabre: 
Montesquieu, la natúré, les lois, la liberté. PUF, Párizs 1993
42 Magyarul Montesquieu: A törvények szelleméről. Osiris-Attraktor Kiadó, Budapest 2000. Montesquieu 
törvény alatt törvényszerűséget, általános összefüggéseket ért. Lásd A törvények szelleméről, 47.
43 Például O. Hood Phillips, Paul Jackson, Patrícia Leopold: Constitutional and administrative law. 
Sweet&Maxvell, London 2001. 12. o.
44 „Az angol alkotmányban nincsenek és nem is voltak a hatalamak szigorúan elválasztva, abban az 
értelemben hogy a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalmakat különböző szervekhez 
rendelték volna...” Szintén hiányzott és hiányzik a fékek és ellensúlyok olyan rendszere, amelynek alapján 
bármiféle elméleti elemzés állott volna. Az angol intézmények fejlődése „alapvetően empirikus” volt. A 
hivatkozott szerzők több példát is hoznak, amelyben egy-egy szerv több típusú hatalmat is gyakorol. Az 
angol alkotmányos rendszert sokkal inkább szerepek világos elkülönítése, mint hatalommegosztás jellemzi. 
Ebben fontos szerepet játszik az egységes, írott alkotmány hiánya. Lásd: O. Hood Phillips, Paul Jackson, 
Patrícia Leopold: i. m. 10-13, 26-28. o.

A brit szerzők azonban Montesquieu elméletét túl mereven kezelik. Megkérdőjelezik a szervezeti 
és személyi elkülönüléseket. Nincsenek tekintettel az elmélet többi európai országban történt adaptációjára, 
átalakulásaira, a hatalommegosztás valós mechanizmusaira. Megtagadják Montesquieu-t, és azt hiszik, a 
hatalommegosztást, mint egészet tagadták meg ezzel. A hatalommegosztás már rég nem egyszerűsíthető 
Montesquieu elméletére. Montesquiei irányokat jelzett, amelyet az egyes államok saját alkotmányaikban 
sokszor alapvetően átformáltak, de a filozófiai, elméleti alap mindig a hatalommegosztással, 
hatáskörmegosztással történő hatalomkorlátozás elve volt. Az természetesen igaz, hogy az angol rendszer 
nem Montesquieu tanain alapszik. Montesquieu felismerésének jelentősége nem az állam szervezeti 
felépítésében nyilvánul meg, hanem az elmélet lényegében: a hatalom hatalommal való ellensúlyozásában. 
Az angol alkotmányos rend pedig nem erre épül? Az angol szerzők gondja elsősorban az, hogy az angol 
alkotmányos fejlődés és az angol korlátozott hatalom ideológiája belterjes fejlődés, és ezért önmagában 
értelmezhető. Ezzel szemben más európai államokban a politikai folyamatok sokkal inkább az eszmék 
kölcsönhatásának, terjedésének jegyében zajlottak le, és sokkal kevésbé korlátozódtak egyetlen állam 
közegére. Európában Montesquieu természetesen a modem alkotmányos rendszerek ideológiai előképe. A 
brit alkotmányeszme viszont értelmezhető Montesquieu nélkül.
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hatalommal való visszaélést és szeretetreméltóvá a legitim hatalmat, visszaadta a 

tiszteletet a törvény szentségének...”45

A hatalmi ágak elválasztásának elméletét A törvények szelleméről második 

részében, „A politikai szabadságot létrehozó törvényeknek az alkotmányhoz való 

viszonyáról” című, tizenegyedik könyvben tárgyalja. Montesquieu szerint a politikai 

szabadság feltételei csak ott biztosíthatóak, ahol nem élnek vissza a hatalommal. A 

hatalommal való visszaélést pedig csak úgy lehet megakadályozni, hogy egyik hatalom 

ellenőrzi a másikat, hatalom szab határt a hatalomnak.46 Ennek érdekében az egységes 

abszolút hatalomról le kell választani a törvényhozást és az igazságszolgáltatást. Ami 

megmarad: az a végrehajtó hatalom. A monolitikus hatalmat trialista hatalommá akarja 

alakítani.

Montesquieu szerint a hatalommal rendelkező ember hajlamos arra, hogy a 

hatalommal visszaéljen, és azt addig teszi, amíg korlátokba nem ütközik 47 A hatalomi 

ágak elválasztásának elméletét a tizenegyedik könyv VI. fejezetében fejti ki részletesen. 

A fejezet -  elvileg legalábbis -  Anglia alkotmányáról szól. A fejezet tartalma valóban 

Locke által ihletett, de tulajdonképpen néhány mondat szól Anglia konkrét alkotmányos 

fejlődéséről, sokkal több a más (igaz, hogy negatív) példa.

Montesquieu tételei a következők:

a) El kell választani egymástól a törvényhozó hatalmat és a végrehajtó hatalmat. 

„Ha a törvényhozó hatalom a végrehajtó hatalommal ugyanabban a személyben vagy 

ugyanabban a hatósági testületben egyesül, nincsen szabadság, mivel attól lehet tartani, 

hogy az ilyen uralkodó vagy az ilyen testület zsarnoki törvényeket fog hozni, s azokat 

zsarnoki módon fogja végrehajtani.”48

b) El kell választani a bírói hatalmat a törvényhozó és végrehajtó hatalomtól. 

„Akkor sincsen szabadság, ha a bírói hatalom nincsen elválasztva a törvényhozó, 

valamint a végrehajtó hatalomtól. Ha a bírói hatalom a törvényhozói hatalomhoz 

kapcsolódna, az állampolgárok élete és vagyona feletti hatalom önkényes lenne, mert a

45 Idézi Egyed Péter: A szabadság a filozófiában. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda 2003. 108. o.
46 Montesquieu: A törvények szelleméről. Osiris-Attraktor Kiadó, Budapest 2000. 247. o.
47 Ibidem.
48 Montesquieu: i.m. 248. o.
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bíró törvényhozó is volna. Ha a bírói hatalom a végrehajtó hatalomhoz lenne kapcsolva, a 

bírónak elnyomó hatalma lenne.”49

c) Ha a három hatalom egyesül, akkor önkényuralom van. „De minden elveszne 

akkor, ha ugyanaz az ember, vagy a főembereknek, nemeseknek vagy a népnek ugyanaz 

a testületé gyakorolná ezt a három hatalmat, vagyis a törvényhozó hatalmat, a 

közhatározatok végrehajtásának a hatalmát és a magánosok bűncselekményei vagy 

jogvitái feletti ítélkezés hatalmát.”50 Montesquieu példának a törököket hozza fel, ahol ez 

a három hatalom a szultán kezében egyesül, és szörnyű önkényuralom van. Az itáliai 

köztársaságokban szintén kevés a szabadság, mert ott is egyesítve van a három hatalom.

Montesquieu elmélete már eredeti formájában sem mentes ellentmondásoktól. A 

végrehajtó hatalom fogalmát több értelemben is használja (a nemzetközi jog alá tartozó 

problémákra vonatkozó végrehajtó hatalom és polgári jog alá tartozó ügyekre vonatkozó 

végrehajtó hatalom, ami nem más, mint az igazságszolgáltatás; máshol a végrehajtó 

hatalom fogalmát a mai értelmében, a törvények végrehajtását biztosító hatalomként is 

használja). Máshol kijelenti, hogy „a bírói hatalom bizonyos értelemben nem is 

hatalom.”51

13. A föderalista -  Az Amerikai Egyesült Államokban52 A föderalista („The 

Federalist Papers”) szerzői, Alexander Hamilton, James Madison és John Jay a 

hatalommegosztás elméletének egyik változatát dolgozták ki. Az amerikai alkotmány 

ratifikálását támogató írások, összesen 85, eredetileg újságcikk formájában jelentek meg.

Az Alkotmányt 1787 szeptemberében terjesztették a tagállamok elé, ratifikáció 

céljából (a küldöttek 1787 szeptember 17-én írták alá az alaptörvény szövegét). A 

sajtóban ekkor antiföderalista kampány indult az alaptörvény ratifikációja ellen. A 

föderalista erre a sajtókampányra adott válaszként született meg, azzal a céllal, hogy 

meggyőzze New York állam közösségét, hogy érdemes az alkotmányt ratifikálni.53

49 Montesquieu: i.m. 249. o.
50 Montesquieu: i.m. 249. o.
51 Montesquieu: i.m. 253. o.
52 Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszeréről lásd Hamza Gábor: Az Egyesült Államok 
alkotmányának és alkományfejlődésének sajátosságai. Jogállam 1996.1-II. sz.
53 Lásd Albert Furtwangler: The Authority o f Publins: A Reading of the Federalist Papers. Cornell 
University Press, Ithaca, New York 1984; The Debate on the Constitution. Federalist and Antifederalist 
Speeches, Articles, andLetters During the Struggle over Ratification. I-II, szerk, Bemard Bailyn, Library of 
America, 1993. Magyar nyelven: A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról. Európa Kiadó, 
Budapest 1998. A hivatkozások a magyar kiadásra történnek.
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Néhány New York-i újság tette a cikkeket közzé, Publius álnév alatt, 1787 októberétől 

kezdődően és az 1788-as év folyamán. A föderalista az alkotmányértelmezésnek is fontos 

alapját képezi, mert gyakran ez alapján hivatkoznak az alkotmányozó eredeti szándékára.

A hatalommegosztás kérdésével több cikk is foglalkozik, elsősorban a 37, 47, 48, 

51, 71, 87. és 88. cikkek. Sári János hangsúlyozta, hogy azzal, hogy az amerikai 

alkotmány „a hatalommegosztásos kormányzati rendszert vette át, azt is bizonyította, 

hogy ennek a modellnek egyetemes létjogosultsága van, s alkalmazhatósága nem 

korlátozódik az alkotmányos monarchiára.”54

A 47. cikk55 meghatározza a zsarnokságot: minden hatalom, a törvényhozó, a 

végrehajtó és a bírói hatalom egyazon kézben összpontosul, akár egyetlen személy, akár 

kevesek, akár sokak kezében, és mindegy, hogy e hatalom öröklődő, önjelölt vagy akár 

választásokon alapul. Publius (minden valószínűség szerint a cikk szerzője Madison; ő 

foglalkozott legtöbbet a hatalom megosztásával), Montesquieut is értékeli: ha nem is 

Montesquieu a hatalommegosztás felbecsülhetetlen értékű tételének a szerzője, annyi 

érdeme kétségkívül van, hogy ő tárta fel és a ő ajánlotta a legeredményesebben az 

emberiség figyelmébe ezt a tételt.56 Itt esik arról szó, hogy a hatalmi ágak elválasztása 

nem jelenti egymástól való elszigetelésüket. Montesquieu sem úgy értette elveit, hogy a 

hatalmi ágaknak semmiféle részleges befolyása ne lehessen a másik működésére, vagy ne 

gyakorolhasson ellenőrzést a másik hatalom fölött. Montesquieu szerint ott szenvednek 

csorbát a szabad alkotmány alapelvei, ahol az egyik hatalmi ág teljes jogkörét ugyanaz 

vagy ugyanazok gyakorolják, akik a másik hatalom teljes jogkörét is birtokolják. A 

hatalmi ágakat annyira kell egymástól elkülöníteni, amennyire egy szabad kormányzat 

természete azt lehetővé teszi. A 48. cikk57 a szétválasztás és összefonódás mértékét 

tárgyalja.

Az 51. cikk58 szerint a kormányzat belső szerkezetét úgy kell felépíteni, hogy az 

alkotóelemek, kölcsönös összefüggéseik révén, a számukra kijelölt helyen megfelelő 

egyensúlyban tartsák egymást. A hatalmi ágak irányítóinak rendelkezniük kell azokkal az

54 Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az alkotmányos rendszerek 
belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest 1995. 45. o.
55 A föderalista, 355-364. o.
56 A föderalista, 356-357. o.
57 A föderalista, 364-370. o.
58 A föderalista, 379-385. o.
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alkotmányos eszközökkel és személyes indítékokkal, amelyek segítségével ellenállhatnak 

a többiek hatásköri túllépésének. Természetesen a hatalmi ágak önvédelmi ereje nem 

egyforma, mert a törvényhozó hatalomé a főszerep. Ezért a törvényhozó hatalmat is meg 

kell osztani. Ezzel szemben a gyenge végrehajtó hatalmat erősíteni kell. Ez indokolja az 

elnök vétójogát a törvényhozással szemben. A vétó azonban nem abszolút jellegű. Az 

abszolút vétó nem jó, mert szokványos esetben nem gyakorolnák kellő eréllyel, 

rendkívüli esetben viszont gyalázatosán vissza lehet élni vele.

Az egyes ágazatok tagjainak a lehető legkevesebb szerepe kell legyen a többi ág 

tagjainak kinevezésében. Ugyanígy, a lehető legkisebb függés szükségeltetik a tisztséggel 

kapcsolatos járandóságok tekintetében.

Szintén az 51. cikk tárgyalja az amerikai föderális államszerkezet előnyeit, a 

föderális alapelvet. „Amerika több tagállamból álló köztársaságában a nép átruházta 

hatalom először is két különálló kormányzat között oszlik meg [a tagállamok és a 

föderáció kormányzata között], aztán mindkét kormányzat hatalmát ismét felosztják a 

különálló, szétválasztott hatalmi ágak között.”59

A föderalista történelmi környezetének és filozófiai rendszerének elemzése 

nyilván jóval nagyobb teret követelne meg, de ebben a keretben is ki lehetett emelni az 

alaptételeket.

III. A hatalmi ágak elválasztásának kritikái és modem

megvalósulása

14. Montesquieu elméletének változásai -  A montesquieui elmélet számos 

változáson, „mutáción” ment át, egyfelől a gyakorlati megvalósítás kísérletei, másfelől 

újabb elméleti konstrukciók felállítása során. Az elméletet sokan kritizálták, a kritikák 

skálája a jóindulatú továbbfejlesztéstől a radikális elutasításig terjed. Montesquieu 

elmélete a három hatalmi ág elválasztásáról felmérhetetlen hatást gyakorolt a politikai 

gondolkodásra, az alkotmányos rendszerek kialakulására, a korlátozott hatalom 

eszméjének elterjedésére. A törvényhozás, végrehajtás és igazságszolgáltatás 

elválasztásának elméletét azonban korán elkezdték bírálni, kritizálni. Valóban,

59 A föderalista, 382-383. o.

22



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

Montesquieu elméletének eredeti formája az abszolutista monarchia átalakítását, a 

monarcha koncentrált hatalmának a lebontását kívánja. Ezért a montesquieu-i modellen 

alapuló alkotmányos rendszerek már rögtön át is alakították a modellt. A XIX-XX. 

század során az állam szervezete egyre összetettebbé vált. Az állami hatóságok, szervek, 

intézmények valóságos hálózata jött lére, amely Montesquieu sémájával már nem írható 

le.

Az állam és az állami intézményrendszer a XIX-XX. század folyamán alapjaiban 

átalakult és folyamatos átalakuláson megy át. A klasszikus elméletek, például a 

hatalommegosztás eredeti változata nem képesek teljességükben megmagyarázni a mai 

alkotmányjogi és politikai realitásokat, sem pedig megoldásokat kínálni a mai 

problémákra. A hatalommegosztás elméletének aktualitását nem az állam szerkezeti 

felépítésére és funkcionális szerkezetére adott válaszai adják, hanem a hatalommegosztás 

értéke: a hatalomkoncentráció kizárása vagy esélyének csökkentése.

Ebből az átalakulásból sokan a parlament „leértékelődését”, „hatalomvesztését”, 

és a kormány „túlhatalmát” emelik ki. Ez a kérdés leegyszerűsítése, és ilyenként torzítása. 

Az alkotmányos gyakorlat a működő demokráciákban számos korrekciós mechanizmust 

fejlesztett ki, reakcióként az államnak és intézményrendszerének változásaira. Ezért az 

alkotmányjogi és politikai realitások sokkal összetettebbek, a kormány-parlament 

viszonyrendszer sokkal komplexebb, mint a fenti egyszerűsítő álláspont sugallná. A 

kormányzati rendszer dinamikus realitás, adott társadalmi fejlődési szint meghatározott 

kormányzati rendszert kíván meg. A kormányzati rendszert nem lehet mereven, örök 

vagy hosszú időre adottnak tekinteni: a társadalmi átalakulásokkal együtt a 

hatalomgyakorlás rendje és korlátozásának eszközei is fejlődnek. Széchenyi István a 

XIX. században fogalmazta meg, hogy „a jelenkornak némileg módosított régimén kell, 

mert ... más volt Árpád ideje alatt a Magyarnak hasznos, más Corvin, megint más Károly 

alatt s ma megint más, anno 2000 pedig ismét más leend.”60

15. Az állam változásainak áttekintése -  Az állam szervezeti, szerkezeti, 

ideológiai és funkcionális változásokon ment és megy át, ezért periodikusan újra kell 

értékelni az ellenőrzés és a hatalomkorlátozás meglévő eszközeit, céljait, hatékonyságát. 

Ezek a változások már a két világháború közötti időszakban elméleti vitákat idéztek elő.

60 Idézi Szekfü Gyula: Három nemzedék. 30. o.

23



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

A második világháború után a jóléti és intervencionista állam az átalakulást még 

hangsúlyosabbá tette. Legújabban a mélyülő európai integráció és a globalizáció idéznek 

elő ilyen változásokat.

A változásokat sokan „ válságként” értékelték. De amíg „a válság” jeleiből a 

második világháború előtt végkövetkeztetésként sokan az autoriter fordulat 

szükségességére következtetnek,61 a második világháború megrázkódtatása után, a 

jobboldali diktatórikus kísérletek bukásával, és a baloldali diktatórikus kísérlet legtöbbek 

számára nyilvánvaló „kiúttalanságával”, nem kínálkozhatott más megoldás, mint a 

demokratikus hagyományok folytatása. A korábban jelzett problémák, a demokratikus 

rendszer különböző „válságai” ugyanúgy megjelentek a második világháború után is. A 

különbség az, hogy most már, legalábbis részben, sikerült a demokratikus rendszer 

keretei között megoldásokat találni rájuk (ehhez az is hozzájárult, hogy a jogi változások 

mellett a történelmi megrázkódtatások hatására a politikai kultúra is átalakult). Tzvetan 

Todorov szerint a XX. századi meghatározó konfliktusok (demokrácia és totalitarizmus, 

fasizmus és kommunizmus szembenállása) lezárulásával, a forgatókönyv a 

következőképpen jellemezhető: „minden úgy történt, mintha korábbi bajok gyógyítása 

érdekében az európai országok kipróbáltak volna egy orvosságot, s miután észrevették, 

hogy az rosszabb, mint maga a betegség, eldobták. Ebből a szemszögből úgy lehet 

tekinteni ezt a századot, mint egy hosszú zárójelet; a XXI. század úgy veszi át a dolgokat, 

ahogy a XIX. század hagyta őket.”62 Nyilván az utóbbi megállapítás csak részben fedi a 

valóságot: a XX. században a demokrácia is jelentős mértékben átalakult.

Az állam változásai közül Magyary Zoltán63 kiemeli a közigazgatás méreteinek 

növekedését, a képviselet szerepének háttérbe szorulását, a végrehajtó hatalom 

megerősödését és a parlamenttől való függetlenedését. A gazdasági élet közüggyé alakul, 

vezetésében az állam szerepet vállal, a gazdasági élet „kívánja” az állami beavatkozást. A

61 A demokrácia védelmezői is felemelték szavukat. Lásd például Jászi Oszkár: A demokrácia krízise. 
Fasizmus és botsevizmus között. In A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Hét 
Torony Kiadó, Budapest 1989. 217-231. o. A cikk 1927-ben jelent meg a Korunkban. A demokráciák 
bukásának okairól is írt Jászi. Lásd Jászi Oszkár: Régi vita új megvilágításban. In i.m. 237-250. o.
62 Tzvetan Todorov: A rossz emlékezete, a jó  kísértése. Mérlegen a XX. század. Napvilág Kiadó, Budapest 
2005. 14. o.
63 Magyary Zoltán: Államéletünk válsága. Budapest 1939 (külön lenyomat az Egyedül vagyunk 6. 
számából), idézi Sári János: A hatalommegosztás történelmi dimenziói és mai értelme, avagy az 
alkotmányos rendszerek belső logikája. Osiris Kiadó, Budapest 1995. 152. o.
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Magyary féle elemzés a két világháború közötti korszakot jellemezte, azonban a második 

világháború utáni helyzetet is megrajzolja. Bibó István szerint „a hatalomkoncentráció 

legmodernebb formája, az irányított gazdálkodás és a nagyméretű társadalmi 

szervezés”.64

A következőkben áttekintem a hatalommegosztás legfontosabb kritikusait, 

átformálóit, illetve a hatalommegosztás gyakorlati megvalósulását.

16. Rousseau kritikája -  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) maradinak tartotta 

Montesquieu elveit; a nép kormányzásáról való lemondásnak. Rousseau ellentmondásos 

filozófus, akiről Bayer József megjegyzi, hogy kritikusai azzal vádolták, „hogy a 

jakobinus diktatúra útjait egyengette, s hogy patriotizmusa a nacionalizmus bölcsője, 

republikanizmusa pedig totalitárius tendenciákkal terhes volt.”65 Ádám Antal 

megállapítása szerint pedig: „Rousseau politizálni kívánta az egész társadalmat. Az általa 

elképzelt totális politikai berendezkedésben nem maradhatott volna hely sem a polgári 

társadalomnak, sem a magánszférának. Utópista népszuverenitási tana, valamint minden 

jogi és erkölcsi problémára gyógyírt nyújtani hivatott mitikus, misztikus bűvszava, a 

volonté générale azonban megvalósíthatatlannak bizonyult.”66 Rousseau is a 

kontraktualista gondolkodók közé sorolható. Az ideális természeti állapot után az 

emberek egyhangúlag társadalmi szerződést kötöttek.67 68 A fennmaradás érdekében meg 

kellett találniuk a társulásnak azt a formáját, amely közös erejével védi és oltalmazza 

minden tagjának a személyét és vagyonát, és amelyben minden ember mégis önmagának 

engedelmeskedik, és ugyanolyan szabad és egyenlő, mint azelőtt. A társadalmi 

szerződés a szerződő magánszemélyek helyett egy erkölcsi össz-személyiséget hoz létre. 

Ezt Rousseau szerint hajdan polgári társaságnak nevezték, most köztársaságnak nevezik, 

tagjai passzív állapotában államnak, aktív állapotában főhatalomnak nevezik.69 Rousseau 

szerint a főhatalom oszthatatlan, „mert az akarat vagy közös, vagy nem; vagy a nép

64 Bibó István: Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó hatalom. In Válogatott 
tanulmányok I. Magvető Kiadó, Budapest 1986. 280. o.
65 Bayer József: i.m. 136. o.
66 Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba. Pécs 1999. 29. o.
67 Mert “a szótöbbség törvénye maga is egyezményen alapul és feltételezi, legalább egy ízben az
egyhangúságot”. Lásd Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződés. Kriterion Kiadó,
Bukarest/Kolozsvár 2001. 35. o.
68 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 36. o.
69 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 38. o.

25



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

összességének, vagy csak egy részének az akarata. Az első esetben ez a kijelentett akarat 

a főhatalom akarata, és törvényereje van; a második esetben csak magánakarat vagy 

hatósági ténykedés; s így legfeljebb rendelet lehet.”70 A főhatalom felosztása tévedés, 

mert a főhatalom részének vélt jogok mind alárendelt viszonyban állnak vele szemben. 

Rousseau képletesen is szemlélteti ezt az oszthatatlanságot: japán bűvészek a nézők 

szeme láttára feldarabolnak egy gyermeket; aztán egymás után feldobják a levegőbe 

egyes tagjait, a gyermek élve és egy darabban esik vissza a földre. Ilyenforma a politikai 

írók szemfényvesztése: miután vásári bűvészként feldarabolják az államhatalmat, nem 

tudni hogyan, ismét összeillesztik. Az államhatalmat fantasztikus darabokból álló lénnyé 

alakítják.71 A legfőbb hatalom korlátozhatatlan, mert korlátozása egyenlő 

megsemmisítésével.72 Bibó István szerint „Rousseau gondolatmenetében a hatalmak 

elválasztásának nincs helye: ott egyszerűen a szuverén nép helyettesítődik be a szuverén 

uralkodó helyébe.”73

Rousseau megkülönbözteti a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat: egyik az 

akarat, a másik a végrehajtó erő. A törvényhozó hatalom a népé. A végrehajtó hatalom, 

vagy másképpen kormányzat a főhatalom eszköze, az alattvalók és a főhatalom közé 

iktatott intézmény. A kormányzat lehet demokratikus, arisztokratikus vagy monarchia, 

illetve vegyes megjelenési formájú. Rousseau azt mondja, egyszerű kormányforma 

tulajdonképpen nincs is, mert az egyeduralkodónak alárendelt tisztségviselőkre, a népi 

kormánynak pedig államfőre van szüksége.74 Ezekhez kell hozzáadni a kormányzat 

eltorzult formáit: az anarchiát (az állam felbomlását), az ochlokráciát (a demokrácia 

eltorzult változatát), az oligarchiát és a tiranniát. Rousseau azonban igen komolyan érvel 

a főhatalom és a törvényhozás elválasztása mellett. Nem helyes, ha az uralkodó és a 

főhatalom egy személyben egyesül. Nem helyes, ha az hozza a törvényeket, aki végre is 

hajtja.75

Azon ügylet, amellyel az alattvalók a kormányzatnak alávetik magukat, nem 

számít szerződésnek, hanem csak megbízatás, hivatal. A vezető a főhatalom tisztviselője,

70 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 50. o.
71 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 50-51. o.
72 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 148. o.
73 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. 
Második kötet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986, 386. o.
74 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 119-120. o.
75 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 105. o.
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és a főhatalom korlátozhatja, vagy leválthatja a vezetőket.76 Ha a nép örökletes kormányt 

szervez, ezzel semmiféle kötelezettséget nem vállal: ideiglenes formát ad az 

államigazgatásnak, amíg kedve nem támad, hogy másképpen rendelkezzék.77

Rousseau a nép közvetlen hatalomgyakorlását részesíti előnyben: az angol nép 

szabadnak gondolja magát, de erősen téved, mert csak a parlamenti tagok 

megválasztásának idején szabad.78 A legfőbb hatalmat szerinte nem lehet képviselni. De 

azt is elismeri, hogy elképzelhetetlen az, hogy a közügyek intézésére a nép állandóan 

gyülésezzék, s könnyen belátható, hogy ha e célból bizottságokat létesít, az már 

megváltoztatja a közigazgatás formáját. Ezért „a szó szoros értelmében véve nem létezett 

és nem is lesz soha igazi demokrácia.”79 Igen kis államra lenne szükség, hogy a népet 

könnyen össze lehessen gyűjteni.

Rousseau tételeiből valóban ki lehet mutatni a totalitarizmus előképeit (például 

Rousseau szerint minél nagyobb az egyetértés a gyűléseken, vagyis minél inkább 

közelítik meg a vélemények az egyhangúságot, annál inkább érvényesül a közakarat.80 Ez 

kísértetiesen emlékeztet például a román Nagy Nemzetgyűlés szavazási gyakorlatára, 

ahol viszont az egyhangúság egyáltalán nem a közakarat érvényesülését fejezte ki). Bayer 

József elismeri, hogy Rousseau antipluralista demokráciafelfogása nem felel meg egy 

modern, plurálisán tagolt társadalom igényeinek,81 de túlzás ebből közvetlen módon 

levezetni például a jakobinus diktatúrát.

17. A parlamentarista kritika -  A XIX. század második felében létező 

parlamentarista elmélet lényege, hogy a képviseleti szervnek kell az államszervezetben 

elsődleges szerepet betöltenie. A végrehajtó hatalom gyenge kell legyen, és alárendeltje a 

parlamentnek. Ennek az elméletnek a gyakorlati megvalósulása azonban instabil 

kormányzathoz vezetett, a későbbi időszakokban is. Ez vezetett a parlamentarizmus 

racionalizálásához (például a konstruktív bizalmatlansági indítvány bevezetéséhez), 

illetve a végrehajtó hatalom önállóságának elismeréséhez.

16 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 90. o.
77 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 151.0.
78 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 143. o.
79 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 105. o.
80 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 157. o.
81 Bayer József: i.m. 142. o.
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18. A szocialista (marxista) kritika -  A marxista elmélet, és ennek további 

irányai (a leninizmus) elsősorban a létező rendszer kritikájával foglalkoztak, illetve 

meghatározták az ideális fejlődést. Marx nyomán Lenin azt mondta, hogy a burzsoá 

parlamentarizmus valódi lényege néhány esztendőként egyszer eldönteni, hogy az 

uralkodó osztály melyik tagja fogja a népet elnyomni, nemcsak a parlamentáris 

alkotmányos monarchiákban, hanem a legdemokratikusabb köztársaságokban is.82 A kiút 

Lenin szerint nem a képviseleti testületek és a választás megsemmisítésében áll, hanem 

abban, hogy a képviseletei intézmények fecsegő testületekből dolgozó testületekké 

változzanak. A minta a Kommün, amely egyszerre végrehajtó és törvényhozó testület.83 

Az ilyen testületben, Lenin azt tartotta, hogy „a szabad állásfoglalás és tanácskozás joga 

nem fajul csalássá, mert a képviselők maguk s kötelesek dolgozni, törvényeiket 

önmaguknak kell végrehajtaniok, önmaguk ellenőrzik, hogy hogyan fessenek ezek a 

törvények az életben és közvetlenül viselik a felelősséget választóik előtt.”84 Lenin 

államelméletében a képviseleti intézmények megmaradnak, de nem marad meg a 

parlamentarizmus, nem marad meg a törvényhozó és a végrehajtó tevékenység 

különválasztása. Képviseleti intézmény nélkül nincs demokrácia, parlamentarizmus 

nélkül azonban van. Lenin elméletét úgy összegezhetjük, hogy a munkásosztály (és 

kényszerű csatolmányai: a parasztság és a kommunizmus elveit felvállaló értelmiség) 

képviselőtestülete koncentrálja a törvényhozó és végrehajtóhatalmat. Az államszocialista 

alkotmányok valóban hasonló elvek mentén próbálták az államszervezetet felépíteni, 

azonban a valós állami működés gyökeresen eltért ettől. A parlamentarizmus 

felszámolása a parlament felszámolását is jelentette; a parlament-típusú szervek 

manipulált és kontrollált választások eredményeként jöttek létre, államszervezeti 

szerepük minimális, ritkán üléseztek, egyhangúan hozták döntéseiket, képviseleti jellegük 

a pluralizmus hiánya végett minimális fokozatú, és a valós hatalmi centrumok az ilyen 

testületeken kívül szerveződtek meg. A kommunista alkotmányok textuális elemzése 

alapvető kérdésekre nem ad választ; az alkotmányt szociológiai környezetében lehet 

elemezni, hogy a valódi, megvalósult államszocializmus természetét megértsük. (Marx,

82 Lenin: Válogatott művek II. Szikra, Budapest 1949. 191-192. o.
83 Ibidem 192. o. Lenin szerint a parlamentekben csak fecsegnek, azzal a határozott céllal, hogy a 
„köznépet” becsapják; az igazi „állami” munkát a színfalak mögött végzik és a különböző minisztériumok, 
irodák és vezérkarok intézik.
84 Ibidem 193. o.
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Engels és Lenin Kommünről szóló elméletében rejlő további ellentmondás, hogy azt 

szerintük az állam megsemmisítése jellemezte: valójában egy hatalmi struktúrát másfajta 

hatalmi struktúrával helyettesítettek, az állam folytonosságát pedig nem igazán lehet 

megkérdőjelezni. Az érveket tekintve megint az osztályharchoz érkezünk, ugyanis Lenin 

szerint a Kommün azért kezdett megszűnni állam lenni, mert nem a lakosság többségét,
oc

hanem a kizsákmányoló kisebbséget kellett elnyomnia ). Jászi Oszkár szerint a 

proletárdiktatúra nem jelenti az osztályuralom megszüntetését, hanem csak ennek 

megfordítását.85 86 Jászi Oszkár másutt -  Trockijt kommentálva -  fogalmazta meg, hogy „az 

orosz forradalom ma ott tart, ahova a francia Thermidorral jutott el: egy új burzsoázia, 

egy új kiváltságolt osztály óriási katonai és bürokratikus hatalmával véget vet most a 

forradalom igazi hagyományainak és felépíti saját kiváltságainak és a nagy tömegek 

szolgaságának új gépezetét.”87

A marxista ideológia szerint a történelem fejlődése objektív törvényszerűségek 

szerint történik: ez előrehaladó, progresszív irányú, dialektikus fejlődés.88 A történelem 

különböző korszakaiban különböző társadalmi osztályok gyakorolják a hatalmat, 

elnyomva a többi osztályt. Az elnyomott osztályok küzdenek a kizsákmányolásuk ellen, 

ezért a történelem lényege az osztályok harca. A hatalom egységes, ugyanis mindig 

valamely társadalmi osztályhoz köthető (a hatalom társadalmi osztályréteg tartós 

dominanciája; az adott osztály pedig kizárólagosságra tör a hatalom gyakorlásában89). 

Bibó István emelte ki, hogy az osztályharcos szocializmus „az államhatalmak 

elválasztása mögött szemben álló osztályok harcát ismerte fel, s ebből levonta azt a 

logikusnak tűnő következtetést, hogy az osztályok megszűnése után, az osztály nélküli 

társadalomben nem lévén osztályharc, nem lesz értelme az államhatalmak

elválasztásának sem ...”90

85 Ibidem 209. o.
86 Jászi Oszkár: Proletárdiktatúra. In A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Hét 
Torony Kiadó, Budapest 1989. 9. o.
87 Lásd Jászi Oszkár: „Az elárult forradalom ". Trockij vádirata Sztálin ellen. In i.m. 174. o.
88 Sári János: i.m. 122-123. o. A történelmi szükségszerűség megalapozott és kérlelhetetlen elutasításáról 
lásd Kari R. Popper: Miseria istoricismului. All Kiadó, Bukarest 1998. Magyar részről Jászi Oszkár 
kritizálja ezt a történelemfelfogást. Lásd Jászi Oszkár: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus 
reformációja. In i.m. 11-103.
89 Sári János: i.m. 124. o.
90 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egy>kor és most. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. 
Második kötet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986, 389. o. Bibó egyébként az mellett érvel -  az idézett,
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A marxista elmélet szerint a történelemben szükségszerű, meghatározható 

korszakok követik egymást: a kapitalizmus át kell, hogy adja a helyét a szocializmusnak, 

az emberek cselekedetei pedig lassíthatják vagy gyorsíthatják ezt a folyamatot, de az 

alapvető irányt nem tudják megváltoztatni.91 Lenin 1917. decemberében írta, hogy az 

osztályharc véglegesen ki van élezve, és nincs esélye annak, hogy a „formális” 

demokrácia útján lehessen megoldani azokat az igen égető kérdéseket, amelyek elé a 

történelem Oroszország népeit és elsősorban munkásosztályát és parasztságát állította.92 

Pár hónappal korábban azt fejtette ki, hogy a bolsevikoknak kézbe kell venni a hatalmat, 

és a bolsevikok „formális” többségére várni naiv dolog, ugyanis a forradalom nem vár 

többségre.93 Ha Jászi Oszkár Marxot tulajdonképpen machiavellistának tekinti94, akkor 

Lenin még inkább az.

A marxista utópia szerint a történelem szükségszerűen eljut a szocializmus és a 

kommunizmus stádiumába, amikor is az osztályellentétek kiküszöbölődnek. Ebben a 

felfogásban „a politika nem más, mint a társadalmi-gazdasági folyamatok szükségszerű, 

objektív fejlődési irányának felismerésén alapuló tudatos cselekvés.”95 Ez azonban a 

hatalomgyakorlás mikéntjére alapvető hatást gyakorol: a hatalomban való részvétel 

feltétele, hogy az illető személy milyen mértékben ismeri fel a történelmet mozgató 

társadalmi-gazdasági szükségszerűséget, és ezért milyen cselekvést hajlandó vállalni: 

része-e az „élcsapatnak”, amely a tudás birtokában irányítja a társadalom fejlődését.96

A szocialista állammodeil, amelyet alapvetően az 1936. évi szovjet alkotmány 

alakított ki, a hatalom egységéből, de az állami szervek közötti munkamegosztásból indul 

ki. Ez a munkamegosztás az állami szervek közötti kontrollt sem zárja ki. A kontroll célja 

azonban nem az ellensúlyozás, jogok biztosítása, hanem a hatalmi érdekek érvényesítése.

1947-es akadémiai székfogalójában -  hogy a hatalommegosztás elve a szovjet államszervezetben is 
szükséges lenne.
91 Richard Pipes: A kommunizmus. Európa Kiadó, Budapest 2004. 19-20. o.
92 Lenin müvei. 26. kötet, Szikra, Budapest 1952. 393. o.
9’ Ibidem 1-3.0.
94 Jászi szerint „Marx az erkölcsi világban alig látott egyebet, mint valami nyárspolgár ideológiáját, melyet 
a gazdaság és a hatalom kénye-kedve szerint rúghat félre. Ezért volt hajlandó a jogot a hatalommal 
azonosítani, s nem ismert egyéb politikai iránytűt, mint az érdeket és a sikert, úgy miként a régi 
machiavellisztikus politika; a különbség mindössze az volt, hogy az érdek és a siker, mely őt vezeti, nem a 
principe, vagy a feudalizmus vagy a kapitalizmus érdeke és sikere, hanem kizárólag a proletariátus fejlődési 
lehetősége.” Lásd Jászi Oszkár: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. In i.m. 
23. o.
95 Sári János: i.m. 123. o.
96 Vö. Sári János: i.m. 123. o.
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Az ideális szocialista államszervezeti modell központi szerve a képviseleti szerv97 98, amely 

tulajdonképpen a végrehajtást is magába foglalja. A gyakorlatban megvalósult 

államszervezet ettől alapvetően eltér: a törvényhozás és a végrehajtás fúziója nem a 

törvényhozásban, hanem a végrehajtásban történt meg. Amint az előbb is kiemeltem, a 

képviseleti szervek nem játszottak valós szerepet.

A hatalomgyakorlás valósága a létező szocializmusban (államszocializmusban) 

eltér az ideológiai modelltől: a párt vezető szerepe nyilvánvaló (Romániában egy idő után 

maga az alkotmány is kimondta). Az alkotmányok tartalmának jelentős része a 

megvalósult proletárdiktatúrákban, illetve az ezeket követő államszocialista 

rendszerekben deklaratív jellegű volt.

19. A hatalommegosztás klasszikus képletének átrendeződése -  A

hatalommegosztás klasszikus képlete, amikor hatalmi ágak álltak egymással szemben 

(parlament, vagyis a törvényhozás és abszolutista uralkodó, vagyis a végrehajtás) 

gyökeresen megváltozott. Ma a hatalommegosztás kormány és ellenzék, kormányzat és 

ellenzék között van. „A parlamentáris rendszerben a törvényhozásban többségben lévő 

párt, illetve koalíció alkotja a kormányt, és közöttük politikai cselekvési egység áll 

fenn”99.

„A Kormány ilyen körülmények között nem más, mint a választásokat megnyerő 

párt vagy pártkoalíció vezető testületé... A többségi párt, illetve pártkoalíció és az általa 

támogatott Kormány nem egymást ellensúlyozó, hanem azonos célokat követő, homogén 

politikai erő ...”100

„A törvényhozó és a végrehajtó hatalom funkciói a kormányzásban 

összefonódnak, a köztük lévő hatalommegosztás értékét veszti”.101

„A kormány (végrehajtás) és a törvényhozás többségi (kormánypárti) frakciója 

funkcionálisan összefonódott, ami fikcióvá tette a hatalommegosztás régi alkotmánytani 

eszméjét, és egy újfajta hatalommegosztást teremtett: kormány és ellenzék között... A

97 Sári János helyesen emeli ki ezzel kapcsolatban a rousseaui eszmerendszerrel való rokonságot. I. m. 122.
o .

98 Sári János: i. m. 126-127. o.
99 Petrétei József: Ellenzék a parlamentáris demokráciában. In Elvek és intézmények az alkotmányos 
jogállamban. Szerk. Ádám Antal és Kiss László, Budapest 1991. 174. o.
100 Ádám Antal: Alkotmányi értékekés alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 1998, 147-148. o.
101 Kukorelli István: A kormány és ellenzéke az új házszabályban. In: Az alkotmányozás évtizede. Korona 
Kiadó, Budapest 1995. 138. o.
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kormány politikai ellensúlya így igazából már nem a parlament egésze, hanem a 

parlamenti ellenzék”.102

Ezért a kormány felett gyakorolt parlamenti kontroll nem elegendő: a 

bizalmatlansági indítványt nem fogadják el, ha a kormány és a parlamenti többsége 

között fennáll a politikai bizalmi viszony (amely egyben alkotmányjogi jogviszony is). 

Körösényi András szerint a kormányzat stabilitása egyáltalán nem az ellenzék erejétől 

vagy ügyességétől függ, hanem a kormányzó párt, kormányzó koalíció belső kohéziójától 

és fegyelmétől: a kormányt csak a saját pártja buktathatja meg.103

A parlamenti szerepvesztésnek különböző mértékei lehetnek: attól függően, hogy 

mennyire meghatározó és domináns a kormány tevékenysége a parlament viszonylatában. 

A politológiai szakirodalom ennek alapján két parlament-(ideál)típust különít el: a 

vitatkozó parlamentet és a munkaparlamentet.104 Itt tulajdonképpen az a kérdés, hogy 

milyen típusú és intenzitású a kormány és az őt támogató parlamenti többség viszonya, és 

itt mindegyik nemzeti kormányzati rendszer, illetve annak gyakorlati megvalósulása 

sajátos modellt képez. Az adott alkotmányos keretek között, más-más kormányzati 

ciklusokban ez a viszonyrendszer eltérően működhet.

A „vitatkozó parlamentekben” a hangsúly a plénum tevékenységén és az 

általános politikai vitán van, a kormány a parlamenti többségére támaszkodva erőteljesen 

irányítja a törvényhozást, az ellenzék pedig kritikai funkcióit gyakorolja.

A „ munkaparlamentekben” a hangsúly a bizottsági tevékenységen és a 

részletekbe menő szakmai vitán van, a parlament szerep nem formális, nem szorítkozik a 

kormányjavaslatok jóváhagyására, hanem befolyásoló szereplője a törvényalkotásnak. „A 

munkaparlamentekben a törvényhozás és végrehajtás parlamentáris rendszerekre jellemző 

erős fúziója ellenére a hatalmi ágak egyensúlyának régi elve eltérő módon ugyan, de a 

bizottságok és az ellenzék széles jogköre révén bizonyos tekintetben tovább él”.105 

Magyarország és Románia parlamentje is a munkaparlament modelljéhez áll közelebb.

Pierre Manent hangsúlyozza, hogy a végrehajtó és a törvényhozó hatalomnak ez a 

típusú koncentrálása nem jelentette a szabadság végét, sőt, „a kabinetkormány rendszere

102 Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest 2000. 285. o.
103 Körösényi András: Hatalommegosztás és parlamentarizmus -  Magyarország 1991. In Magyarország 
politikai évkönyve 1992. 60. o.
104 Körösényi András: A magyar politikai... i. m., 285-287. o.
105 Idem 286. o.
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alatt a szabadság tovább fejlődött. Tudniillik az történt, hogy egy új elkülönülés lépett a 

hatalmak közötti elkülönülés helyébe, és töltötte be a továbbiakban ugyanazt a szerepet. 

Ez az új elkülönülés kormánypárt és ellenzék között jön létre. Az ellenzék alkotmányos 

értelemben persze, nem osztja meg a hatalmat a kormánytöbbséggel, de bármelyik 

pillanatban, legkésőbb a soron következő választáson visszatérhet a hatalomba...”106 

Manent két tényt figyelmen kívül hagy: egyfelől a végrehajtás-törvényhozás közötti 

hatalommegosztás szerepe teljesen más, mint a kormánypárt-ellenzék közötti 

hatalommegosztás. A célok tényleg megegyeznek: a végrehajtás-törvényhozás közötti 

hatalommegosztás eredeti célja a hatalom mérséklése; és ezt a célt részben átvette a 

kormánypárt-ellenzék közötti hatalommegosztás. Másfelől Manent abban téved, hogy az 

ellenzék nem részese az alkotmányos hatalomnak. A kormánypárt-ellenzék 

hatalommegosztás pontosan úgy jön létre, hogy az ellenzék számára az alkotmányok és a 

házszabályok az ellenőrző és mérséklő funkciók gyakorlására lehetőséget biztosítanak. 

Ezeknek a jogoknak az együttes tárgyalásával később foglalkozom.

20. Technodemokrácia -  Maurice Duverger francia alkotmányjogász az állam 

változásait a liberális demokráciáról a technodemokráciára való áttérésnek nevezi.107 

Duverger szerint például a kormány domináns törvénykezdeményező szerepe a mai 

helyzetben természetes, hiszen neki áll rendelkezésére az apparátus, amely előkészíti a 

bonyolult szakmai ismereteket igénylő törvénytervezeteket. A parlament döntését ebben 

az esetben úgy lehet értékelni, hogy az másodlagos szerepet játszik, hiszen sok esetben a 

kormány által benyújtott tervezetet változtatás nélkül fogadja el a törvényhozás. A 

döntést a kormány hozza meg, a parlament azt csak jóváhagyja. Ez az értelmezés még 

nagyobb hangsúlyt kap, ha figyelembe vesszük, hogy a kormány és a parlamenti többség 

ugyanabból a pártból vagy pártkoalícióból származik, ezért a „pártosodás” alapvetően 

befolyásolja a törvényhozást. Ezért lehet a parlamentet a kormánydöntésekre „rábólintó” 

szervként kezelni.

Duverger tényként kezeli a parlament bizonyos fokú leértékelődését (és ez 

szerinte a népszuverenitás elvének leértékelődését is jelenti). A kormányok 

szerepnövekedése nagyobb, mint a parlamentek leértékelődése: a kormány nem csak a

106 Pierre Manent: Politikai filozófia felnőtteknek. Osiris Kiadó, Budapest 2003. 37. o.
107 Maurice Duverger: Institutions politiques el droit constitutionnel I. P.U.F., Párizs 1988. Lásd az I., a 
demokratikus modellről szóló fejezetet.
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parlamenttől vont el feladatokat, hanem elsősorban a kormány részesült az állami 

hatalmak növekedéséből, új típusú hatalmak, hatáskörök megjelenéséből.108

A többségi parlamenterizmus végett megszűnik vagy jelentősen csökken a 

bizalmatlansági indítvány elfogadásának esélye, mert a parlamenti többséget a 

hierarchikus és fegyelmezett politikai párt „összeköti”, „egybemossa” a kormánnyal, 

amely tulajdonképpen irányítja és alapvetően befolyásolja a parlamentet.

A demokrácia jellege megváltozik, de például a választások jelentősége 

megmarad. Duverger helyesen ismer fel folyamatokat, rendkívül érdekesek a gazdasági 

és politikai „technostruktúrák” közötti (gazdasági és szervezetszociológiai indíttatású) 

párhuzamai, de következtetéseiben egyoldalúan kezeli azt a problémát, amelyet jelen 

dolgozatban összetettségében vizsgálunk. Pontosan azokat a mechanizmusokat hagyja 

figyelmen kívül, amelyekkel a jog reagált és reagál az állami változásokra, és a kontroll 

újabb formáit fejleszti ki.

21. Új hatalmi ágak megjelenése -  A három klasszikus hatalmi ág mellet sokan 

új és újabb hatalmi ágakat mutatnak ki. Többen már nem három, hanem négy, öt vagy 

még több hatalmi ágról beszélnek. Tekintsük át vázlatosan ezeket az új hatalmi ágakat.

a) A törvényhozó hatalomtól elkülönült alkotmányozó hatalom.109

b) Az Alkotmánybíróság azért számít új hatalmi ágnak,110 mert a törvényhozót 

ellenőrző hatalom nem tartozhat a végrehajtó hatalomhoz, de a bírói hatalomhoz sem.

c) A helyi autonómia alapján megszervezett és működő önkormányzatok (a 

hatalommegosztás vertikális formája). Sokan nem tekintik az önkormányzatokat önálló 

hatalmi ágnak, hanem a végrehajtó hatalom részének. Az önálló hatalmiság mellett szól 

az, hogy az önkormányzatiság alapelve a helyi autonómia.

d) Az autonóm jogállású közigazgatási hatóságok. Az autonóm közigazgatás 

esetén a magyar Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kormánytól független 

közhatalmi szervek esetében a véleményezési jog elvonása elvi alapjaiban megsértené a 

hatalommegosztás elvét.111 Romániában a kormánytól független autonóm közigazgatási

108

109

110 

111

Ibidéin.
Részletesen lásd a III. részben.
Részletesen lásd alább.
30/2000. (X. 11.) alkotmánybírósági határozat.
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hatóságok sora működik. Ezeket lehet új hatalmi ágként kezelni vagy a végrehajtó 

hatalom belső tagolódásának tekinteni. Én az utóbbi álláspontot fogadom el.

e) A kormányzás (a politikai kormány) és a tőle elkülönülő közigazgatás 

(szakapparátus). A kormányzás a francia közigazgatási jogban azokat a lényeges 

döntéseket jelenti, amely a nemzeti jövővel kapcsolatosak: nemzetközi tárgyalások 

megkezdése, egyes gazdaságpolitikák elfogadása stb. A közigazgatás a mindennapos 

problémákkal foglalkozik. A két forma természetesen nagyon sok esetben nem 

különíthető el világosan.

Franciaországban a jelenlegi alkotmányos szabályozás sajátos, ennek alapján pedig 

olyan vélemény is megfogalmazódott, amely szerint ott már nem lehet végrehajtó 

hatalomról beszélni. Az 1958. évi alkotmány meghatározza azokat a tárgyköröket, 

amelyeket törvénnyel kell szabályozni. Az összes többi esetben a kormány társadalmi 

viszony elsődleges szabályozásaként rendeleteket alkothat (az elsődleges szabályozási 

hatásköröket elkülönítették). Ebben az esetben a társadalmi viszonyok igen jelentős része 

egyáltalán nem tartozik a törvényhozásra. Ezeken a területeken is végeznek közigazgatási 

tevékenységet, de ennek semmi köze a törvények végrehajtásához. Nem lehet a törvény 

végrehajtásáról, következésképpen végrehajtó hatalomról sem beszélni, ha az adott 

területen nincs és az alaptörvény szerint nem is lehet törvény,112 hanem csak rendelet. 

Vagyis a közigazgatás kiterjedt része már nem értelmezhető végrehajtásként: nincs 

törvényi szabályozás, amelyet végre lehetne hajtani.

A végeredmény: a kormány és az államfő megerősödik a törvényhozással szemben, 

de mégis alkotmányos keretek között tevékenykedik. Ez a hatalommegosztás új típusa, 

amely a végrehajtó hatalom egyik jellegváltását jelzi. Az elsődleges jogalkotási 

hatásköröket megosztják a parlament és a kormány között: az alkotmányos rendszerben 

mindkettő törvényhozóként jelenik meg. Még akkor is, ha a kormány által elfogadott 

szabály nem is viseli a törvény nevet, hanem rendeletnek hívják: a rendelet számára 

fenntartott területeken nem alkotható törvény. A rendelet társadalmi viszonyok elsődleges 

szabályozása, csak megalkotójában és elnevezésében különbözik a törvénytől.

112 Részletesen lásd Georges Vedel, Pierre Devolvé: Droit administratif. Presses Universitaires de Francé, 
10e éd„ Paris 1988. 68-H l.o.
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22. A modern politikai pártok szerepe -  A korábbi, elviekben hatékony 

parlamenti kontroll a politikai rendezettség más állapotán nyugodott. A hierarchikusan 

strukturált és fegyelmezett politikai pártok megjelenése átalakította a parlamenti kontroll 

hatékonyságát és a céljait is (kormány irányítása és drasztikus kontrollja helyett kormány 

befolyásolása, a kormány tevékenységének keretek között tartása). És erre is inkább 

informális politikai eszközöket használnak.

Cári Schmitt 1926-ban megfogalmazta, hogy a pártok „már nem vitatkozó 

véleményekként, hanem szociális vagy gazdasági hatalmi csoportokként lépnek fel 

egymással szemben, racionálisan kiszámítják kétoldalú érdekeiket és hatalmi 

lehetőségeiket, s ezen a tényleges alapon kötnek kompromisszumokat és koalíciókat. A 

tömegeket egy olyan propagandaapparátus segítségével nyerik meg, melynek 

hatékonysága a legkézenfekvőbb érdekekre és szenvedélyekre való hivatkozáson 

alapul.” 113 Bihari Ottó szerint „már nem a parlamenti tárgyalásokon, sőt nem is a 

Kormány ülésein, főként pedig nem a népgyűléseken, hanem a pártok vezető szerveiben 

hozzák a legfontosabb döntéseket, s ezek előre meghatározzák a törvényhozás és a 

kormányzás működését.”114 Ezért beszélnek a pártok államáról (Parteienstaat).115

Kari Popper szükséges rossznak tartja a politikai pártokat, de elismeri, hogy 

„pártok nélkül nem megy”, senki sem talált ki olyan demokratikus rendszert, amely 

pártok nélkül működhetne. Szerinte a „mi demokráciáink nem nép-kormányok, hanem 

párt-kormányok. Azaz a pártvezetők kormányai, hiszen minél nagyobb egy párt, annál 

kevésbé egységes, annál kevésbé demokratikus, és annál kevesebb befolyása van a 

pártvezetésre és a pártprogramra azoknak, akik rá szavaznak.”116 Popper pártokról szóló 

eszméit demokrácia-elméletének keretei között kell értelmezni. Popper 

demokráciafelfogásának lényege, hogy a demokráciában a kormányt le lehet váltani 

vérontás nélkül, szavazással. A demokrácia az az állam így felfogott politikai szabadságát 

jelenti, és nem a nép uralmát, a nép által irányított államot, amely megvalósíthatatlan.117 

Popper szerint a demokrácia sosem volt népuralom, nem lehet az és nem is kell annak

113 Cári Schmitt: A parlamentarizmus és a modern tömegdemokrácia ellentéte. In: Cári Schmitt: A politikai 
fogalma. Osiris/Pallas Stúdió/Attraktor, Budapest 2002. 195. o.
114 Bihari Ottó: Összehasonlító államjog. Tankönyvkiadó, Budapest 1967. 48. o.
115 Ibidem.
116 Kari Popper: A demob'ácia elméletéről. In Kari Popper: Megismerés, történelem, politika. Válogatott 
írások és beszédek. AduPrint Kiadó, Budapest 1997. 159. o.
117 Az elektronikus demokrácia kíméletlen kritikájáról lásd Sartori: A demokrácia.
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lennie. A diktatúra morálisan elviselhetetlen és felelőtlen, nem vonható felelősségre. A 

demokrácia a diktatúra ellen irányuló intézmény, nem engedi meg a hatalom 

akkumulációját, hanem az államhatalom korlátozását kíséreli meg.118

A pártok nélküli állami működés kísérletei is lezajlottak, a korporatista rendszerek 

formájában, Mussolini Olaszországában vagy II. Károly Romániájában. A 

korporatizmusban a pártokat gazdasági, ipari, mezőgazdasági és szakmai csoportokkal 

akarták helyettesíteni. Az a környezet (elsősorban az olasz fasizmus), ahol a „kísérlet” 

lezajlott, megkérdőjelezte az elvet magát is. Ezért a korporatizmus a pluralizmus 

ellentéteként jelenik meg.119

A román párttörvény a politikai pártokat közjogi jogi személyként határozza 

meg.120 Ez a meghatározás alapvetően téves. A pártok nem gyakorolhatnak közhatalmat. 

A parlamenti pártfrakció esetleg lehetséges, hogy közjogi jogosítványokat kapjon.

23. A végrehajtó hatalom jellegváltása -  Az állami feladatok mennyiségének, 

típusainak és funkciók szerinti arányainak változása természetesen tolta előtérbe a 

végreható hatalmat. Még a klasszikus parlamenti funkció, a jogalkotás esetén is csak a 

legfontosabb, törvényi formát öltő jogszabályokat fogadja el a Parlament, a közigazgatási 

jogalkotás mennyiségi szempontból sokkal jelentősebb. Azt, hogy a kormányzás nem 

azonos a végrehajtással, már Polner Ödön felismerte, mert szerinte a végrehajtó hatalom 

„semminek sem a végrehajtása, hanem önálló, mondhatnék önczélú tevékenység”.121 A 

kormányzás mozgástere lényegesen tágabb mint a törvények mechanikus végrehajtása, a 

kormányzás jogilag kevésbé kötött, célja az ország kül- és belpolitikájának 

megvalósítása. Ezt a mozgásteret jogi eszközökkel szűkíteni nem ajánlatos, mert a 

rendszer rugalmassága egyenes arányban csökken ezzel. A vizsgált probléma lényege az

118 Kari Popper: Észrevételek a demokratikus államok elméletéről és gyakorlatáról. In Kari Popper: i.m. 
169. o.
119 Korporatista elemek megjelenhetnek a mai demokráciákban, például a társadalmi érdekegyeztetés 
intézményeiben. Sokan a neokorporatizmus alá sorolják be a háromoldalú társadalmi érdekegyeztetéseket, 
ahol a felek a kormányzat, a tőke (a munkáltatók) és a szakszervezetek.
120 2003. évi 14. törvény a politikai pártokról, Románia Hivatalos Közlönye, 25. szám, 2003. január 17, 1. 
cikk. A korábbi, hatályon kívül helyezett 1996. évi 27. politikai pártokról szóló törvény hasonlóképpen 
rendelkezett. A rendszerváltás utáni első szabályozás, a politikai pártok és társadalmi szervezetek 
bejegyzéséről és működéséről szóló 1989. évi 8. törvényrendelet, nem tartalmazott ilyen jelleg
meghatározást. A pártok közjogi jogi személyként így 1996-ban jelentek mega román törvényben.
121 Polner Ödön: A végrehajtó hatalom a magyar közjogban. Grill, Budapest 1894. 58. o.
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ellenőrzési mechanizmusoknak és a garanciális, hatalomkorlátozó jogi eszközöknek 

együttes léte és megfelelő aránya a kormányzás politikai szabadságában.

A kormányzás az egység, amely összekapcsolja a parlamenti többséget és annak 

kormányát, más megközelítésből a kormányt és annak parlamenti többségét. Ezzel 

szemben a közigazgatás, politikailag semlegesebb és jogilag kötöttebb, és a kormányzás 

irányítása alatt, de elkülönül. Sári János a kormányzástól elkülönült közigazgatást új, 

„legelső” hatalmi ágnak nevezi. Ez a megközelítés vitatható, mert általában véve 

egyik hatalmi ág sem az „legelső”, hanem mindegyik sajátos funkciót lát el. A 

közigazgatás szerepének hangsúlyozására nem alkalmas az „legelső” kifejezés 

használata. Sőt, a közigazgatás a legkevésbé önálló a klasszikus hatalmi ágakhoz képest. 

A probléma inkább az, hogy a közigazgatás, rendkívüli komplexitásának köszönhetően, 

részben kicsúszott a kormányzat ellenőrzése alól, és nehéz összeegyeztetni a közigazgatás 

politikai semlegességét a mégis engedelmeskedni köteles, kormányzati irányítás alatt álló 

igazgatás eszméjével, nehéz a politika és közigazgatás közötti határokat meghozni és 

érvényesíteni. A közigazgatás, mint elkülönült hatalmi ág személyzeti létszám és 

költségvetési források tekintetében valóban az első a többi hatalmi ághoz képest. A 

közigazgatás viszont csak részben vált el a végrehatásiéi, az a szerkezeti különválás, 

amelyet Sári említ, korántsem teljes. Csak egyetlen példa: a minisztériumok szintjén 

Magyarországon a közigazgatási államtitkárok léte; Romániában a minisztériumi 

főtitkárok, mint vezető köztisztviselők léte, együtt a politikai szereplőkkel. Ezért a 

közigazgatás önálló hatalmisága nem minden esetben nyilvánvaló.

Sári viszont helyesen emeli ki a közigazgatás célszerűségi ellenőrzésének 

hiányosságait.m  Megoldásként viszont az ügyészség törvényességi felügyeletének 

kettéválasztását javasolja. Szerintem ez nem megfelelő megoldás. A Számvevőszék 

erősítése, és szakosodott közigazgatási ellenőrzési szervek létrehozása lehet inkább a 

megoldás. Az ombudsmanok megjelenése szintén a közigazgatás ellenőrzésének 122 123

122 Sári János: A közigazgatás mint negyedik (vagy a legelső) hatalom. Politika-Tudomány 1988. 1. sz. 56- 
64. o.; Sári János: A hatalommegosztás... i. m. 151, 159-165. o.
123 Erről még lásd Ioan Alexandru: Administratia §i puterea politicá. Revista de drept public 2003. II. sz. 
1-16. o.
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szükségességéhez kapcsolható.124 Érzékenyen kell beállítani az ellenőrzés eljárásait, a 

hierarchikus ellenőrzés vagy a felügyelet fokozatait, mert az ellenőrzés káros is lehet, 

könnyen politikai nyomásgyakorló eszközzé válhat. Különösen a célszerűségi ellenőrzés, 

mert ebben az esetben nincsenek világos jogi kritériumok, amelyek alapján megítélni 

lehet. A Számvevőszék célszerűségi ellenőrzést is végez. A Számvevőszék meghatározott 

jellegű közigazgatási döntéseket ellenőriz, ezért a közigazgatás tevékenységének csak 

behatárolt részét fogja át. Ezért a szakosodott ellenőrzési szervek létrehozása megoldást 

jelenthetnek a konkrét közigazgatási problémákra. A Számvevőszék hatósági típusú 

átalakítása Magyarországon ilyen szempontból határozott előnyöket hozhatna.125 

Ugyancsak kényes probléma a sokak által önálló hatalmi ágnak tartott önkormányzatok 

felet gyakorolt törvényességi ellenőrzés kérdése.

Kialakult a végreható hatalom belső tagoltsága, különböző autonómiaformák 

jelennek meg, a végrehajtó hatalom felosztása rendkívüli jelentőségű. Romániában az 

1991. évi alkotmány alapján autonóm jogállású, a kormánynak nem alárendelt, legfeljebb 

parlamenti felügyelet alatt levő közhatóságok jelentek meg. Ezek szabályozó 

hatáskörökkel is rendelkeznek (például a tőzsdefelügyelet vagy a biztosításfelügyelet).

Az alkotmányjog sokáig bátortalanul közelített az állami változások kérdésének új 

típusú, de alapvetően jogi szempontú vizsgálatához, legalábbis a politikatudományokhoz, 

a szociológiához képest. Ez -  elsősorban a politikatudomány és szociológia művelői 

körében azt a hatást keltette, hogy a jogtudomány eszközei nem is képesek ezeket a 

jelenségeket magyarázni. Szerintem az alkotmányjog a jogi pozitivizmus talajáról, de 

annak egyoldalú nézőpontján túllépve, ugyanúgy képes megjeleníteni ezeket a 

problémákat (a közjogtudomány dogmatikai, politológiai, szociológiai irányzatai). Az 

állam változásainak vizsgálata során, Magyarországon és Romániában is meglepően sok 

erőltetett változtatási, megoldási javaslattal találkoztam. Tévedés a demokráciát a 

„tökéletes” irányába való folytonos menetelésként elképzelni. A politikai rendszer egyes 

problémáit el kell fogadni. Az „eszményi rendszereknek” a tapasztalata 

(Magyarországnak és Romániának is volt része belőlük) szkeptikussá kell tegyen

124 Lásd Kaltenbach Jenő: Az ombudsman szerepe a közigazgatás ellenőrzésében. In A közigazgatás és 
ellenőrzése. Tanulmányok a közigazgatás továbbfejlesztéséhez. Unió Kiadó, Budapest é. n. (1996). 71-75. 
°.
125 Vő. Kilényi Géza: A közigazgatást érintő ellenőrzési fajták rendszere. In A közigazgatás és ellenőrzése... 
i. m. 10-11. o.
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bennünket mindenféle „tökéletes” megoldással szemben. A demokráciában a 

jogintézményeken csak ott kell változtatni, ahol valódi szükség van erre, komoly szakmai 

vita után. Ha a jelenlegi helyzet nem minden szempontból felel meg, az nem jelenti azt, 

hogy az alternatívaként felkínált megoldás ténylegesen jobb lesz.

A kommunizmus egyik alapvető tévedése volt, hogy az állam elhalását hirdette. 

Engels azt írja le, hogy az állam az ókorban a rabszolgatartó állampolgárok állama, a 

középkorban a feudális nemesség, Engels korában a burzsoázia állama. Ha az állam 

ténylegesen az egész társadalom képviselőjévé lesz, feleslegessé teszi önmagát.126 Lenin 

szerint például mihelyt a nép maga nyomja el az elnyomóit, akkor már nincs szükség az 

elnyomáshoz külön hatalomra. Ebben az értelemben az állam kezd elhalni.127

Az elméletet a kommunista gyakorlat is gyorsan felülírta, indoklása rendkívül 

ésszerű volt: az államnak a legnagyobb erőt kell kifejtenie az ellenséges környezetben.128 

Az ellenséges környezet a belső és külső ellenségre egyaránt vonatkoztatható. Mivel az 

utópia irányába valójában nem történtek lépések, az erős államra permanens módon 

szükség volt, mert fenntartotta a diktatúrát.

Ismét Lenin egyik, 1917. áprilisában megjelent írására hivatkozom. Lenin szerint 

„a régi formulákat... tudnunk kell kiegészíteni és helyesbíteni, mivel azok, mint ahogy 

kiderült, helyesek voltak az általánosságukban, de a konkrét megvalósulás másnak 

bizonyult.”129 Ez igaz: másnak, nagyon másnak bizonyult az egész rendszer, kísérlet, 

utópia.

24. Szakosodott szabályozó hatóságok megjelenése -  A szakosodott szabályozó 

hatóságok viszonylag új típusú jelenségek az államszervezetben. A technikai normák 

iránti igény valós, és az általános, alapvető kérdésekkel foglalkozó parlament sem 

szakmailag, sem mennyiségileg sem tudja ezt a normarendszert megalkotni. A 

specializáció iránti szükséglet szakosodott szabályozó hatóságok megjelenését vonta

126 Friedrich Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete. Idézi V.l. Lenin: Állam és forradalom. 
In Válogatott művek II. Szikra, Budapest 1949. 166. o.
127 V.l. Lenin: Állam és forradalom. In Válogatott művek II. Szikra, Budapest 1949. 189. o.
128 Fleck Zoltán: Jogszolgáltató mechanizmusok az államszocializmusban. Totalitarizmus-elméletek és a 
magyarországi szocializmus. Napvilág Kiadó, Budapest 2001. 78. o. Lásd például Lev Trockij véleményét: 
“A teljesen kifejlődött szocializmus (a kommunizmus) annyi, mint állam nélküli társadalom. A 
kapitalizmus és a szocializmus közötti átmeneti időszakban azonban az állam funkcióinak rendkívüli 
megerősítésére van szükség (proletárdiktatúra). Az államnak ezt a történelmi dialektikáját a marxista 
elmélet alaposan feltárta.” Vö. Krausz Tamás: A száműzött Trockij. Kolibri Kiadó, Budapest 1989.
129 V.L Lenin: A kettőshatalomról. In Válogatott művek II. Szikra, Budapest 1949. 13. o.
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maga után. Romániában például a telekommunikáció, a villamos energia szolgáltatása, a 

földgázszolgáltatás területén vannak szabályozó hatóságok.

25. Hatóságok multifunkcionalitása -  A különböző hatalmi ághoz tartozó állami 

szervek nem csak a jellegzetes, a hatalmi ág funkcióját valósítják meg. A III. részben 

tárgyalom azokat az eseteket, amikor a törvényhozás igazgatási funkciókat valósít meg 

(egyedi döntéseket hoz) és amikor a végrehajtó hatalom törvényt alkot. De a példák sora 

hosszú: Romániában a kereskedelmi jegyzéket a törvényszékek mellett működő hivatalok 

vezetik -  igazságszolgáltató hatóság közigazgatási tevékenységet végez. (Korábban 

Romániában a telekkönyvi nyilvántartás a bíróságok mellett működött).

26. Hatalommegosztás elvi alapjai -  Anthony de Jasay szerint rendkívül érdekes 

az állam jóindulata és a hatalommegosztás közötti viszony, és ez a hatalommegosztás 

hatékonyságát is más fénybe helyezi.130 131 Jasay szerint a hatalom megosztásához vezető 

érv, ha egyszer már elhangozott, túl könnyen ahhoz a téves következtetéshez vezet, hogy 

az állam jóindulatú, mert önmagán belül a hatalmi ágak elkülönülnek. Valójában az ok

okozati összefüggés fordított, és érvényessége csak így létezik: a hatalmi ágak akkor 

különülnek el egymástól valójában, ha az állam jóindulatú. Itt vissza kell utaljak arra, 

amit a hatalommegosztás és jogállam viszonyánál megjelent : a hatalommegosztás elve 

csak része a jogállam elvének, és ugyanígy csak része a mérsékelt, korlátozott állam 

elméletének. Nem önmagában véve jelentkezik a hatalom korlátjaként, ugyanis a hatalom 

joghoz kötöttsége nélkül, illetve ennek a jognak bizonyos értéktartalma nélkül nincs 

korlátozott állami hatalom.

Norberto Bobbio más szempontokat is felismer. A liberalizmus politikai 

rendszerét, és annak a demokráciához való viszonyát elemzi könyvében. Szerinte 

különbséget kell tenni az állam hatalmának korlátozása és az állam funkcióinak, 

feladatának korlátozása között.132 Az állami hatalom korlátozása a jogállamhoz, az állam 

funkcióinak korlátozása a minimális államhoz vezet. A liberalizmus célja a minimális 

jogállam. Viszont a jogállam nem feltétlenül minimális állam. A jelenlegi szociális 

államok, Bobbio szerint, jogállamok, de a széles állami feladatvállalásból következően 

semmiképpen nem minimális államok. Elvileg a fordított modell is lehetséges: minimális

130 Anthony de Jasay: i. m. 100. o.
131 A jelen dolgozat 2. pontja.
132 Norberto Bobbio: Liberálisul p  democrafie. Nemira Kiadó, Bukarest 1998. 37. o.
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állam, amely nem jogállam. Ilyen például Hobbes Leviathan-ja, amely abszolút állam, 

gazdasági szempontból viszont liberális.133

27. Az alkotmánybíráskodás szerepe -  A parlamenti kontroll jellegének és 

hatékonyságának megváltozásával szükség volt olyan intézmény, struktúra vagy eljárás 

megjelenésére, amely nem csak a kormányt, hanem általában a kormányzatot (tehát a 

parlamenti többséget is) képes ellenőrizni. Mivel a parlament nem volt alkalmas ilyen 

típusú ellenőrzés ellátására, hiszen maga is a kormányzat része, az ellenőrzés 

szükségessége életre hívta az Alkotmánybíróságokat, illetve az alkotmánybírósági 

szerepkört alapvetően meghatározta. Ehhez természetesen szükség volt az alkotmány 

szupremációjának, garanciális és alapvető jellegének elismerésére.

Magyarországon és Romániában a rendszerváltás után jelent meg az 

Alkotmánybíróság által gyakorolt ellenőrzés, mint a végrehajtó hatalom felett (is) 

gyakorolt kontroll új típusa. Az elkülönült Alkotmánybíróság besorolása a klasszikus 

államhatalmi ágak mentén nehézkes és mesterséges134, tulajdonképpen a kontroll teljesen 

új típusát képezi.135 Szerintem nem szükséges az Alkotmánybíróság besorolása a három 

hatalmi ágba, „ne torzítsuk az elmélethez a valóságot”.136 137 Az Alkotmánybíróság önálló 

hatalmisággal rendelkező politikai intézmény.

Az alkotmánybíróságok megjelenése a volt szocialista államokban szoros 

összefüggésben van az alaptörvény normativizálódásával: a szélsőbaloldali diktatúra 

deklaratív alaptörvényeit valódi jogszabályi alkotmányok váltották fel. Ez lejátszódhatott 

a meglévő alkotmány alapvető reformjával (Magyarorszag esete) vagy teljesen új 

alaptörvény elfogadásával (Románia, 1991. évi Alkotmány). Az alkotmánybíróság 

megjelenése ezért kettős „társadalmi önvédelmi” szerepet tölt be a volt szocialista

133 Norberto B o b b io :m. 37. o.
134 Kelsen szerint az alkotmánybíróság, amikor megsemmisíti a törvényt, akkor negatív törvényhozóként 
lép fel, és ezáltal a megosztott törvényhozói hatalom egyik letéteményese. Lásd: Paczolay Péter: 
Alkotmánybíráskodás a politika és a jog határán. In. Paczolay Péter (szerk): Alkotmánybíráskodás -  
alkotmányértelmezés. Rejtjel Kiadó, Budapest 2003. 15-16. o.
135 A jelenlegi alkotmánybíróságoknak semmi köze a korábban, Magyarországon és Romániában is, 
parlamenti (az Országgyűlés, illetve a Nagy Nemzetgyűlés) „szakbizottságaként” működő, a jogszabályok 
alkotmányosságát „vizsgáló” testületekhez.
136 Hans Kelsen szerint az Alkotmánybíróság „minden más állami szervtől független”.
137 „A Magyar Köztársaság hatályos alkotmánya -  tartalmát tekintve -  új alaptörvénynek minősül, amely 
túlnyomó részében az 1989-90-ben lezajlott rendszerváltozás terméke.” Részletekről lásd Petrétei József: 
Magyar alkotmányjog I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002. 40-42. o.
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államokban: egyrészt a kormányzat ellenőrzésének az eszköze; másrészt a diktatúra után 

a jogállamiság megvalósításának eszköze.138

Favoreu139 az alkotmánybíróságok megjelenésének a folyamatát így jellemzi: „a 

parlamentáris vagy a fél-parlamentáris rendszerek olyan irányba fejlődtek, amelyben a 

szilárd és monolitikus kormánnyal összeforrt és az általa választott államfővel erősített 

parlamenti többség korlátozás nélküli hatalma érvényesül. A többséggel szemben meg 

kell védeni az ellenzéket; és magának a többségnek is ellensúlyra van szüksége, mert 

enélkül nem lenne parlamentáris a rendszer. A szilárd és homogén többségi hatalom 

mindenhatósága teszi szükségessé az alkotmánybíráskodást a kontinentális parlamenti 

vagy fél-parlamenti rendszerekben. Ez hangzott el például a Német Szövetségi 

Köztársaság kapcsán: a Kormány parlamenti felelősségének gyakorlati eltűnése miatt van 

az, hogy a Szövetségi Alkotmánybíróság egyre inkább arra kényszerül, hogy szavatolja a 

Kormány tényleges ellenőrzését...”140

Bibó István megállapítása szerint „az állami feladatok minden fejlődése vagy 

kiterjedése, az állami hatalomkoncentráció minden újabb jelensége újból meg újból azt a 

feladatot állítja a nagyobb, teljesebb jogszerűség felé törő erők számára, hogy új meg új 

„találmányok”-kal gondoskodjanak a hatalom új megjelenési formáinak az igazságosság 

garanciái alá való elhelyezéséről”.141 Bibó következtetése az alkotmánybíráskodás 

bevezetésére is igaz: a kormány és a kormányzati többség egybemosódásából következő 

hatalomkoncentráció kiváltotta az alkotmánybíráskodás jelenlegi formáit és -  el kell 

ismerni, hogy jelentős -  intenzitását. Az alkotmánybíróságok hatalmi tényezővé váltak.

Ebből szempontból az egyik alkotmánybírósági hatáskör, az előzetes normakontroll 

létének megkérdőjelezése142 számomra nem elfogadható. Az alkotmánybíróság ezáltal

138 Magyar Köztársaság Alkotmánya (a továbbiakban: MA), 2§, (1): „A Magyar Köztársaság független, 
demokratikus jogállam". Románia Alkotmánya (a továbbiakban: RA), 1. cikk, A román állam: (1) Románia 
szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a 
köztársaság. (3) Románia demokratikus és szociális jogállam, amelyben az ember méltósága, az 
állampolgárok jogai és szabadságai, az emberi személyiség szabad fejlődése, az igazságosság és a politikai 
pluralizmus felső értékek és biztosítottak.
139 Louis Favoreu: Az alkotmánybíróságok. In: Alkotmánybíráskodás-alkotmányértelmezés. Szerk. Paczolay 
Péter. Rejtjel Kiadó, Budapest 2003. 59. o.
140 Favoreu kiemeli, hogy Olaszország este nyilvánvaló kivétel (nincs szilárd és egységes többség).
141 Bibó István: Jogszerű közigazgatás..., i. m. 280. o.
142 Például Schmidt Péter: Az alkotmánybíróság szerepe az államszervezetben. In Az alkotmányozás jogi 
kérdései. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 1995. 61-62. o. Schimdt Péter szerint az előzetes normakontroll
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(is) tudja ellátni a kormányzat ellenőrzésének feladatkörét, még akkor is, ha 

statisztikailag nem ez a legfontosabb feladata. A francia Alkotmánytanácsnak az előzetes 

normakontroll a fő feladatköre. Egyébként a politikailag semlegesebb ellenőrzési típus, 

az utólagos normakontroll, szintén és meghatározóan a kormányzat tevékenységének 

ellenőrzésére irányul, és az alapjogi bíráskodásnak is ez a meghatározó célja (a 

kormányzat alapjog-sértéseinek kivédése). A magyarországi és romániai 

alkotmánybírósági gyakorlat is bebizonyította ennek a hatáskörnek a létjogosultságát.

Az Alkotmánybíróság külön hatalmi ág jellege újszerűségén alapszik. Elviekben a 

végrehajtó hatalomhoz is tartozhatna. Azért nem sorolják ide, mert felülbírálhatja a 

törvényeket, azaz a parlament által elfogadott jogszabályokat. Vagyis bizonyos 

mértékben a parlament felett helyezkedik el. A végrehajtó hatalomhoz tartozó hatóságról 

ilyen nem mondható el, az általános vélemény szerint az csakis a törvények szerint 

működhet, törvényt nem bírálhat felül, így, ha nem is alárendeltje a parlamentnek, 

egyfajta mellérendeltségnél több nem tételezhető fel. Egyébként az Alkotmánybíróság 

hasonlítható a végrehajtó hatalomhoz tartozó, autonóm jogállású közigazgatási 

hatóságokhoz.

Az alkotmánybíróság meghatározó feladata az, hogy a kormányzat, „a Parlament 

akaratát aláveti a jogszabály tiszteletben tartásának, akár formai, akár pedig érdemi 

szabályról legyen szó.”143 Ezért az Alkotmánybíróság általában véve a kormányzat 

ellensúlya.

Az előzetes törvénykontroll144 azon alkotmánybírósági hatáskör, amelynek 

gyakorlása során az Alkotmánybíróság a már elfogadott145, de még nem kihirdetett

idegen test a rendszerben. Az „előzetes normakontrollt ugyanis azzal szokták igazolni, hogy miért kellene 
egy alkotmányellenes normának hatályba lépnie, ha már előre lehet látni az alkotmányellenességét.”
143 Louis Favoreau: i. m. 63. o.
144 Az előzetes törvénykontroll az előzetes normakontroll fő típusa. Az előzetes normakontroll a 
törvényeken kívül Magyarországon magába foglalja a Házszabály előírásait és a nemzetközi szerződés 
egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát; Romániában az alkotmánymódosító törvényjavaslatok 
hivatalból elindítandó ellenőrzését. Házszabályok (Romániában három házszabály van, a Képviselöházé, a 
Szenátusé és az együttes üléseké) esetében Romániában utólagos kontrollra van lehetőség.
145 Törvénytervezetek vagy törvényjavaslatok, módosító javaslatok alkotmányosságát az Alkotmánybíróság 
nem vizsgálja, mert az beavatkozás lenne a törvényhozó hatalom tevékenységébe. (Romániában, noha 
nincs formai különbség közöttük, a kormány törvénytervezeteket, a képviselők, a szenátorok és a nép 
törvényjavaslatokat kezdeményeznek.) „Ebben az esetben ugyanis -  mivel a törvényjavaslat szövege még 
nem végleges -  a jogalkotás folyamatába lép be az Alkotmánybíróság, így maga is a jogalkotás részévé 
válik, valamint a jogalkotó felelősségét is -  részben -  átvállalja”. Lásd Tilk Péter: Az Alkotmánybíróság 
hatásköre és működése. Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 2002. 45-46. o.
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törvény alkotmányosságát vizsgálja, meghatározott jogalanyok megkeresésére. Az 

ellenőrzési forma mindkét vizsgált jogrendszerben létezik, fontos különbségekkel.

28. Előzetes törvénykontroll Magyarországon -  Magyarországon kizárólag a 

köztársasági elnök kezdeményezheti az előzetes törvénykontrollt.146 Vagyis az ellenzék 

szempontjából nincs meg az a lehetőség, hogy előzetes alkotmánybírósági kontrollt 

indítványozhasson, ezért ennek az ellenőrzési formának a politikai jellege nem annyira 

hangsúlyos, mint a román rendszerben. Itt sok függ az alkotmányjog szempontjából 

politikailag semleges államfő politikai állásfoglalásától.147

A köztársasági elnök a törvényt aláírás (promulgáció) előtt a tizenöt, illetve az 

Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelme esetén öt napos határidőn belül, ha a törvény 

valamelyik rendelkezését alkotmányellenesnek tartja, véleményezésre megküldi az 

Alkotmánybíróságnak. Ha az Alkotmánybíróság -  soron kívüli eljárásban -  az 

alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek 

visszaküldi, egyébként köteles a törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni.

Alkotmányellenesség megállapítása esetén a köztársasági elnök a törvényt 

mindaddig nem hirdetheti ki, amíg az Országgyűlés az alkotmányellenességet meg nem 

szünteti.148 149 Az Országgyűlés elnöke felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot és a kijelölt 

bizottságot az Alkotmánybíróság határozatának megfelelő módosító javaslat
. , 149eloterjesztesere.

Magyarországon ezt az ellenőrzési formát így is túlpolitizáltnak tartják, nem 

valószínű tehát a megkeresésre jogosultak körének bővítése (ami például komoly felvetés 

volt és maradt Romániában). Kormányzat-ellenőrző szerepét a magyarországi előzetes 

normakontroll így viszont nem képes betölteni. Erre az utólagos normakontroll ad 

lehetőséget. Az utólagos normakontroll korlátozott jellege Romániában viszont 

magyarázat a magyarországihoz képest hangsúlyosabb előzetes törvénykontrollra.

Magyarországon az előzetes normakontrollnak létezett olyan formája, mely 

szerint az Országgyűlés, annak állandó bizottsága vagy ötven országgyűlési képviselő

146 Magyarország Alkotmánya, 26. §.
147 Az államfő alkotmányossági vétójára részletesen visszatérek a II. részben.
148 1 9 8 9. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, 35. § (2) bekezdés.
149 Házszabály, 111. §.
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indítványára törvényjavaslatot lehetett ellenőrizni.150 Felmerülhet a jövőben, hogy az 

országgyűlési képviselők kisebbségének megadják az előzetes törvénykontroll 

indítványozásának a jogát, de nem törvényjavaslat, hanem már elfogadott, de még nem 

kihirdetett törvény esetében. Azon ellenérv, amely szerint ez tovább politizálja az 

Alkotmánybíróságot, nem elfogadható, hiszen annak szerepéből természetesen 

következik ilyen hatáskör elismerése. Törvényjavaslat tekintetében világos és elfogadható 

az alkotmánybírósági érvelés, amely szerint az Alkotmánybíróság Alkotmányba foglalt 

jogállásával, mind a hatalommegosztás elvével összeegyeztethetetlen, ha az 

Alkotmánybíróság a törvényhozási eljárás bármely szakaszában bevonható a 

jogalkotásba. Mivel az Alkotmánybíróság nem tanácsadója, hanem bírája az 

Országgyűlés törvényalkotó munkájának, ezért a törvényjavaslat előzetes 

alkotmányossági vizsgálata csak akkor folytatható le, ha a törvény szövege végleges 

formájában a javaslat egészéről történő szavazás előtt kerül az Alkotmánybíróság elé.151

Az előzetes törvénykontroll jogának elismerése nem jelenti obstrukciós lehetőség 

bevezetését. Az Alkotmánybíróság szerint az obstrukció a meglévő jogi eszközök 

formálisan jogszerű felhasználása abból a célból, hogy az adott téma tárgyalása 

elhúzódjon, döntés ne szülessék. Kétségtelen, hogy az indítványozók esetleges 

obstrukciós szándéka -  nevezetesen: előzetes normakontroll iránti kérelem benyújtása 

kizárólag abból a célból, hogy a törvényhozási folyamatot lassítsák, vagy 

ellehetetlenítsék -  elvileg nem zárható ki. A visszaélés elvi lehetősége azonban (vagy 

ilyen szándékú konkrét kísérlet) nem teszi e hatáskört alkotmányellenessé.152

29. Előzetes törvénykontroll Romániában -  A román Alkotmány 146. cikkének

a) pontja szerint az Alkotmánybíróság „dönt a törvények alkotmányosságáról, ezek 

kihirdetése előtt, Románia Elnökének, a két parlamenti ház valamelyike elnökének, a 

kormánynak, a Legfőbb Semmítő- és ítélőszéknek, a Nép Ügyvédjének, legalább 50 

képviselőnek vagy legalább 25 szenátornak a megkeresésére”. A 2003. évi 

alkotmánymódosítás előtt is hasonló volt a szabályozás, 2003-ban tulajdonképpen a Nép 

Ügyvédjét (az ombudsmant) felvették a megkeresési jog alanyai közé. Ha az 

Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találja a törvényt, akkor az visszakerül a

150 66/1997 (XII. 29) alkotmánybírósági határozat.
151 16/1991. (IV. 20.) alkotmánybírósági határozat.
152 66/1997 alkotmánybírósági határozat.
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Parlamenthez, amelynek kötelessége a szóban forgó rendelkezéseket felülvizsgálni, és 

azokat összhangba hozni az Alkotmánybíróság döntésével. A 2003. évi 

alkotmánymódosítás előtt a Parlamentnek lehetősége volt arra, hogy a törvényt 

mindegyik ház, tagjainak legalább kétharmados szavazattöbbségével, változatlan 

formában elfogadja. 2003 előtt a törvényhozó minősített többséggel felülírhatta az 

Alkotmánybíróság döntését.153 Ez a lehetősége ma már nincsen meg.

Korábban az Alkotmánybíróság döntése szuszpenzív vétó erejével bírt.154 Ki kell 

emelni, hogy a román közjogi gyakorlatban 2003 előtt sem fordult elő olyan eset, amikor 

a törvényhozó felülbírálta volna az Alkotmánybíróság döntését. A felülbírálási 

lehetőséggel szemben megfogalmazott kritika viszont valós volt: ugyanis ha az 

Alkotmánybíróság alkotmánysértést állapít meg, és a Parlament felülbírálja a döntését, 

fenntartva az alkotmánysértő törvényt, a következmény súlyos. A kifogásolt törvény 

hatályba léphet. Az alkotmány pedig megváltozik, a módosítási eljárás betartása nélkül: 

„áttörik” az alkotmányt.

Miután a Parlament elfogadta a törvényt, de az államelnök még nem hirdette ki 

azt, a megkeresési jog alanyai értesíthetik az Alkotmánybíróságot, ha szerintük a törvény 

ellentmond az alkotmánynak. A törvényt tehát még nem hirdették ki, nem közölték 

Románia Hivatalos Közlönyében, nem lépett hatályba. Ezért nevezzük ezt az ellenőrzési 

lehetőséget előzetes törvénykontrollnak. Absztrakt jellege abból adódik, hogy nincs 

konkrét jogeset, a törvény elvont tartalmában, megszövegezésében ellenkezik az 

alkotmánnyal. Ki kell emelni, hogy nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe a 

parlamentnek benyújtott törvénytervezetek vagy a módosító javaslatok ellenőrzése, csak 

a már elfogadott, de még nem kihirdetett törvények alkotmányosságát vizsgálhatja. 

Törvénytervezet alkotmányosságát, ajánlás jelleggel, esetleg a Törvényhozási Tanács 

kifogásolhatja. Ez a megközelítés azonos a magyar Alkotmánybíróság álláspontjával, 

amely a hatalommegosztás elvére hivatkozva, a törvényhozásba való beavatkozásnak 

tekinti a törvénytervezetek, módosító javaslatok véleményezését.

153 Az Európai Bizottság 1997 nyarán elkészített az Európai Unió társult országairól egy jelentést az 
alkotmánybíráskodás tekintetében. Ebben kiemelik, hogy „Romániában az alkotmánybírósági döntéseket a 
parlament kétharmados többséggel felülbírálhatja, ami a legfőbb akadálya a valódi alkotmányossági 
kontrollnak.” Lásd Paczolay Péter: Az alkotmánybíráskodás modelljei és az Európai Unió. 
Politikatudományi Szemle 1998.1. szám. 127-128. o.
154 Tudor Dráganu: Drept constitutional... i. m. I kötet. 310. o.
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A megkeresési jog alanyai:

a) Románia Elnöke;

b) a Képviselőház vagy a Szenátus elnöke;

c) a Kormány;

d) a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék;

e) a Nép Ügyvédje (2003 óta);

f) legalább 50 képviselő vagy 25 szenátor.

Előzetes törvénykontroll esetében csak ezek a jogalanyok fordulhatnak az 

Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság hivatalból nem indíthat eljárást (reaktív 

hatáskör).

Létezett olyan álláspont is, amely szerint el kellene ismerni a hivatalból indított 

eljárást. A kormányzat, főleg ha az elnök is ugyanahhoz a politikai táborhoz tartozik, 

bizonyára nem fog alkotmányossági ellenőrzést kérni, olyan törvény esetében, amelyet a 

kormányzat támogat. így, ha a parlamenti többség elfogad egy alkotmányellenes 

törvényt, akkor a megkeresési jog ugyanazon a politikai táborból jövő alanyai nem biztos, 

hogy megkeresik az Alkotmánybíróságot. Ezt az érvet nem lehet elfogadni a hivatalból 

indítandó eljárás mellett, mert az ellenzéki képviselők vagy szenátorok csoportja 

értesítheti az Alkotmánybíróságot. Az Alkotmánybíróság gyakorlatának elemzése 

világosan megmutatja, hogy az előzetes törvénykontrollt az esetek legnagyobb részében 

az ellenzék képviselői vagy szenátorai kezdeményezték.155 így tekinthető az 

Alkotmánybíróság a törvény-előkészítés kapcsán lezajlott politikai küzdelmek utolsó 

állomásának.156 A parlamenti politikai viták az Alkotmánybíróság előtt jogi érvekkel 

folytatódnak. „A parlamenti ellenzéknek... lehetősége van egy-egy elvesztett politikai 

csatát az Alkotmánybíróság elé vinni és ott folytatni...”157

2003-ban a Nép Ügyvédjével bővítették a megkeresésre jogosultak táborát. 

Továbbra is fontosnak tartom az egyik helyi közigazgatási hatóság (a megyei tanács) 

felvételét az alkotmánybírósági ellenőrzést kezdeményezni jogosult jogalanyok sorába, a 

helyi autonómia (az önkormányzati jogok) különleges védelmének érdekében.

155 Favoreau kiemeli, hogy a törvények alkotmányossági vizsgálata hozzájárul a politikai élet 
lecsendesítéséhez, hisz azt a bizonyosságot adja az ellenzéknek, hogy van módja arra, hogy tiszteletben 
tartassa a többséggel az alkotmányos kereteket. Lásd /. m. 65. o.
156 Bihari Mihály, Pokol Béla: Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996. 342. o.
157 Körösényi András: A magyar politikai... i. m. 337. o.
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30. Utólagos normakontroll M agyarországon és Romániában -  Az utólagos 

normakontroll mindkét nemzeti jogrendszer esetében magába foglalja a kormányzat 

ellenőrzésének a lehetőségét. A két rendszer között azonban alapvető különbségek 

vannak, amelyek sajátos jelleget kölcsönöznek mindkét megoldásnak.

Magyarországon az utólagos normakontroll „az Alkotmánybíróság egyik -  az 

alkotmányvédelem szempontjából -  legfontosabb hatásköre...”, ami az Alkotmány 32/A.
• i co

§ (1 )-(3) bekezdéseiből „kényszerítőén és teljeskörűen következik”.

Romániában, az alaptörvény szerint határoz a törvények és rendeletek 

alkotmányellenességi kifogásairól, amelyeket a bírói hatóságok vagy kereskedelmi 

választottbíróság előtt vetettek fel; az alkotmányellenességi kifogást a Nép Ügyvédje 

közvetlen módon is felvetheti.139

A két rendszer több tekintetben eltér egymástól.

Jellege tekintetében a magyarországi alapvetően absztrakt normakontroll158 159 160, a 

romániai konkrét normakontroll. Absztrakt normakontroll esetében az indítványozó nem 

saját jogsérelme orvoslása érdekében lép fel,161 hanem a közérdek képviselőjeként. Az 

ellenőrzést bárki kezdeményezheti (actio populáris). Ezzel szemben, konkrét 

normakontroll esetében, Romániában csak az igazságszolgáltatás előtt folyamatban levő 

peres ügyben lehet alkotmányellenességi kifogást felvetni162, az Alkotmánybíróság pedig 

az igazságszolgáltatás elé hozott jogvita tényállását is figyelembe véve dönt. Jellege 

szerint a romániai rendszer sokkal szűkebb, hiszen csak peres ügyben lehet 

alkotmányellenességi kifogással élni. Ezért lehetséges, hogy formai vagy tartalmi 

szempontból nyilvánvalóan alkotmánysértő törvényerejű kormányrendeleteket 

alkalmaznak, mert azok, peres eljárás és ott felvetett alkotmányellenességi kifogás 

hiányában egyszerűen nem kerülhetnek az Alkotmánybíróság elé ellenőrzésre.

158 Petrétei József: Magyar alkotmányjog II. Államszervezet. Dialóg-Campus Kiadó, Pécs-Budapest 2000. 
149. o; 66/1997 alkotmánybírósági határozat.
159 1 991. évi román Alkotmány, 146. cikk, d) pont.
160 Az utólagos normakontrollnak konkrét jellege is lehet, például a bíró kezdeményezni köteles, ha a 
folyamatban levő ügy elbírálása során jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközének 
alkotmányellenességét észleli; ugyanide sorolható az ügyész óvása, a kormány rendeleténél alacsonyabb 
szintű jogszabályok esetében. A bíró kérelemre is kezdeményezheti az Alkotmánybíróság eljárását. Lásd: 
Abtv. 38. §.
161 Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan... i. m. 393. o.
162 Az alkotmányellenességi kifogással a felek élhetnek, de a bíró is hivatalból. A törvény nem írja elő, de 
az ügyésznek is elismerik ezt a jogát.
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Romániában 2003-ig nem volt utólagos absztrakt normakontroll, ekkor azonban nem kis 

viták után elismerték a Nép Ügyvédjének (az ombudsmannak) a jogát az utólagos, 

absztrakt kontroll kezdeményezésére.

Tárgya tekintetében a magyarországi normakontroll bármely jogszabályra vagy az 

állami irányítás egyéb jogi eszközeire kiterjed, a romániai ellenőrzés kizárólag 

törvényekre és (a román jogforrási rendszerben mindig törvényerejű) 

kormányrendeletekre vonatkozik. A végrehajtó hatalom ellenőrzése szempontjából 

Romániában a törvényerejű kormányrendeletek, Magyarországon a kormányrendelet, a 

kormányhatározat, a kormány tagjai által kibocsátott rendelet, az önkormányzati rendelet 

stb. alkotmánybírósági kontrollját kell kiemelni. Tárgya szerint a romániai rendszer 

korlátozottabb. A többi normatív vagy egyedi jellegű közigazgatási aktust törvényességi 

ellenőrzésnek lehet alávetni, a közigazgatási bíráskodás szabályai szerint, ahol elvileg az 

alaptörvénnyel való közvetlen ütközés esetén a törvénynél alacsonyabb rangú jogszabály 

vagy aktus megsemmisíthető. Ez valójában csak részben kompenzálja az 

Alkotmánybíróság behatárolt hatáskörét.

A döntés jogi ereje tekintetében az alkotmányellenes jogszabályt vagy az állami 

irányítás egyéb jogi eszközét Magyarországon az Alkotmánybíróság teljesen vagy 

részben, ex nunc vagy akár ex tunc hatállyal megsemmisíti.163

A romániai utólagos normakontroll politikai jellege sokkal kevésbé hangsúlyos, 

mint a magyarországi utólagos normakontrollé. (Furcsa, hogy politikai jellege miatt 

akarják az előzetes normakontrollt Magyarországon megszüntetni... Az utólagos 

normakontroll absztrakt jellegéből fakadóan legalább annyira politikai tartalmú, mint a 

jogszabályok alkotmányosságának előzetes ellenőrzése). Noha mindkét ellenőrzési forma 

a kormányzat ellenőrzését szolgálja, hatékonyság tekintetében a magyarországi megoldás 

erőteljesebb.

Romániában különbséget kell tennünk az Alkotmánybíróság döntéseinek jogi 

ereje szempontjából a 2003 előtti és a 2003 utáni helyzet között.

a) 2003 előtt Romániában világos rendelkezés hiányában az alkotmánybírósági 

döntés jogi ereje vitatható volt. Több elméleti eset felmerülhetett, ha a kérdést az előzetes 

törvénykontrollal összefüggésben vizsgáljuk. Amint láttuk, az előzetes törvénykontroll

163 Ha a jogbiztonság elve indokolja, az Alkotmánybíróság akár pro futuro megsemmisítésről is határozhat.
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esetében létezik az az (elméleti) lehetőség, hogy a parlament kétharmados többséggel 

felülbírálja az Alkotmánybíróság döntését. Ilyen esetben hatályba léphetett a Parlament 

változata, és közvetett módon megváltozik az alkotmány. Az Alkotmánybíróságról szóló 

törvény kivonta a konkrét normakontroll alól azokat a törvényeket, amelyeknek az 

alkotmányosságát a Parlament 2/3-os többséggel állapította meg.164 Ez a szabály 

ellenkezett az alkotmánnyal, mert korlátozta az alkotmánybírósághoz való fordulás jogát. 

Vagyis az Alkotmánybíróság utólagos konkrét normakontrollal sem vizsgálhatta felül a 

kétharmados többséggel elfogadott törvények alkotmányosságát. Az alaptörvény pedig 

megváltozhat, mert a vele ellenkező jogszabály az utólagos kontroll keretében nem 

kerülhet az Alkotmánybíróság elé. Az alkotmányellenes jogszabályt alkalmazni kellett 

volna, mert nem volt olyan szerv, amely ellenőrizhette volna.165 Az Alkotmánybíróságról 

szóló törvényt 1997-ben módosították. Az előbb hivatkozott cikket166 nem változtatták 

meg, hanem kiegészítették. A kiegészítés szerint nem képezheti ilyen utólagos kontroll 

tárgyát az a jogszabály, amelyet az Alkotmánybíróság egy korábbi ügyben, a konkrét 

normakontroll keretében alkotmányellenesnek nyilvánított. Mindezek figyelembe 

vételével, az alkotmánybíróság döntésének jogi erejével kapcsolatban a következő esetek 

merülhettek fel:

aa) Az Alkotmánybíróság előzetes, absztrakt normakontrollal megállapította a 

törvény alkotmányosságát. Ez nem lehet akadálya, hogy konkrét normakontroll keretében 

az illető jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság újra megvizsgálja.

ab) A konkrét normakontroll keretében az Alkotmánybíróság alkotmányosnak 

nyilvánít egy törvényt vagy törvényerejű kormányrendeletet. Ez nem lehetett akadálya, 

hogy egy másik peres eljárás során kérjék az illető norma ismételt felülvizsgálását. 

Vagyis a döntésnek csak a felek között (in tér partes), az adott ügyben (in liminae litis) 

van hatálya.

164 1997. évi 47. törvény, 23. cikk (3) bekezdés.
165 Hogy is nézne ki egy ilyen eset? Az előzetes törvénykontroll keretében az Alkotmánybíróság 
megállapította egy törvény alkotmányellenességét, és azt visszaküldte a Parlamentnek. A Parlament meg 
akarja tartani az álláspontját, és az Alkotmány 145. cikke által előírt 2/3-os többséggel megszavazza a 
törvény alkotmányosságát. A törvény ezért hatályba lép. Később, konkrét per keretében az egyik fél a 
másik által felhozott jogszabály alkotmányellenességére hivatkozik. De a bíró visszautasítja azt, mert a 
törvény szerint azok a jogszabályok, amelyek alkotmányosságát a Parlament állapította meg, nem 
képezhetik konkrét normakontroll tárgyát. Ismétlem, ez elméleti lehetőség, nem volt gyakorlata.
166 23. cikk (3) bekezdés.
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ac) A konkrét normakontroll keretében az Alkotmánybíróság 

alkotmányellenesnek nyilvánít egy jogszabályt. Ebben az esetben is, Tudor Dráganu 

professzor véleménye szerint az alkotmánybírósági döntés csak inter partes, in liminae 

litis hatályú. A kifogásolt jogszabályt pedig az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg, 

csak az adott perben nem lehet azt alkalmazni. Az én korábban kifejtett álláspontom eltér 

ettől, szerintem az Alkotmánybíróság az alkotmányellenesnek talált jogszabályokat, ha 

közvetett úton is, de megsemmisítette. Ha a törvény szerint nem képezheti utólagos 

kontroll tárgyát az a jogszabály, amelyet az Alkotmánybíróság korábbi ügyben, konkrét 

normakontroll keretében alkotmányellenesnek nyilvánított, akkor annak a törvénynek 

vagy kormányrendeletnek az alkalmazását más ügyben eljáró más bíróság korábban 

megállapított alkotmányellenesség jogcímén elutasítja. Ezért a peres ügyben felvetett 

szubjektív jellegű problémát az alkotmánybírósági döntés objektív jellegűvé változtatta: a 

döntés bárkivel szemben érvényesíthetővé válhatott, a jogszabályt semmilyen peres 

ügyben nem lehetett alkalmazni, a jogszabály megsemmisül.

b) 2003 után a probléma rendeződött. Az előzetes törvénykontrol Inál megszűnt a 

parlamenti felülbírálás lehetősége. Az alaptörvény hatályos szövege kimondja, hogy a 

hatályos törvények és rendeletek, valamint a házszabályok alkotmányellenesnek talált 

rendelkezései az Alkotmánybíróság döntésének közzétételétől számított 45 napon belül 

megszűnnek joghatást kiváltani, amennyiben a Parlament vagy a Kormány ebben az 

időszakban nem hozza összhangba az alkotmányellenes előírásokat az Alkotmány 

rendelkezéseivel. Ezen időszak alatt az alkotmányellenes rendelkezések a jog szerint fel 

vannak függesztve.167

31. Az Alkotmánybíróság további szerepe a hatalomkorlátozásban -

Magyarországon több alkotmánybírósági hatáskör kapcsolatba hozható a kormányzat 

hatalmának a korlátozásával: jogszabály vagy állami irányítás egyéb jogi eszköze 

nemzetközi szerződésbe ütközése, az alkotmányjogi panasz, a mulasztásos 

alkotmánysértés, az önkormányzatok jogainak a védelme. Ezek mind a kormányzati 

tevékenység alkotmányhoz kötöttségének a biztosítására szolgálnak. Ezeknek a 

hatásköröknek Romániában nincs megfelelőjük. Különös probléma a mulasztásos 

alkotmánysértés megállapításának hiánya Romániában, mint előírt vagy levezetett

167 1991. évi alkotmány, 147. cikk(l) bekezdés.
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hatáskör hiánya, ugyanis jogalkotási feladat elmulasztása gyakran számon kérhető lenne a 

kormányzaton.

Romániában hatalomkorlátozó jellege lehet annak az alkotmánybírósági 

hatáskörnek, amely szerint az Alkotmánybíróság jogosult dönteni politikai párt 

alkotmányosságáról.168 Még egyetlen politikai pártot sem támadtak meg az 

Alkotmánybíróság előtt azért, mert alkotmányellenes lett volna. Az a lehetőség, hogy 

politikai párt alkotmányosságát az Alkotmánybíróság ellenőrizze, ott kell szerepeljen a 

jogállamiság garanciái között. A gond itt az, hogy túl szűk a megkeresésre jogosultak 

köre. A politikai pártok alkotmányosságának ellenőrzését csak a Képviselőház vagy a 

Szenátus nevében a házelnök, és a Kormány kérheti.169 Joggal merül fel a kérdés, hogy 

mi történik abban az esetben, ha az a politikai párt, amellyel szemben alkotmányossági 

kételyek merülnek fel, szolidáris kormánykoalíció tagja. Ebben az esetben sem a 

kormány, sem az őt támogató parlamenti többség nem fog ilyen ellenőrzést 

kezdeményezni, a jogállami garancia pedig „használhatatlanná” válik.

2003-ban került be az alkotmányba az a hatáskör, amely szerint az 

Alkotmánybíróság megoldja a közhatóságok közötti alkotmányos jellegű jogvitákat, 

Románia Elnökének, a két parlamenti ház valamelyike elnökének, a miniszterelnöknek 

vagy a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának a kérésére.170 Ez a hatáskör félő, hogy 

politikai döntőbíráskodó szerepet ró az Alkotmánybíróságra, bár valószínűsíthető, hogy 

ilyen esetekben az Alkotmánybíróság ezt a hatáskört jogi szempontok szerint fogja 

értelmezni.

32. A hatalommegosztás etnikai dimenziói -  Az államhatalom speciális 

megosztását jelentik a különböző kisebbségi autonómiák.171 A hatalommegosztás etnikai 

dimenziói jelentkeznek a Belga Királyság államszervezetében is172, Svájc

168 1991. évi román alkotmány, 146. cikk, k) pont.
169 1992. évi 47. törvény, az utólagos módosításokkal, 28. cikk (2) bekezdés.
170 1 991. évi alkotmány, 146. cikk e) pont.
171 Az autonómiákról lásd Fábián Gyula, Ötvös Patrícia: Kisebbségi jog. 1. kötet. Komp-Press Kiadó, 
Kolozsvár 2003. 168-188. o. A szerzők Kovács Péter meghatározását idézik, amely szerint „az autonómia 
az állammal való hatalommegosztás, amelynek révén a kisebbség vagy megosztott vagy teljeskörü 
döntéshozatali jogosítványokkal lesz felruházva az identitásához különösen szorosan kapcsolódó társadalmi 
szférákban.” Fábián Gyula, Ötvös Patrícia: i. m. 169. o.
172 Csizmadia Sándor: Belgium. In: Európai politikai rendszerek. Osiris Kiadó, Budapest 2004, 64-91. o.
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államszervezetében, illetve -  a (polgár)háborús előzmények következtében -  Koszovó 

esetében. Részletes áttekintésükre itt nem vállalkozom.

33. A hatalommegosztás európai dimenziói -  A hatalommegosztás új típusa 

jelentkezett a szupranacionális nemzetközi szervezet megalapításával. Ez két szempont 

szerint is elemezhető:

a) Az Európai Közösségek/Európai Unió és tagállamok viszonylatában. A hatás 

ebben az esetben kettős: egyfelől új vertikális hatalommegosztás jelenik meg a 

tagállamok és szupranacionális nemzetközi szervezet között. A tagállamok átruházzák 

szuverenitásuk meghatározott részét. Másfelől az integrációs folyamatokban való 

részvétel a tagállamokban is módosította a hatalommegosztás elvét, pontosabban a 

fennálló hatalmi egyensúlyt.

b) Az Európai Közösségek/Európai Unió intézményes rendjén belül, az 

intézmények között.173 Itt a hatalommegosztás létét nem ismerik el, mert a 

Közösségek/Unió nem állam, és a hatalommegosztás már tagállami szinten sem írható le 

a klasszikus triásszal.174 175 Ezért a szervek közötti viszony kifejezésére az intézményi 

egyensúly fogalmát használják, amely fékeket is tartalmazó, munkamegosztáson alapuló
• 17Sszervezetrendszert jellemez.

A dolgozat témájának szempontjából az első pontban jelzett kérdést tárgyalom.

A normatív eszközökkel történő társadalomszervezés új kihívása az európai 

integráció folyamata. Az európai integráció történelmi, ideológiai, gazdasági háttere, 

indokai és nemzetközi szerződéses jellege következtében alakult ki a jelenlegi közösségi 

intézményrendszer, amely elsősorban a kormányok közötti együttműködésen alapszik. Ez 

nem is lehetett másképp, hiszen jelenlegi sajátos közjogi jellegét az Európai 

Közösségek/Európai Unió fokozatosan nyerte el, kiindulópontként pedig a klasszikus 

nemzetközi jogi viszonyok szolgáltak, amelyekben, az állam képviseletében, a végrehajtó 

hatalom játszott jelentős szerepet. Az Európai Unió intézményeit ezért nem lehet hasonló 

típusú állami szintű szervekkel azonosan kezelni. Az Európai Unió intézményei

173 Az Európai Közösségek/Európai Unió szervezetéről és a szervezeti viszonyrendszerről lásd Szalayné 
Sándor Erzsébet: Az Európai Unió közjogi alapjai I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2003; Gyula 
Fábián: Drept institutional comunitar. Sfera Juridicá Kiadó, Kolozsvár 2004 stb.
174 Chronowski Nóra: "Integrálódó" alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005. 78. o.
175 Részletekről lásd Chronowski Nóra: i. m. 76-82.
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elsősorban nemzetközi jogi jellegűek, éppen ezért az Unió irányítása elsősorban a 

nemzeti végrehajtó hatalmakon keresztül valósul meg.

Az integráció új vetületei és minőségi változásai az Európai Unió intézményi 

reformját is feltételezik, amelynek a nizzai szerződés, sőt, az Európai Alkotmány 

kidolgozása is csak egy-egy állomását jelentik. Itt a háttérben több álláspont, politikai 

koncepció húzódik meg az Unió jövőjét, az integráció mélységét vagy céljait illetően. Az 

integráció dinamikus folyamat, éppen ezért csak mozgásában elemezhető. Az európai 

integráció folyamatát meg kell vizsgálnunk a tagországok kormányzatának a 

szemszögéből is (tekintettel arra, hogy Magyarország 2004-től tagország, Románia pedig, 

hamarosan azzá válik), különös tekintettel a kormányzat felett gyakorolt ellenőrzésre.

Az állami szervek közötti hatalommegosztást az integráció átalakítja, az Európai 

Unióhoz történő csatlakozás „módosítja a tagállamok horizontális hatalmi allokációját a 

végrehajtó hatalom (kormány) előtérbe helyezésével, amelynek korrelátumaként meg kell 

találni a szükséges ellensúlyokat nemzeti szinten (fokozott parlamenti ellenőrzés, bírói 

kontroll).”176

A szuverenitás átruházás eredményeképpen jelentős nemzeti hatásköröket utalnak 

át az Európai Unióra, a jogalkotás hatalma megoszlik a Közösség/Unió és a tagországok 

között.177 A ,jogilag önálló szabályozási rendszerek sokfélesége” kifejezetten 

hatalomkorlátozó jellegű.178 Az európai jogalkotás fölött a tagállami parlament 

ellenőrzése jelentősen korlátozódik. A kormányküldöttek döntéseit szokták a 

„demokratikus deficit” kifejezéssel jellemezni. Ennek ellensúlyozására kapott az Európai 

Parlament egyre nagyobb jogosítványokat (közvetlen választás bevezetése, hatáskörök 

erősítése), és próbálnak a nemzeti parlamenteknek nagyobb szerepet, és ezáltal 

jelentőséget biztosítani. Ezek az intézkedések nem elegendőek a demokratikus deficit 

problémájának kezelésére, legfeljebb csak csökkentésére. Persze, az EU-nak megvannak 

a legitimációs bázisai: a legitimáció a közvetlenül választott Európai Parlament esetében 

nyilvánvaló, a Tanács esetében pedig a nemzeti kormányok saját legitimációja adja az 

alapot. Viszont tény, hogy ez a legitimációs bázis messze nincs összhangban az Európai

176 Chronowski Nóra: A hatalommegosztás. In Európai Alkotmányjog. PTE-AJK, Pécs 2002. 20. o.
177 Chronowski Nóra: “Integrálódó" alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005. 82-88. o.
178 Kari Körinek: A hatalommegosztási tan aktualitásáról. In Allamtan. írások a XX. századi általános 
államtudomány köréből. Szent István Társulat, Budapest 2003. 680. o.
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Közösség/Unió intézményei által gyakorolt szabályozási hatáskörökkel. Persze, az 

euroszkeptikus álláspont, mely szerint az Európai Közösség/Unió ellenőrzés nélküli 

„bürokratikus despotizmus”, központosított „zsarnokság”179, túlzás és csúsztatás is 

egyben. De amíg a Közösséget/Uniót, mint intézményt a nemzeti kormányok képesek 

ellenőrizni,180 a mi szempontunkból az a kérdés, hogyan ellenőrizzük a nemzeti 

kormányok integrációs tevékenységét? Magyarországon és Romániában is az európai 

integráció fő mozgatója a kormány. Az integráció után az uniós intézmények 

meghatározó részében az országot a kormány képviseli: a Bizottság tagjait a kormányok 

nevezik ki, a Tanácsban a kormányok képviselői vesznek részt. Ezen intézmények mellett 

jelent meg az Európai Parlament, amelyet hatáskörei alapján nem lehet a hagyományos 

állami parlamentekhez hasonlítani. A Parlament nem működik uniós törvényhozóként, 

hanem a Bizottsággal és a Tanáccsal együtt gyakorol jogalkotási hatásköröket. Az 

Európai Közösség/Unió jelenlegi intézményes felépítésében a döntési pontok: az Európai 

Unió Tanácsa, a Minisztertanács és az Európai Parlament, vagyis tekintettel az Európai 

Parlament korlátozott hatásköreire181 182, az Uniós döntésekben a nemzeti kormányok a 

meghatározóak.

Magyarországon a 2004. évi Lili. törvény szabályozza az Országgyűlés és a

Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködését. Romániában a kérdést nem

szabályozták részleteiben, de az alkotmány EU-klauzulája szerint a Kormány a Parlament

két háza elé terjeszti a kötelező jellegű aktusok tervezeteit, mielőtt ezeket az Európai
182Unió intézményei jóváhagynák.

A régi tagállamok gyakorlatát tekintve, nyilvánvaló, hogy a nemzeti kormányok 

integrációs tevékenységének ellenőrzésében a tagállami, „nemzeti” parlamentek kell

179 Larry Siedentop: Democracy in Europe. Columbia University Press, New York 2001. Siedentop, 
Tocqueville klasszikus müve alapján (Demokrácia Amerikában), kritizálja az Európai Uniót, és 
alkotmányozási javaslatot tesz, hogy Európát „önmagától megmentse”. A kontinentális jogrendszer, az 
európai politikai és integrációs realitások, tervek és programok sokkal kevésbé érdeklik, mint Tocqueville 
modelljének ráerőltetése Európára.
180 Andrew Moravcsik: In Defence of the Democratic Deficit: Reassessing Legitimacy in the European 
Union. Journal o f Common Markét Studies. Volume 40, Issue 4, November 2002.
181 Hangsúlyozom, hogy az integráció sajátosságait figyelembe véve, ezek a korlátozott hatáskörök 
természetesek. A Parlament nem olyan típusú szerv, amelyen keresztül az integrációs folyamat 
lejátszódhatott volna.
182 1991. évi alkotmány, 148. cikk (5) bekezdés.
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jelentős szerepet kapjanak.183 184 Nagyon fontos a megfelelő információáramlás, hogy a 

parlament vagy szakbizottságai megfelelő kontrollt tudjanak gyakorolni. Az ellenzéknek 

is döntő szerepe van, az ellenzék ugyanis az integrációs tevékenység kontrolljában is 

meghatározó szerepet játszik. Az integrációs folyamatban nagyon sok a technikai jellegű 

információ. Ezért szükséges az információáramlás formális szabályozása: mikor és 

milyen információkat köteles a kormány eljuttatni a parlamentnek; el kell gondolkodni, 

lehetséges-e szankciót bevezetni ezen a téren; garanciális elemeket kell szabályozni. 

Ugyanígy ki kell építeni annak a lehetőségeit, hogy a nemzeti parlamentet be lehessen 

vonni a közösségi jog alkotásába, a tervezetek parlamenti/szakbizottsági megvitatása és 

véleményezése révén. A kormányálláspontokat egyeztetni kell a parlamenttel. Bizonyára 

ezek a módszerek és eljárások a hatékonyság és gyorsaság rovására mennek, de a 

demokráciában a hatékonyság követelményét muszáj más értékekkel egyeztetni.

34. A hatalom egysége a gyakorlatban -  A XX. században a hatalom 

koncentrálásán alapuló államok teljesen új típusai jöttek létre. A totalitarizmus kifejezés 

azért jelent meg, mert az emberi nyelvek korábban létező szavaikat már felhasználták 

más politikai valóság megnevezésére (például az abszolutizmus, az önkényuralom 

fogalmát). A hatalom korlátainak tényleges hiánya más történelmi korokban is létezett, a 

hatalom gyakorlásának módja azonban a totalitarizmusban teljesen új. A totalitarizmus 

közös elnevezése a fasiszta és kommunista rendszereknek, jellemzője az egységes 

ideológia, egyetlen állampárt, a titkosrendőrség hegemóniája, a társadalom gazdasági, 

kulturális és informacionális struktúrái feletti állami monopólium (Brzezinski).185 A 

totalitarizmus felszámolja a civil társadalom és az állam közötti határokat.

A hatalom korlátozása szempontjából rendkívül aktuálisak ma is a totalitárius 

rendszerek bukása után egyfelől a demokratikus átmenetek (ahol ez sikerült), illetve azok 

a hibrid formák, amelyek a demokrácia és diktatúra keverékei.

183 Részletes elemzés tekintetében lásd Győri Enikő: A nemzeti parlamentek és az Európai Unió. Osiris 
Kiadó, Budapest 2004
184 A totalitarizmus fogalmáról lásd Franfois Fürét: Egy illúzió múltja. Esszé a 20. század kommunista 
ideológiájáról. Európa Kiadó, Budapest 2000, 276-282. o.
185 Ghid de idei politice. 89-90. o
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IV. Hatalommegosztás Magyarországon és Romániában

1. Hatalommegosztás Magyarországon

35. Történeti áttekintés -  Sári János szerint Magyarországon „adva volt az 

intézményi rendezettségnek az a közege, amelyben ez a felfogás eredeti rendeltetése 

szerint működhetett.” A hatalommegosztás eszméjének előzményei, az elv recepciója, 

az állam működése a különböző történelmi korszakokban részletesen fel van dolgozva.186 187 

Ezért nem készítek összegzést, szemben a román alkotmánytörténeti összefoglalóval, 

amely a 4.2. alfejezetben következik. Kitérek viszont a jelenlegi szabályozás rövid 

áttekintésére.

36. A jelenlegi szabályozás -  A hatályos magyar alaptörvény nem mondja ki a 

hatalommegosztás elvét. Viszont az Alkotmánybíróság azt levezeti az Alkotmány 2. § (1) 

bekezdéséből, amely a demokratikus jogállam elvét fogalmazza meg. Az 

Alkotmánybíróság szerint a demokratikus jogállam követelménye a hatalommegosztás.188 189 

A hatalommegosztás elvének megfelelően a hatalmi ágak egymás tevékenységét 

kölcsönösen ellenőrzik, ellensúlyozzák, érdemben korlátozzák; hatásköreik gyakorlása 

során az Alkotmányban meghatározott esetekben a hatalmi ágak együttműködésre 

kötelesek és tiszteletben kell tartaniuk az elválasztott hatalmi szervezetek döntéseit és
, . , . , ICO

autonómiáját.

Az előbb hivatkozott határozatban az Alkotmánybíróság a levezetés részleteit is 

összefoglalja. Az 1949. évi alkotmány módosításai során 1989-ben létrehozott jogállami 

rendszer megszüntette a pártállami hatalmi koncentrációt, az államszocialista rendszerek 

jellemzőjét, melyet az akkor hatályos Alkotmány is kifejezett és érvényesített. A hatalom 

egységének elve a párt- és az állami szervek összefonódását, a pártállami szervek 

Alkotmányon felüli, illetve alkotmányellenesen is érvényesülő hatalmi túlsúlyát, hatalmi 

dominanciáját jelentette.

186 Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó, Budapest 1995, 76. o
187 Magyar alkotmánytörténet. Osiris, Budapest 1995; Schlett István: A politikai gondolkodás története 
Magyarországon. 1. kötet: A kezdetektől a polgári átalakulásig. Rejtjel Kiadó, Budapest 2004.
188 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
189 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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Az Alkotmánybíróság szerint a hatalommegosztás elve alapvető szabálya a 

magyar alkotmányos rendszernek. A hatalommegosztás elve nem pusztán annyit jelent, 

hogy az egyik hatalmi ág nem vonhatja el a másik jogosítványait, hanem azt is jelenti: a 

demokratikus jogállamban korlátlan és korlátozhatatlan hatalom nincs, s ennek 

érdekében bizonyos hatalmi ágak szükségképpen korlátozzák más hatalmi ágak 

jogosítványait.190 (A megállapításra olyan ügyben került sor, amelyben az 

Alkotmánybíróság kijelentette, hogy alkotmányellenes, ha a törvény nem korlátozza 

hatékony garanciával a végrehajtó hatalomnak azt a felhatalmazását, hogy a bíróságok 

számára az Országgyűlés által megállapított költségvetési előirányzatot átcsoportosítsa.) 

A hatalommegosztás elve tehát a hatalmi ágak egyensúlyát biztosítja. A 

hatalommegosztás akkor érvényesül, ha a hatalmi ágak egymást érdemben 

korlátozhatják.191

A hatalommegosztás semmiképpen nem jelenti a hatalmi ágak elszigetelését. 

Ellenkezőleg, az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy az Alkotmányban szabályozott 

szervek alkotmányos jelentőségű hatásköreiket jóhiszeműen, feladataik teljesítését 

kölcsönösen segítve és együttműködve gyakorolják.192 Alkotmányos jelentőségű 

hatáskörökről beszélni fölösleges minősítés, és pontatlan fogalom. Az alkotmányban 

meghatározott hatáskörök lennének alkotmányos jelentőségűek? Per a contrario, innen az 

következne, hogy azokat a hatásköröket, amelyek nem alkotmányos jelentőségűek, 

hanem, mondjuk, törvényes jelentőségűek, már nem kell jóhiszeműen, az együttműködés 

jegyében gyakorolni? Valójában az Alkotmánybíróság alkotmányos jelentőségű 

hatáskörök fogalma alatt nem alkotmányban meghatározott hatásköröket ért, hanem 

bármely olyan hatáskört, forrásától függetlenül, amelynek megsértése valamely 

alkotmányos alapelv sérülését maga után vonja. így viszont az alkotmányos jelentőséget 

csak az Alkotmánybíróság állapíthatja meg, konkrét ügyben, vagyis szubjektív 

kategóriával állunk szemben.

190 28/1995. (V. 19.) alkotmánybírósági határozat, ABH 1995, 138, 142. A hatalommegosztásról általában 
lásd még: 38/1993. (VI. 11.) alkotmánybírósági határozat, ABH 1993, 256, 261.; 41/1993. (VI. 30.) 
alkotmánybírósági határozat, ABH 1993, 292, 294.; 55/1994. (XI. 10.) alkotmánybírósági határozat, ABH 
1994, 296, 300.; 28/1995. (V. 19.) alkotmánybírósági határozat, ABH 1995, 138, 142.; 66/1997. (XII. 29.) 
alkotmánybírósági határozat, ABH 1997, 397, 403 stb.
191 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
192 3. ABh., ABH 1992, 207,218.
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2. Hatalommegosztás Romániában (alkotmánytörténeti áttekintés)193

37. Előzmények -  A két román fejedelemség, Havasalföld és Moldva 

kialakulását követően a hatalmi viszonyok két alapvető erővonal mentén alakultak: a 

fejedelmek viszonya a bojárokkal, valamint a fejedelemség viszonya a szomszédos 

államokkal és a nagyhatalmakkal. A két fejedelemség folyamatos, de változó mértékű 

külső ftigésben volt. Ez legsajátosabb változatát az ún.fanarióta korszakban érte el: a 

fejedelmi tisztséget a török Portán lehetett megvásárolni, és általában görög származású 

sztambuli kereskedők éltek ezzel a lehetőséggel, nyilvánvalóan üzleti célból. A Fanar 

Isztambul egyik, görög kereskedők által lakott városnegyede volt.

38. Orosz-török háborúk és következményeik a két román fejedelemség 

számára -  A hatalommegosztás elvének kezdeteleges recepciója a XIX. század első 

felében történik meg. Az orosz-török háborúk egyik lépéseként a két fejedelemség, 

Havasalföld és Moldva orosz megszállás alá, Pavel Kisseleff tábornok kormányzó alatt. 

Kisseleff koordinálásával készülnek az első „alkotmányok”, a Szerves Szabályzatok.

Az alkotmány -  szűkebb értelmében -  Romániában a nyugat-európai 

alkotmányokhoz képest megkésve jelent meg (ez a fáziseltolódás a társadalmi fejlődést 

egészében jellemzi, történelmi, szociális, kulturális, földrajzi, politikai okoknak 

köszönhetően, és nem csak Románia, hanem az egész térség tekintetében). A török 

fennhatóság alatt levő két román fejedelemség a XVIII. század végén, a XIX. század 

elején a török-orosz hatalmi harcok egyik színtere. A törökök hatalmának fokozatos 

gyengülésével a cári Oroszország tesz szert befolyásra. Az Adrianopoliszi Szerződés 

(1829) a két fejedelemség fölött kettős dominanciát szentesített: Havasalföld és Moldva 

orosz protektorátus alá kerültek. Ezt követően születtek meg mindkét országban, orosz 

indítványra, az Organikus Szabályzatok^ , amelyek az első, kezdetleges alkotmányoknak 

tekinthetőek.

A krími háború volt az orosz-török rivalizálásnak az újabb állomása. Az európai 

nagyhatalmak beavatkoztak a háborúba, hogy fenntartsák az erőegyensúlyt, elkerüljék * 194

l9j Átfogó román alkotmánytörténeti összefoglalók tekintetében lásd Eleodor Focjeneanu és Angéla Banciu 
köteteit.
194 Románul: „Regulamentele Organice”.
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Oroszország túlhatalmát. A krími háborút lezáró Párizsi békekongresszus (1856) a két 

fejedelemséget török fennhatóság alatt hagyta, és bevezette a nagyhatalmak gyámságát. 

Oroszország elveszítette protektori minőségét. Franciaország támogatta a két 

fejedelemség egyesülését, mert így Törökország és Oroszország között ütközőzóna jött 

volna létre, és természetesen a francia befolyás erősödött volna a térségben. Anglia 

szerint a román állam a Török Birodalom bomlásának a kezdetét jelentené. A 

nagyhatalmak a románok véleményét is meg akarták tudni, ezért 1857-ben mindkét 

fejedelemségben ad-hoc gyűléseket választottak, amelyeken minden társadalmi osztály, a 

parasztság is részt vett. A gyűlések európai uralkodó családból való fejedelmet és 

Románia név alatt egyesülést kértek (az idegen fejedelem az ország presztízsét növelte 

volna és kizárta volna a belső trónviszályokat). A nagyhatalmak, elsősorban Anglia és 

Franciaország kompromisszumot kötöttek: a két ország egyesül, Egyesült

Fejedelemségek név alatt, mindegyiknek külön belföldi uralkodója lesz, saját kormánya, 

parlamentje, a közös intézmények korlátozott hatáskörrel működnének. A terv tehát a 

reálunió sajátos, laza típusát valósította volna meg, de külön uralkodókkal. Ezt a 

rendezést 1858-ban a Párizsi Szerződés szentesítette: alkotmányos jelleggel meghatározta 

az állam szervezetét. 1859-ben Alexandra loan Cuzát választotta meg fejedelemnek mind 

a két fejedelemség. Néhány hónap alatt a nagyhatalmak is beletörődtek ebbe a változatba. 

1862-ben már egy parlament és egy kormány székel Bukarestben. 1864-ben Alexandra 

loan Cuza államcsínyt hajtott végre, és új alkotmányt fogadott el, ez az első belföldi 

indíttatású alkotmány. Címe: A Párizsi Szerződés Fejlesztő Szabályzata (Statutul 

Dezvoltátor al Conventiei de la Paris). Ez vezette be a kétkamarás parlamentet. Cuza 

politikájának ellenzői, a konzervatívok és a liberálisok létrehozták a „szörnyszövetséget” 

(a két egymással szembenálló politikai csoport szövetségét), és 1866 februárjában Cuzát 

eltávolították a hatalomból. Egy sikertelen kísérlet után Károly herceg (1839-1916), a 

porosz királyi család rokona elfogadta a felajánlott trónt. A népszavazás elsöprő 

többséggel egyetértett Károly személyével (685.965 ember mellette és 224 ellene 

szavazott). A fejedelmet az osztrák-porosz ellentétek következtében, álruhában kellett 

Ausztrián „átcsempészni”, a hajóból valósággal kilökték a román földre (eredetileg, hogy 

ne legyen feltűnő, Odesszáig váltottak hajójegyet). Sikerült a törökökkel is elismertetni 

Károly fejedelemségét, a hüségeskü és adóemelés fejében.
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39. Az 1866. évi alkotmány -  1866-ban, az 1831. évi belga alkotmány mintájára 

új alkotmányt fogadtak el, és az ekkor kezdődő időszak az alkotmányos monarchia 

korszaka. Lovinescu szerint „minden alkotmány egy nemzet pszichikai, gazdasági

társadalmi állapotának politikai és jogi megfogalmazása. Elvileg tehát nem 

kölcsönözhető...” így az alkotmány sok rendelkezése nem felelt meg a romániai 

társadalmi realitásoknak, ennek ellenére az egyesült fejedelemségek modernizációjának 

eszköze lett. A hagyományos társadalomra ráépítették felülről kezdeményezett döntéssel 

építették rá a nyugat-európai államokban hosszú, organikus fejlődés eredményeként 

kialakult liberális államszervezetet, közigazgatást, alkotmányt, jogrendszert, a 

szabadversenyes kapitalizmus működési mechanizmusait. A román alkotmány szövege és 

végrehajtása között ezért szakadék tátongott. A politikai rendszer liberális, alkotmányos 

monarchia, természetesen kelet-európai sajátosságokkal.

Az 1866. évi alkotmány az állam hatalmát a néptől eredezteti. A törvényhozó 

hatalmat az uralkodó és a nemzeti képviselet (kétkamarás parlament) együttesen 

gyakorolta. Törvénykezdeményezési joga a törvényhozó hatalom három ágának volt: a 

két kamarának és az uralkodónak. Az uralkodó elutasíthatta a törvény szentesítését. A 

Képviselőházat vagyoni cenzus alapján, négy kollégiumon keresztül választották meg. A 

Szenátust közvetett módon, a választásban csak a vagyonosabb rétegek vehettek részt.195 

A végrehajtó hatalom az uralkodót illette meg. Az uralkodó személye sérthetetlen, és a 

miniszterek felelnek. Az uralkodó aktusainak nincs ereje, ha azt egy miniszter nem 

ellenjegyezte, és amely így felelőssé válik az adott aktusért. Az uralkodó írásos vagy 

szóbeli parancsa sem mentesíthet egyetlen minisztert sem a felelősség alól. A 

minisztereket az uralkodó nevezte ki és váltotta le. Az uralkodó családjának tagjai nem 

lehettek miniszterek.

A köztisztségekbe ő nevez ki, de törvény nélkül új köztisztséget nem hozhat létre. 

A törvények végrehajtására szabályzatokat bocsáthat ki, de nem módosíthat vagy 

függeszthet fel törvényeket és senkit sem mentesíthet a törvények végrehajtása alól. Az 

uralkodó a fegyveres erők feje. 0  köti a nemzetközi szerződéseket, de azok csak akkor 

kötelezik el az államot, ha a törvényhozó hatalom azt jóváhagyta. A parlamenti

195 Egy-egy szenátort választottak még a bukaresti és a ia§i-i egyetemek professzorai; a jog erejénél fogva 
tag a 18. életévét betöltött trónörökös, az érsekek és az egyházmegyei püspökök.
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ülésszakot az uralkodó hívta össze, de minden év november 15-én a kamarák 

automatikusan is összeülhettek, ha az uralkodó korábban nem hívta már össze a házakat. 

Az uralkodónak jogában állt feloszlatni a kamarákat, mindkettőt, vagy az egyiket, 

azonban a feloszlató aktus két hónapon belülre választásokat kellett kiírjon és három 

hónapon belülre össze kellett hívja a házak ülését. Az uralkodó el is halaszthatta a 

kamarák ülését, legtöbb egy hónappal, de egy ülésszak alatt csak egyetlen alkalommal, 

kivéve, ha a kamarák az új halasztásba beleegyeztek.

A gyakorlatban az uralkodó politikai váltógazdálkodást vezetett be: feloszlatta a 

parlamentet, kinevezte az új kormányt, amely megszervezte a választásokat és ezen 

keresztül parlamenti többséget szerzett. Felváltva hol a liberális, hol a konzervatív pártot 

bízta meg kormányalakítással és a választások megszervezésével.

1877-78-ben újabb orosz-török háború során, amelyben a románok is részt vettek, 

az ország elnyerte a függetlenségét. 1878-ban a berlini kongresszus elismerte Románia 

függetlenségét. Az ország státusa megváltozott, ezért 1881-ben az alkotmányt 

módosították, Károlyt pedig királlyá koronázták. 1914-ben Károly elhunyt, a trónon 

unokaöccse, Ferdinánd követte.

1914-ben Románia az I. világháború kitörésekor semleges maradt. Formálisan a 

Központi Hatalmak Szövetségese. 1916-ban, az Antanttal kötött titkos szerződés alapján, 

amely elismerte Románia jogát Erdélyre, belépett a háborúba. Annak Romániára nézve 

negatív következményei voltak: az Erdélybe benyomult román hadsereget megállították, 

és a Bulgária is felől támadó Központi Hatalom seregek Bukarestet is elfoglalták. Az 

Antant megnyerte az első világháborút, és Románia területi követelései is 

nagyvonalakban teljesültek (Magyarországgal az újhatárokat az 1920-as Trianoni 

Békeszerződés ismerte el). Erre mondta az egyik román államférfi, hogy az országnak 

olyan szerencséje van, hogy nincs is politikusokra szüksége.

40. Az 1923. évi alkotmány -  „Nagy-Románia” kialakulását követően 1923-ban 

fogadtak el formálisan új alkotmányt, tulajdonképpen az 1866. évi alaptörvény 

átdolgozását.196 Ez a „felemás” demokrácia korszaka: demokrácia-szerűség, de a román 

alkotmánytörténetben mindenképpen ez a legdemokratikusabb korszak.

196 Az általános választójgot 1918-ban vezették be, ez még csak a férfiakra vonatkozott. (A nők 
választójogát először 1939. évi választási törvény ismeri el).
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Az 1923. évi formálisan új alkotmány. Azért nem a módosítás eszközével éltek, 

mert az 1866. évi alkotmány csak az ókirályság lakóinak akaratát jelképezte, és nem a 

hirtelen megnőtt országét (legitimitási indok). Nagy-Románia létrejöttével az állam és 

társadalom körülményei is megváltoztak: megnőtt a terület, a lakosság, jelentős 

kisebbségek kerültek román fennhatóság alá, az addig szinte kizárólagos ortodox mellett 

jelentős számban más vallásűak is megjelentek.

A liberális párt szervezésében 1922-ben Alkotmányozó Gyűlést választottak. Az 

1923. évi alkotmány tulajdonképpen a liberális többség alkotmánya, az ellenzék 

tiltakozott számos eljárási és néhány lényegi dolog végett is (választási csalások, az 

Alkotmányozó Gyűlés valóban az egész országot képviselő jellegének kétségbe vonása).

A román állam alkotmányos jellemzői közül 1866-ban az oszthatatlanság volt a 

kulcskérdés (a fejedelemségek egyesülését kellett alkotmányosan biztosítani).197 Az első 

világháború után azonban, a megváltozott helyzet következtében, kibővítik az állami 

jellemzőket: megjelenik az egységes állami jelleg  és a nemzetállami jelleg, amelyek 

közül 1866-ban egyik sem szerepelt az Alkotmányban. Az egységes állami jelleg az 

ország föderalizálását zárja ki; a nemzetállami jelleg azt fejezi ki a román politikai 

eszmetörténetben, hogy sikerült a románok által lakott (románok által is lakott) 

területeket egyesíteni (egyesítő nacionalizmus). Szintén 1923-ban kerül be az 

Alkotmányba az egyetlen hivatalos nyelv, a román.

Az államszervezet szempontjából a változtatások nem meghatározóak. Az álam 

továbbra is alkotmányos monarchia. Bővül a jog szerinti szenátorok köre. Részletesebb a 

miniszterek szabályozása: a miniszterek Minisztertanácsot alkotnak, amelyet a 

Minisztertanács Elnökeként az vezet, akit a király a kormányalakítással megbízott. A 

Szenátus megválasztásában csak a 40 életévüket betöltött állampolgárok vehettek részt.

Az 1923. évi Alkotmány nem biztosítja az egyházak egyenlőségét: a lelkiismereti 

szabadságról szóló cikkben198 kimondja az ortodox egyház domináns jellegét; de a görög 

katolikus egyházat is román egyháznak tekinti.

Az alaptörvény elismeri az Semmítő- és ítélőszék együttes osztályainak az 

alkotmánybíráskodás jogát199, azonban a klasszikus hatalommegosztási keretek között. A

197 1866. évi alkotmány, 1. cikkely: „Az Egyesült Román Fejedelemségek egyetlen oszthatatlan Államot 
alkotnak, Románia név alatt” .
198 1923. évi alkotmány, 22. cikk.
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Semmítő- és ítélőszék ugyanis, ha alkotmányellenességet állapít meg, nem semmisíti 

meg erga omnes hatállyal a törvényt, hanem döntésével kizárja az alkotmányellenes 

törvény alkalmazását a konkrét ügyben.

1926-ban fogadtak el új választási törvényt. Ez jelentősen csökkenti a választási 

rendszer arányosságát, és stabil többséget próbál kreálni. Az első világháború előtti 

pártrendszer, amely a konzervatívok és a liberálisok „váltógazdálkodásán” alapult, 

felbomlott. A törvény célja az volt, hogy a 40%-os többséget elért politikai pártnak 

többséget juttasson, és stabil kormányzást biztosítson.

Amivel nem számoltak az, hogy mi lesz a politikai következménye, ha egyik párt 

sem éri el a 40%-ot? Amikor ez az eset megtörtént, annak komoly hatásai voltak.

41. Az 1938. évi alkotmány és a jobboldali diktatúrák korszaka -  Az 1937. 

decemberi választásokon nem került ki kormányképes párt. A választásokat 

„megszervező” liberális párt nem érte el a 40%-ot.

A jobboldali diktatúrák korszaka Romániában 1938-ban kezdődött. II. Károly 

államcsínyt hajtott végre, és kihirdette az új alkotmányt. II. Károly diktatúrájának az 

alkotmányát alapjaiban Istrate Micescu, a bukaresti egyetem polgári jog tanára 

szerkesztette. Az alkotmányról népszavazást szerveztek, ahol név szerint szavaztak, és a 

nemmel szavazókról külön jegyzéket vezettek. Az 1938. évi alkotmány vezette be a 

királyi diktatúrát, II. Károly parancsuralmát. A diktatúra kifejezetten Vasgárda ellenes 

jellegű, de jobboldali, reakciós kormányzati rendszer. Fontos kiemelni, hogy a királyi 

diktatúra nem fasiszta jellegű. A király személyében összpontosította a végrehajtó és a 

töi'vényhozó hatalmat. Törvény elfogadásához azonban szükség volt a két parlamenti 

kamara szavazatára is.199 200

A választási rendszer kialakításában, az olasz fasiszta korporativizmus hatására, 

három választói kollégiumot hozott lére: mezőgazdaság és kézművesség; kereskedelem 

és ipar; szellemi foglalkozások. A választói kollégiumok azonos számú képviselőt 

választottak. A korporativizmus lényege, hogy a korábbi pártpolitikai megoszlás helyett a 

társadalomban „a funkcionális, illetve ágazati gazdasági és hivatásrendi képviseletet kell

199 1923. évi alkotmány, 103. cikk.
200 Hely hiányában vállalkozom az 1923. évi és az 1938. évi alaptörvények komparatív elemzésére.
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a politikai rendszer középpontjába helyezni.”201 A rendszer nem demokratikus, mert 

kiiktatja a plurális politikai képviseletet, az arányosságot.

1940-ben, többek között a második bécsi döntés eredményeként Romániát ért 

területi veszteségek hatására, II. Károly fel kellett függessze az 1938. évi Alkotmányt, 

miniszterelnöknek német nyomásra Antonescu tábornokot nevezte ki, és a 3053. 

törvényrendelettel Antonescunak teljhatalmat adott az állam vezetésében. Végül a 

királynak le is kellett mondania. A trónt Károly fia, Mihály foglalta el. A 3067. 

törvényrendelettel Mihály is Antonescura ruházta a teljhatalmat. Az előző két 

törvényrendelettel együtt a 3072. törvényrendelet kizárta a parlament működését. 

Antonescu félfasiszta rendszerének két világosan elkülöníthető korszaka van: az első 

időszakban a fasiszta, ortodox konzervatív Vasgárdával együtt kormányzott, de 1941 

januárjában a nézeteltéréseik következtében fegyverrel kellett levernie a Vasgárda 

lázadását. Antonescu a hitleri Németország oldalán bekapcsolódott a Szovjetunió elleni 

háborúba. Az Antonescu rendszer zsidóellenes atrocitásokat hajtott végre.202

42, A kommunista hatalomátvétel -  1944. augusztus 23-án, Antonescu marsaik 

félreállították. Románia így sikeres „kiugrást” hajtott végre, átállt az antifasiszta oldalra. 

Az országban ettől kezdve meghatározó a szovjet hadsereg jelenléte. Románia a szovjet 

érdekszférába került. Sztálin már korábban kifejtette, hogy aki bevonul egy területre, a 

politikai rendszerét is viszi magával. A kommunista rendszer kiépítése természetesen 

több éves folyamat volt.

Az 1944. évi 1626. törvényrendelettel hatályba visszahelyezték az 1923. évi 

alkotmányt (néhány rendelkezés kivételével). Vagyis Románia továbbra is alkotmányos 

monarchia volt. A kommunisták először létrehozták a Nemzeti Demokrata Frontot, 

amely a Kommunista Párt mellett a hozzájuk közel álló politikai alakulatokat tömörítette. 

Szovjet nyomásra a király 1945. március 6-án ki kellett nevezze a Petru Groza kormányt. 

A választásokat 1946. novemberében tartották meg. A választásokat durva csalással 

nyerték meg a kommunisták. A történelmi pártok még képviselve voltak a Parlamentben, 

de csak alacsony arányban. 1947. június 14-én letartóztatták a Nemzeti Parasztpárt 

vezetőit, Maniut és Mihalachet, és ezt követően felszámolták az ellenzéki politikai

201 Lásd Mezey Barna, Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. Osiris Kiadó, 
Budapest 2003, 427. o.
202 Lásd például Matatias Carp és Randolph Braham írásait.
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pártokat. 1947. december 30-án Mihály királyt lemondatták, felszámolva a monarchiát is 

(megzsarolták a letartóztatott királypárti diákok kivégzésével és testi épségében 

fenyegették). Az 1947. december 30-i 363. törvény kihirdette a köztársaságot. így jött 

létre az első román köztársaság: az államszocialista diktatúra (1974-ig, amíg a 

köztársaság jellege megváltozik, és a testületi elnöki szervet monokratikus államfői 

tisztség váltja fel). A kommunista hatalomátvétel teljessé vált. A végrehajtó hatalmat a 

királytól öttagú Prezídium vette át.

43. Az államszocialista diktatúra „alkotmányai” -  Az államszocialista 

diktatúra idején203, annak különböző fázisaiban, három alkotmány létezett: az 1948. évi, 

az 1952. évi és az 1965. évi. A szocialista tömb más országaival szemben Romániában 

„alkotmánybőség” volt, hiszen a legtöbb szocialista államban egy alkotmány 

elfogadására került sor, amelyet esetleg módosítások követtek, és nem fogadtak el 

teljesen új alkotmányokat. Itt az új alkotmányok elfogadása mellett ezek módosítására is 

viszonylag gyakran sor került.

Az államszocialista diktatúra alkotmányainak általános jellemzői:

a) Hatalomkoncentráció és egypártrendszer. Az államszervezet teljes egészében, 

egységesen a kommunista pártnak van alárendelve204, azaz nem érvényesül a 

hatalommegosztás semmilyen formája.

b) Centralizáció. A demokratikus centralizmus elnevezés alatt erőteljesen 

központosított államigazgatás kiépítése, ahol a gazdaság jelentős részét is az 

államigazgatásba integrálták.

c) Látszólagos választások. Noha az államszocialista rendszerek („népi”) 

demokráciának határozták meg önmagukat, nem demokratikusak. A pluralizmus teljes 

hiányát végül az alkotmány is kimondja (amikor Román Kommunista Pártot a társadalom 

vezető erejeként határozza meg).

d) Az alapvető jogok deklaratív jellege. A kommunista alkotmányok mind 

tartalmaznak alapvető emberi jogokra vonatkozó szabályokat, viszont azokat a 

gyakorlatban nem tartják be, nem bírnak jogi értékkel, nincs normatív tartalmuk.

203 Lásd Bíró Gáspár: A jog helyzete a totalitarizmusban. Előadás (Brassó, 1985. november 3). In 
Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985-1989. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda 2004, 
74-102. o.
204 Megalakulásától 1948-ig a Román Kommunista Párt elnevezést, 1948-1965 között Román Munkáspárt 
elnevezést viselte, 1965-ben ismét a Román Kommunista Párt elnevezést vette fel
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44. Az 1948. évi alkotmány -  1948. februárjában elfogadták a Képviselőház 

(„Adunarea Deputatilor”) feloszlatásáról és a Nagy Nemzetgyűlés (Marea Adunare 

Nationalá) összehívásának szabályozásáról szóló törvényt205, amely az mellett, hogy 

máris meghatározza a legfelsőbb képviseleti szerv elnevezését, a törvényhozó hatalmat a 

kormányra ruházza. A törvény feladatot is meghatároz a Nagy Nemzetgyűlésnek: el kell 

fogadnia a Román Népköztársaság Alkotmányát, és utána rendes törvényhozásként kell 

működnie. A törvény a választásokat 1948. március 28-ra írja ki, és a Nagy 

Nemzetgyűlést 1948. április 6-ra hívja össze. Szintén februárban a Román Kommunista 

Párt egyesült a Szociáldemokrata Párttal (az egyesülést ellenző szociáldemokrata vezetők 

börtönbe kerültek, rajtuk alkalmazták azt a sztálini tételt, mely szerint a 

szociáldemokrácia veszélyesebb, mint a fasizmus). Az új politikai alakulat a Román 

Munkáspárt (Partidul Muncitoresc Román) nevet vette fel.

A március 28-i választásokon a következő politikai szervezetek vettek részt:

a) a Népi Demokrácia Frontja (Frontul Democratiei Populare). Ebbe a 

tömörülésbe tartozott a Román Munkáspárt, mint a „munkásosztály egységes forradalmi 

pártja”, és több bábszervezet, mint a Magyar Népi Szövetség, az Ekésfront (Frontul 

Plugarilor) és a Nemzeti Néppárt (Partidul National Popular). Az NDF 405 mandátumot 

szervezett meg;

b) a Gheorghe Tátárescu-féle csoportból kivált Petre Bejan féle csoportosulás, 

amely 7 mandátumot szerzett meg;

c) a dr. N. Lupu vezette Demokrata Parasztpárt, amely 2 mandátumot szerzett

meg.

Azoknak a pártoknak, amelyek még esetleg „ellenzékként” kezelhetőek, összesen 

tehát 9 mandátumot sikerült megszerezniük. Április 6-án a Nagy Nemzetgyűlés 

megkezdte a munkálatait, 8-án a Minisztertanács elnöke, Petru Groza benyújtja az 

alkotmánytervezetet (amelyet a pártsajtó már korábban, március elején közzétett), és 

április 13-án el is fogadják az alkotmányt. A jelenlevő 401 képviselő, köztük 39 magyar 

anyanyelvű, egyhangúlag szavazott az alkotmány mellett.

Az 1948. évi alkotmány a proletárdiktatúra alkotmánya. A proletárdiktatúra a 

kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet államformája. A proletárdiktatúra „Marx

205 Románia Hivatalos Közlönye, 46. szám, 1948. február 24.
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által olykor, Lenin által gyakrabban használt kifejezés, amely a proletárforradalmat 

közvetlenül követő időszakra utal, amikor a munkásosztály az állam hatalmát a 

kapitalista osztály elnyomására és a szocialista gazdaság létrehozására használja fel.”206 

Az 1948. évi alkotmány a proletárdiktatúra eszköze volt. Csak 4 évig, 1952-ig volt 

hatályban, de ebben az időszakban Romániát gyökeresen átalakították (államosítás, 

kollektivizálás, tervgazdaság, a görög katolikus egyház egyesítése az ortodox-al stb.).

Az állam szervezeti felépítésében az 1936. évi szovjet alkotmány szabályaiból 

indultak ki. Az államhatalom szervei: a Nagy Nemzetgyűlés, az államhatalom legfőbb 

szerve, 4 évre választották, az egyetlen törvényhozó szerv. A Nagy Nemzetgyűlés 

Elnökségét a NNGY választotta meg, tagjai közül, igen széles jogkörrel bírt, többek 

között az NNGY ülésszakai között törvényerejű rendeleteket bocsáthatott ki, helyettesítve 

az NNGY-t. A Minisztertanács volt a Román Népköztársaság végrehajtó és közigazgatási 

csúcsszerve. A minisztériumok szakágak szerint szervezett végrehajtó szervek voltak.

45. Az 1952. évi alkotmány -  Az 1952. évi alkotmány az államszocialista 

diktatúra dinamizmusának új állomását jelentette. Ez az alkotmány hozta létre a Magyar 

Autonóm Tartományt (a szovjet kisebbségpolitikai modell átvétele). Az alkotmány 

preambuluma szerint „a Román Népköztársaság nemzeti kisebbségei a román néppel 

teljes jogegyenlőségnek örvendenek. A Román Népköztársaságban igazgatási-területi 

autonómiát biztosítanak a székely rajonok magyar népességének, ahol összefüggő 

tömeget alkotnak”. A 19. cikkely tartalmazta a részletes szabályokat:

Először is le kell szögeznünk, hogy a szakirodalomban megfogalmazott vélemény, 

amely szerint Románia elvesztette volna egységes állami jellegét,207 nem állja meg a 

helyét, ugyanis a Magyar Autonóm Tartomány a gyakorlatban többi tartományhoz képest 

semmilyen különleges státust, hatásköröket, autonómiát nem élvezett, vagyis nem 

alakítottak ki semmilyen hatalommegosztásos autonómiát. Ez egyébként az 

államszocialista rendszer logikájával is összeférhetetlen, mert az autonómia a kontroll 

legalább részlegese hiányát jelenti. Ez pedig megengedhetetlen. Legfeljebb nyelvi 

szempontból voltak különbségek, de ez még nagyon messze van attól, hogy az autonóm 

meghatározásnak valós tartalmat tulajdonítsunk, az erőteljesen centralizált Romániában.

206 Politikai filozófiák enciklopédiája. Kossuth Kiadó, Budapest 1995. 390. o.
207 Eleodor Foc$eneanu: i.m. 119. o.
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Egyébként az alkotmány szövege Romániát egységes államként határozza meg.208 A 

Magyar Autonóm Tartomány működésének politikai körülményeit jelenleg történészek 

vizsgálják. Az ők feladatuk olyan kérdésekre választ adni, hogy például milyen mértékű 

volt a szovjet hatás a tartomány létrehozásában (valószínűleg meghatározó), hogy 

egyáltalán létezett-e olyan statútumtervezet, amely sajátos és valóban autonóm jogállást 

biztosított volna a tartománynak (lehetséges, hogy volt ilyen tervezet, amelyet 

eltüntettek) stb. 1960-ban a Magyar Autonóm Tartományt átalakítják: egy (magyar 

többségű) rajont lecsatolnak és két (román többségű) rajont csatolnak a tartományhoz, 

amely új nevet is kap: Maros-Magyar Autonóm Tartomány. (A tartományt az 1968. évi 

megyésítéskor számolják fel teljesen.)

Az 1952. évi Alkotmány kimondta a Román Munkáspárt vezető szerepét. 1958- 

ban kivonultak Romániából a szovjet csapatok. Az államszervezetben 1961-ben 

következett be változás, amikor a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségét átnevezték 

Államtanáccsá. 1965-ben tüdőrákban elhunyt a RMP főtitkára, Gheorghe-Gheorghiu Dej, 

a tisztségben Nicolae Ceau§escu követte.

46. Az 1965. évi alkotmány -  Az 1965. évi alkotmány az államszocialista 

átalakulás újabb állomását jelentette. Az államosítás és a kollektivizálás befejeződött. Az 

alkotmány már nem szabályozza a magán-kapitalista jellegű gazdasági szektort, sem a 

kistermelést. Az államszervezet alapjaiban nem változott, az 1952. évi alaptörvény állami 

szervezetrendszerét vette át az 1965. évi alkotmány. Az ország neve azonban 

megváltozik: Románia Szocialista Köztársaság lesz.

A diktatúra jellegében, és ennek következményeként az államszervezetben is, az 

1970-es években következett be fordulat a pártfőtitkár észak-koreai és kínai látogatása 

után, valószínűleg (legalább részben) ennek az útnak a hatására, a diktatúra egyre inkább 

személyi jelleget kezd ölteni.209 Az 1974. évi 1. törvény, módosította az alkotmányt és 

létrehozta az államelnöki tisztséget.210 A furcsa az, hogy a Ceau§escu korszak, a korábbi 

helyzethez képest liberális nyitással indult (már amennyire egy diktatúrán belül 

egyáltalán lehet liberalizálódásról beszélni, de valahogy ki kell fejezni a diktatúrák

2°8 J952 gVj alkotmány, 17. cikkely.
209 Bizonyára nem véletlen, hogy 1974-ben vonult vissza a miniszterelnök Ion Gheroghe Maurer (egy 
autóbalesetben elszenvedett sérülésedre hivatkozva), aki mérsékeltebb politkusnak számított.
210 Részletesen lásd a 11. részt.

70



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

keménységének fokozatait), hogy a nyolcvanas évekre despotikus, fasisztoid 

államszocializmussá váljon.

A rendszerrel szembeni ellenállás egyéni jellegű és szórványos. Kollektív, 

rendszerellenes jelleget is magában hordozó, de alapvetően szociális indíttatású fellépésre 

kétszer került sor (1977-ben a Zsil völgyében, és 1987-ben Brassóban), mindkettőt 

leverték. A Ceau§escu diktatúrát a titkosszolgálat terrorja és a 80-as évekre egyre 

hangsúlyosabbá váló gazdasági hanyatlás jellemezte. A titkosszolgálat szerepét még a 

párttal szemben is fontossá teszi, hogy a párt ellenőrzésére is felhasználták. Ezért 

mondják, hogy „a politikai rendőrség válik a legfontosabb kormányzó eszközzé.”211 

Nicolae Ceau?escu, pár héttel kivégzése előtt a Newsweeknek adott interjújában kifejezte 

Sztálin iránti csodálatát. „20 év alatt Sztálin felemelte Oroszországot a fejletlen ország 

státusáról a világ második hatalmává. Megnyert egy háborút. Nukleáris rakétákat épített. 

Mindent megtett, amit az ő tisztségében egy személy megtehetett"212

47. A rendszerváltás -  1989 decemberében, a Temesvárról kiinduló, és az ország 

többi városára, elsősorban Bukarestre kiterjedő utcai mozgalom az államszocialista 

rendszer bukásához vezetett. Ehhez természetesen hozzájárult Kelet-közép Európa 

megváltozott politikai helyzete, a nemzetközi viszonyokban bekövetkezett változások, a 

hidegháború lezárulása. Az 1989. december 16-22 közötti események megítélése 

aktuálpolitikai viták tárgya: forradalom volt-e, vagy államcsíny, esetleg egyszerre 

mindkettő?213

A forradalom eredményeként megalakult a Nemzeti Megmentési Front. A 

Nemzeti Megmentési Front Tanácsa működésének első napjaiban „közleményeket” adott 

ki, amelyek mégis joghatást kiváltó akaratnyilatkozatok. A legfontosabb ilyen közlemény 

az 1989 december 22-i Közlemény, amely alapján feloszlatták a „Ceau?escu-kián” 

hatalmi struktúráit, leváltották a kormányt, megszűntették az Államtanács tevékenységét, 

a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa átvette a teljes államhatalmat, és az NMF 

Tanácsnak rendelték alá a Legfelső Katonai Tanácsot. A minisztériumokat és a többi 

központi szakigazgatási szervet kötelezték arra, hogy a nemzeti Megmentési Frontnak 

alárendelve folytassák tevékenységüket. Az országban megyei, municípiumi, városi és

211 Pavel Cámpeanu: Obsedantul deceniu. 22 2001. XL. sz.
212 Mark Almond: The rise and fali o f Nicolae and Elena Ceau$escu. Chapmans Kiadó, London 1992.
213 Ezt a kérdést szerencsére nem itt kell eldönteni.
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községi Nemzeti Megmentési Front tanácsok alakultak. A Nemzeti Megmentési Front 

legitimitása a rendszerváltozás körülményeiből, a rendszerváltozás vágyából ered, 

forradalmi típusú legitimitás. A Nemzeti Megmentési Front Tanácsának a tagjai a 

forradalom résztvevői közül és az antikommunista disszidensek közül került ki. A tagok 

listája lezáratlan volt, és a Tanácsnak nem volt belső strukturáltsága.

A Közlemény politikai, gazdasági és társadalmi programot is tartalmaz: például a 

politikai pluralizmust, áprilisban szabad választásokat, a hatalmi ágak megosztását, az 

összes politikai vezető egy vagy két mandátumra való megválasztását. A Közlemény nem 

rendelkezett a Nagy Nemzetgyűlésről és az államfőről, de ezen tisztségek megszűnése 

abból a rendelkezésből következett, amellyel feloszlatták a Ceau§escu-klán hatalmi 

struktúráit. Vagyis a rendszerváltás első korszakában az államhatalom a nemzeti 

Megmentési Front Tanácsának a kezében koncentrálódott. A közlemény jellegét tekintve 

hibrid, hiszen hatalmi aktust, alkotmányos jogszabályt is magába foglal, de politikai 

programot is ad. Többek között a közlemény az új alkotmányt megszövegező bizottság 

felállításáról is rendelkezett.

Az első napok után a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa áttér a 

törvényrendeletek kibocsátására. 1989 december 27-én (két nappal a Ceau$escu házaspár 

kivégzése után) bocsátják ki a 2. törvényrendeletet, amely ideiglenes alkotmány szerepét 

tölti be. A törvényrendelet megállapította, hogy az ország neve Románia, államformája 

köztársaság. A törvényrendelet meghatározta a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának a 

hatásköreit, tagjainak számát, a Végrehajtó Iroda tagjainak megválasztását, a Végrehajtó 

Iroda szervezetét és működését. A Végrehajtó Iroda járt el, amikor a Nemzeti 

Megmentési Front Tanácsa nem ülésezett. A törvényrendelet meghatározta a Nemzeti 

Megmentési Front Tanácsának az elnöki tisztségét, a feladatköreit. Vagyis az államfő az 

NMF elnöke. A helyi NMF tanácsokat hierarchikusan alárendelte az országos Tanácsnak. 

A Kormány tagjait a NMF Tanácsa nevezte ki és hívta vissza, így a végrehajtó 

tevékenység az ideiglenes „törvényhozónak” volt alárendelve. Az NMF tanácsának 

feladatai között azt is előírta, hogy állítson fel olyan bizottságot, amely kidolgozza az 

alkotmányt. Az államszervezet továbbra is a hatalomkoncentráció elvére épült, forradalmi 

típusú államszervezet. Pluralizmus nem valósítható meg a politikai pártokra vonatkozó
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szabályozás nélkül. Ezért fogadták el az 1989. évi 8. törvényrendeletet, amely alapján 
létrejöhettek a politikai pártok.

1990. január 24-én a Nemzeti Megmentési Front kijelentette, hogy saját jelölteket 

indít a választásokon. A politikai pártok egy része tüntetésen tiltakozott, hogy az 

„ideiglenes hatalom” tulajdonképpen a hatalmat monopolizálni akarja. Valóban, az NMF 

Tanácsának az elnöke az államelnöknek felel meg, a Tanács egyfajta parlamentnek, a 

területi tanácsok pedig helyi államigazgatásnak. Ha ez a szervezet indul a választásokon, 

tulajdonképpen maga az államszervezet politikai párttá alakul át... A párt és az állam 

közötti összefonódás éppen a totalitárius rendszerek jellemzője. A nyomás hatására, az 

ellenzék fellépésének eredményeként, 1990. február 1-én megegyeztek az Ideiglenes 

Nemzeti Egységtanács létrehozásról, amely az NMF Tanácsának új formája, amelyben az 

új politikai pártok képviselői is helyet kaptak. Ennek az egyezségnek jogi formát az 1990. 

évi 81. törvényrendelet adott. A helyi szintű NMF tanácsok is egységtanácsokká 

alakultak, ugyanilyen szervezeti alapokon. Az államszervezet jellege annyiban változik, 

hogy az ideiglenes intézmények személyi összetételükön keresztül több politikai 

irányvonalat képviselnek.

Az Ideiglenes Nemzeti Egységtanács, megalakulását követően, márciusban 

elfogadta a Parlament és Románia Elnökének a megválasztásáról szóló 1990. évi 92. 

törvényrendeletet. A törvényrendelet nem csak a megválasztást szabályozta, hanem más 

ál lám szervezeti kérdéseket is, ezért ideiglenes alkotmány szerepét töltötte be. Például az 

Ideiglenes Nemzeti Egységtanács helyett, amely egykamarás „törvényhozóként” 

működött, a 92. törvényrendelet kétkamarás parlamentet szabályoz. Az Ideiglenes 

Nemzeti Egységtanács elnökének tisztsége helyett a közvetlenül választott köztársasági 

elnöki tisztséget vezette be. Az Ideiglenes Nemzeti Egységtanács Végrehajtó irodája 

megszűnik, a törvényrendelet csak a Kormányról rendelkezett. A Képviselőház és a 

Szenátus, együttes ülésen, Alkotmányozó Gyűléssé kellett alakult, és egyidejűleg a 

Parlament a rendes törvényhozó szerepét is ellátta.

A választásokat 1990 áprilisában tartották meg, és a Nemzeti Megmentési Front 

szerzett többséget (67%), és az NMF államfőjelöltje nyert (85%). 1990 júliusában a két 

ház együttes ülése elfogadta az Alkotmányozó Gyűlés szabályzatát, és megválasztotta az 

alkotmánytervezetet kidolgozó bizottság tagjait (képviselők, szenátorok, szakértők, akik
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csak konzultatív szavazati joggal rendelkeztek). Az Alkotmányt 1991. november 21-én 

elfogadta az Alkotmányozó Gyűlés, és azt december 8-án a népszavazás is jóváhagyta.

A köztársasági államforma melletti döntés formálisan már az 1990. évi 92. 

törvényrendelet révén megtörtént. Az új Alkotmány elfogadásakor szintén a köztársasági 

államforma mellett döntöttek. Az 1991. évi alkotmány megtiltja a köztársasági 

kormányforma megváltoztatását.214 Az 1991. évi alkotmánnyal jött létre a harmadik 

román köztársaság.

48. A jelenlegi szabályozás -  Az 1991. évi alaptörvény eredeti változata nem 

mondta ki a hatalommegosztás elvét, de tulajdonképpen alkalmazta azt. Ion Deleanu 

kolozsvári alkotmányjogász álláspontja két szempontból is érdekes. A rendszerváltás után 

közvetlenül közzétette a hatalommegosztást kritizáló tanulmányát, A hatalmi ágak 

elválasztása -  dogma vagy valóság? címmel.215 Az alkotmány-előkészítő bizottság 

szakértő tagjaként pedig következetesen érvényesíteni próbálta a hatalommegosztással 

szemben fennálló kritikus álláspontját, így komoly hatást gyakorolt az 1991, évi 

Alkotmány eszmei alapjaira. Ezért az 1991. évi alkotmány nem is tartalmazta a 

hatalommegosztás elvének kimondását; viszont 2003-ban, az alkotmánymódosítás 

bevezették az alaptörvénybe hatalmi ágak elválasztásának elvét.216 217 Deleanu az 

Alkotmányozó Gyűlésen kijelentette, hogy (a tervezetet kidolgozó bizottság) nem utasítja 

el a hatalmi ágak elvének céljainak hasznosítását. De az Alkotmány nem tartalmazhatja 

expressis verbis az elvet, mert az tudományos tévedés. A hatalom egy és oszthatatlan. 

A hatalom alanya egy: a nép. A szuverenitás is oszthatatlan. Tévedés a hatalmi ágakat 

mereven elválasztani, amikor közöttük kölcsönös feltételek állnak fenn. így nem lehet 

átvenni a pár évszázados elvet, csak azért, hogy egy megszokott fogalmat kijelentsünk.218

Az államszervezet reformjának keretében a román alkotmány 2003. évi 

módosítása megújítja vagy tisztázza az államszervezet elvi alapjait. Az 1991. évi román 

alkotmány első módosítása a 2003-as. A romániai rendszerváltás jellemzője a politikai, 

ideológiai és gazdasági rendszerváltás lépcsőzetessége, fokozatossága és lassúsága. Az

214 Túlzott reakció a valójában erőtlen monarchista mozgalmak álláspontjára, akik Mihály királyt szerették 
volna „visszahozni”.
215 Ion Deleanu: Separatia puterilor ín stat -  dogma sau realitate? Dreptul 1991. II-III. sz.
2,6 Lásd alább.
217 Vő. Geneza Constitatiei Romáméi 1991. Lucráríle Adunárii Constituante. R.A. „Monitorul Oficial”, 
Bukarest é.n., 141-142.0.
218 l.m. 142. o.
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1989. decemberi „forradalom” furcsasága, hogy nem jelentett radikális szakítást a 

múlttal, hanem sok szempontból már fegyveres harcok is a folytonosságot jelezték előre. 

Románia rendszerváltása hosszú évek folyamata (amely még ma sem zárult le). A hosszú 

rendszerváltás következménye, hogy az 1991. évi alkotmányozáskor Románia a politikai 

kultúra adott szintjén volt, a „posztszocializmus” egyik sajátos stádiumában. 1991 után a 

társadalomban a (pozitív) változások folytatódtak, viszont az alaptörvény „lemerevedett” 

az 1991. évi szinten. A nehézkes módosítási eljárás következtében csak későn alakult ki 

az alkotmányrevízióhoz szükséges politikai kompromisszum esélye. Az 

alkotmányjogászok kis része már a kezdetekben kritizálta az alkotmány több szabályozási 

megoldását. A 2003. évi módosítás is a fokozatos fejlődésnek a része. Kompromisszum 

jellegéből fakadóan (egyedül a szélsőséges Nagy-Románia Párt nem szavazta meg), 

egyetlen politikai alakulat sem tudta saját alkotmánymódosítási programját teljességében 

érvényesíteni. A revízió több esetben ezért nem következetes. Az „összkép” így is pozitív 

(alapjogok garanciáinak erősítése, az euroatlanti integráció alkotmányos alapjainak 

megteremtése, az államszervezet reformja, az Alkotmánybíróság pozíciójának erősítése, 

kisebbségi jogok alkotmányos szabályozása stb.).

A 2003. évi módosító törvény bevezette az alkotmányba a hatalommegosztás 

elvét. A hatályos alkotmány előírja, hogy „az állam a hatalmak -  a törvényhozás, a 

végrehajtás és az igazságszolgáltatás -  elválasztásának és egyensúlyának elvei szerint van 

megszervezve”. Ez a hatalomi ágak elválasztásának klasszikus megfogalmazása, amely 

nem veszi figyelembe, hogy a modern állam szerkezetei és funkcionális realitásai a 

három hatalmi ág elválasztásától eltérnek (a modern állam szerkezetének és 

működésének komplexitása ennél a hármas felosztásnál sokkal nagyobb). Egyébként a 

román nyelv nem tesz különbséget a hatalmi ágak elválasztása és a hatalommegosztás 

között. Montesquieu elméletének az elvi alapja aktuális (a hatalomkoncentráció 

elkerülése), és nem a modern állam szerkezeti felépítésére adott válaszai. Az 

alkotmányba került elvnek a helyes értelmezése szerint a hatalmi ágak elválasztásának az 

elve a romániai társadalomnak azt az igényét fejezi ki, hogy az alkotmány által védve 

legyen bármilyen hatalomkoncentrációval szemben, a hatalmi ágak elválasztásának 

elméletét a hatalommegosztás elmélete szerint kell értékelni. Az Alkotmány 

államszervezeti része lényegében nem változott a hatalmi ágak elválasztásának
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kimondása következtében. így hivatkozni lehet Ion Luca Caragiale, a nagy román 

drámaíró egyik hősére, Tache Farfuridi ügyvédre, aki a következőket mondta: „íme, a 

véleményem! A kettőből az egyik, engedjék meg: legyen alkotmányrevízió, elfogadom! 

De akkor ne változzon semmi; vagy ne legyen alkotmányrevízió, elfogadom! De akkor 

változtassunk itt-ott, éspedig a lényeges pontokban...” (Az elveszett levél, 1884). 2003- 

ban Farfuridi első álláspontja érvényesült -  legalábbis az államszervezeti változtatások 

tekintetében.

Tache Farfuridi pontosan ebben a jelenetben mondta ki azt is, hogy Európa figyel, 

Európa rajtunk tartja a szemét.
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Második rész
Az államfő a hatalommegosztás rendszerében

I. Államfő és kormányzati rendszer

49. Az államfő -  Az állam fennállása óta kérdés és vita tárgya az államfői tisztség 

jellege, legitimációja, hatásköre és szerepe. Az államfő, mint a hatalom 

megszemélyesítője, az abszolút hatalom alanya, a totális hatalom alanya vagy a 

korlátozott hatalom alapján szervezett államokban az egyensúly és mérték kifejezője 

egyaránt megjelent a történelem folyamán. Az állam nem képzelhető el államfő nélkül, 

akármennyire szimbolikus is legyen ennek a szerepe.

Tudor Dráganu szerint az „államfő” elnevezés ma már történelmi maradvány, de 

kifejez bizonyos realitásokat.219 220 Az abszolút monarchiák idején a hatalom egyetlen 

személy kezében koncentrálódott, aki a hatalom (hatalmak) teljességét gyakorolta, még 

ha ebben szigorúan alárendelt személyek és szervek segítették is. így a monarcha a belső 

és külső kapcsolatokban egyaránt államfőként nyilvánulhatott meg.

Az államfő elnevezés terminológiai szempontból is elavultnak tekinthető: az 

állam organikus, perszonifikációs, szervanalógián alapuló elméletében volt az államnak 

„feje”.

Az államfő elnevezés viszont ma is használatos a magyar és a román nyelvben is. 

A magyar Alkotmány egyetlen alkalommal használja az államfő kifejezést: 

Magyarország államfője a köztársasági elnök.221 A román alaptörvényben nem fordul elő 

az államfő kifejezés, hanem elnökként, köztársasági elnökként, Románia elnökeként 

nevezik meg a tisztséget. A magyar és román szakirodalomban egyaránt gyakran 

hivatkoznak az államfőre.

Elöljáróban áttekintem az államfői tisztség osztályozását.

50. Államfői tisztség, a tisztség elnyerésének módja és a megbízatás 

időtartam a alapján -  A tisztség elnyerésének a módja és a megbízatás időtartama 

nemcsak az államfői tisztség osztályozása, hanem az államforma és a kormányzati

219 Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ. All Beck Kiadó, Bukarest 2005. I. kötet. 283. o.
220 Tudor Dráganu: i.m. II. kötet. 235. o.
221 29. § (1).
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rendszer szempontjából is alapvető fontosságú. Az említett kritériumok alapján az 

államfői tisztség a következőképpen osztályozható:

a) A monarchia Arisztotelész felfogásában azt a kormányzati rendszert jelentette, 

ahol minden hatalmat egyetlen, jó ember gyakorol. Ellentéteként a türanniszt határozta 

meg, ahol a hatalom birtokosa szintén egyetlen ember, aki viszont rossz.

Ma a monarchia jelentése teljesen más, ugyanis Nagy-Britannia, Dánia, Norvégia 

és Svédország államformája monarchia, mégsem egyetlen ember gyakorolja a hatalmat, 

sőt, ezek az államok mind demokráciák.

A monarchiát gyakran határozzák meg úgy, hogy annak lényege az államfői 

tisztség örökség útján történő átadása. Ez a megközelítés ma már szintén pontatlan, 

ugyanis a monarchia lényege az, hogy a monarcha élethosszig gyakorolja az államfői 

tisztséget, attól függetlenül, hogy milyen módon nyerte el a tisztségét. A monarchát 

választani is lehet, ennek ellenére ez az államforma továbbra is monarchia marad.

A monarchiák ma jellemzően parlamentáris jellegűek, más típusai, például az 

abszolút monarchia, ma már csak történelmi példa.

Kérdéses az olyan államok minősítése ezen kritériumok alapján, mint Észak- 

Korea. Észak-Korea államszocialista kormányzati rendszere tulajdonképpen monarchikus 

jellegű: az alkotmány örökös elnöknek nyilvánította Kim ír Szent, aki halála (1994) után 

is megőrizte ezt a -  jelképessé vált -  tisztségét (az 1998. évi alaptörvény preambuluma 

hivatkozik Kim ír Szen-re, mint örökös elnökre). A legfőbb vezetésben fia, Kim Dzsong 

II követte, de ő már nem tölt be elnöki tisztséget, hanem párt- és más állami tisztségein 

keresztül tartja kezében az abszolút hatalmat (ő a Koreai Dolgozók Pártjának főtitkára és 

a Nemzeti Védelmi Bizottság elnöke).222

b) A köztársaság lényege, hogy az államfői megbízatás meghatározott időtartamra 

szól (általában 4 vagy 5 évre). Az államfőt közvetett vagy közvetlen módon választják. A 

köztársaság fogalmához azonban egy politikai ideológia is kapcsolódik, amely túlmutat 

az államformán.223 A köztársaságokat tovább oszthatjuk prezidenciális és parlamentáris

222 Yuri Vanin: Changes in Ihe Constitutional System ofNorth Korea. Far Eastern Affairs 1999. II. sz. 36- 
50.o.
22j Például Rousseau szerint minden törvényes kormányzat köztársaság, ezért a királyság is lehet 
köztársaság.
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köztársaságokra. A parlamentáris köztársaságnak két formája van: parlamentáris és 

félparlamentáris köztársaság.

51. Államfői tisztség, a végrehajtó hatalomhoz való viszonya alapján -  A

végrehajtó hatalomhoz való viszonya alapján az államfő tisztség a következőképpen 

osztályozható:

a) az államfő a végrehajtó hatalom feje. Ez a helyzet a prezidenciális kormányzati 

rendszerben. Részletesen nem tárgyalom, mert Európában nincsenek prezidenciális 

rendszerek. A prezidencializmus nem a kiterjedt elnöki hatáskörök szinonimája, hanem 

sajátos kormányzati rendszert jelöl, amelyet vázlatosan tárgyalok az alábbiakban. 

Oroszországban rendkívül erősek az elnöki hatáskörök, de ettől még egyáltalán nem 

számít prezidenciális államnak.

b) az államfő a végrehajtó hatalom része. Ez a helyzet a szemiprezidenciális, vagy 

másképpen félparlamentáris kormányzati rendszerekben, és lehetséges helyzet a 

parlamentáris kormányzati rendszerek egy részében.

c) az államfő kívül áll a végrehajtó hatalmon, politikai szempontból semleges 

hatalmat gyakorol. Ez jellemzi a parlamentáris kormányzati rendszereket, vagy legalábbis 

ezek egy részét. A semleges hatalmi ág (pouvoir neutre) elméletét Benjámin Constant 

dolgozta ki. Szerinte az alkotmányos monarchiában a király semleges hatalmi ágat kell 

képviseljen, akinek az a feladata, hogy a többi -  politikai jellegű -  hatalmi ág vagy a 

társadalmi csoportok között kialakult konfliktusokat feloldja. A semleges hatalom nem 

vesz részt a politika mindennapjaiban. A modern államfői intézmény esetében is 

alkalmazzák Constant elveit.

52. Uniperszonális és kollektív államfői intézmények -  Az államfő általában

uniperszonális állami szerv. Létezik demokratikus államokban kollektív jellegű államfői 

intézmény is: Svájcban ilyen jellegű az alkotmányos szabályozás. Bosznia-

Hercegovinában szintén kollektív jellegű államfői intézmény működik. A kollektív 

államfői intézmény lényegében kivételes jellegű.

53. Államfő, hatalommegosztás, kormányzati rendszer -  A hatalommegosztás 

tana, amint azt Sári János helyesen megállapítja, pontosan a monarcha hatalma ellen 

irányuló, annak korlátozását, mérséklését célzó elméletként jelentkezett. A XIX-XX. 

századi alkotmányfejlődés során azonban fokozatosan kialakult a modern államfői
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funkció. A kormányzati rendszerek az államszervezet egészét meghatározzák. Mégis, az 

alapvető kritérium, amely alapján a kormányzati rendszerek elkülönítését végzik, az az 

államfő szerepe a kormányzati rendszeren belül. Ez indokolta, hogy a kormányzati 

rendszerek kérdését az államfőről szóló részben tárgyaljam.

A kormányzati rendszer és az államfő pozíciója közötti összefüggés egyébként az 

államfejlődés következménye. Az államfő a legrégebbi tisztség. A parlament előképe 

azon államon kívüli csoport, amely tárgyal az uralkodóval, vagyis az állammal, a 

hatalommal. A parlament fokozatosan tesz szert jogokra (például az adózás területén), 

válik az állam részévé, állami szervvé, hogy a modern államfejlődésben központi 

jelentőségre tegyen szert. A kormány pedig az államfő mellett működő tanácsból alakult 

ki, fokozatosan függetlenedett, hogy a parlamenthez hasonlóan jusson államszervezeti 

szerephez. A kormányt és a parlamentet pedig még később kapcsolta össze a kormány 

parlament előtti felelőssége.

Ezért a kormányzati rendszert államfő-parlament-kormány hatalmi háromszög 

határozza meg, és a kormányzati rendszer meghatározásánál a viszonyítási alap az 

államfői tisztség.

54. A parlam entáris kormányzati rendszer -  A parlamentáris kormányzati 

rendszer meghatározó jellemzői a következők:

a) A végrehajtó hatalom függősége a törvényhozó hatalomtól. A kormány felelős 

a parlamentnek; legitimációját a parlament szavazatából meríti; ha a parlament és a 

kormány között a bizalmi viszony megszűnik, a kormány leváltható. A gyakorlatban a 

felelősségi viszony, egységes kormányzó politikai párt vagy összetartó koalíció esetében, 

veszít a jelentőségéből (a bizalmi viszony a kormányzati ciklus alatt végig fennáll).

b) Az alkotmány rögzíti a kormány parlament által történő kontrolljának 

eszközeit. így a parlament és a kormány között nem hatalommegosztás, hanem 

hatáskörmegosztás érvényesül. A hatalommegosztás a kormányzat (kormány és 

parlamenti többség) és a parlamenti ellenzék között húzódik, ezért az ellenzéki jogok 

egyre szabályozottabban jelennek meg. „Mivel a parlamenti többség alapvetően érdekelt 

a kormány fennmaradásában, ezért a vele kapcsolatos kritikákat sem nyílt fórumokon (pl. 

a parlament plenáris ülésén), hanem inkább a zárt frakcióüléseken gyakorolja -  kizárva 

vagy korlátozva a nyilvánosságot, -  így a parlamenti ellenőrzési jogokat és eszközöket
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nyilvánosan elsősorban az ellenzék alkalmazza.”224 így a törvényhozó hatalom 

ellenőrzése a végrehajtó felett gyakran az ellenzék kontrollját jelenti a kormány fölött, 

ezért „indokolt az ellenzéket ebben a vonatkozásban önálló hatalmi tényezőnek 

tekinteni.”225 226

c) A kormányfő és az államfő személye nem azonos. A kormányfő a kormány 

vezetője. Az államfő -  akár a végrehajtó hatalom részeként, akár önálló, semleges 

hatalmi ágként határozzuk meg -  nem irányítja a végrehajtó hatalmat. Az államfőt 

jellemzően a parlament választja meg, de a közvetlen választás sem kizárható. Hatáskörei 

általában ceremoniális jellegűek, de több parlamentáris rendszerben jelentős tartalék 

hatáskörökkel rendelkezik, amelyek rendkívüli helyzetben (háború, vészhelyzet) 

aktivizálódnak. Az államfő általában politikailag nem felelős, jogi felelőssége 

alkotmányosan meghatározott.

Az államfő részt vesz a kormányzásban, „önálló, miniszteri ellenjegyzéshez nem 

kötött döntési jogosítványai gyakorlásával”, „az alkotmánybíráskodás mellett -  az 

alkotmányosság legfontosabb őrének tekinthető”, „az ún. tartalék funkciói ellátásában is 

csak nagyon nehezen lenne helyettesíthető.”

d) Intézményesítve van a parlament-feloszlatási jog valamilyen formája. Ezt az 

államfő gyakorolhatja, általában szigorú, az alaptörvény által megszabott feltételek 

között.

e) A miniszterelnök-jelöltet az államfő javasolja vagy nevezi ki. Ilyen jogot 

„általában a parlamenti többség ellenében nem gyakorolhat, és semmiképpen sem illeti 

meg a kormányfő önkényes leváltásának joga, mivel a kormány nem az államfőnek, 

hanem csak a parlamentnek tartozik felelősséggel.”227 228

55. A prezidenciális kormányzati rendszer -  A tipikus példa az Amerikai 

Egyesült Államok alkotmányos rendszere. A prezidenciális rendszerjellemzői:

a) Az elnök jeleníti meg és irányítja a végrehajtó hatalmat. Az Amerikai Egyesült 

Államok alkotmánya szerint a végrehajtó hatalom az Egyesült Államok elnökét illeti.

224 Petrétei József: Kormányzás és kormányzati rendszer. In Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan 
köréből. Pécs 1996, 231. o.
225 1. m. 231-232.
226 1. m. 236-237.
227 /. m .  234.
228 II. cikk 1. szakasz.
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Az elnök egyszemélyben államfő és kormányfő. „Kormányfőként meghatározza a 

kormányzás politikai irányvonalát, és folyamatos kormányzati döntéseket hoz, 

amelyekben a törvényhozás közreműködése jóval kisebb, mint a parlamentáris 

kormányzati rendszerekben.”229

b) Szemben a parlamentáris rendszerrel, ahol a kormány és a parlamenti többség 

politikai egységet alkot, ebben az esetben a parlament és a végrehajtó hatalom (az 

államfő) elválasztása sokkal inkább követi Montesquieu elveit. Az államfőt nem a 

parlament választja, hanem a nép (közvetlen vagy közvetett módon). Az elnök politikai 

szempontból nem felel a parlamentnek, „bizalmi szavazás útján nem buktatható meg.”230 

A törvényhozó is független az elnökkel való viszonyában: az államfő nem oszlathatja fel 

a parlamentet. Személyi elválasztás is érvényesül a két hatalmi ág között, ugyanis a 

parlamenti mandátummal rendelkező személy nem tölthet be végrehajtó tisztségeket. Az 

összeférhetetlenség „azt is megakadályozza, hogy a népképviselő közhivatalt vállaljon, és 

ezáltal függésbe kerüljön az elnöktől.”231

A hatalomi ágak elválasztása nem jelenti a hatalmi ágak elszigetelését. A 

kormányzásban a két hatalmi ág együttműködik. A költségvetést a törvényhozó fogadja 

el, az államkincstárból pedig csak törvényhozási úton adott felhatalmazás alapján lehet 

kifizetést teljesíteni. Az elnök gondot kell arra fordítson, hogy a törvényeket híven 

hajtsák végre. Nincs törvénykezdeményezési joga (pártjának képviselőin keresztül 

azonban az általa kívánt tervezeteket kezdeményezheti). Az Amerikai Egyesült 

Államokban az elnök időről-időre tájékoztatja a Kongresszust az Unió helyzetéről s a 

Kongresszusnak megfontolásra ajánlhat olyan intézkedéseket, amelyeket szükségesnek és 

hasznosnak ítél; rendkívüli alkalmakkor összehívhatja mindkét Házat, illetve az egyik 

Házat s az esetben, ha a két Ház nem tud megállapodni az elnapolás ideje tekintetében, 

mindkettőt annyi időre napolhatja el, melyet megfelelőnek ítél.

A törvények kihirdetése szintén az elnök feladata. Szintén az Amerikai Egyesült 

Államok példájánál maradva, a Képviselőház és a Szenátus által elfogadott minden

229 Petrétei József: Kormányzás és kormányzati rendszer. In Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan 
köréből. Pécs 1996. 231. o.
230 I. m. 238. Az államfő jogi felelőssége az ún. impeachment eljárással érvényesíthető. Az AEA 
alkotmányának II. cikk 4. szakasza szerint „az Egyesült Államok elnökét, alelnökét és valamennyi polgári 
tisztségviselőjét közjogi felelősségre vonás során hivatalukból el kell mozdítani, hazaárulás, vesztegetés, 
egyéb súlyos bűncselekmény és vétség miatt történt elítélés esetén.”
231 1. m. 238-239.
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törvényjavaslatot, mielőtt az törvényerőre emelkednék, az Egyesült Államok elnöke elé 

kell terjeszteni. Az Elnök, egyetértése esetén, azt aláírja, ellenkező esetben 

ellenvetéseivel együtt visszaküldi a Kongresszus ama Házának, mely a törvényjavaslatot 

kezdeményezte (vétójog). A vétó gyakorlása újratárgyalási kötelezettséget keletkeztet. 

Amennyiben az új tárgyalás után a Ház kétharmada elfogadja a törvényjavaslatot, azt az 

ellenvetésekkel együtt a Kongresszus másik Házának kell megküldeni, amely azt hasonló 

módon új tárgyalás alá veszi; ez utóbbi Ház tagjainak kétharmada által történt elfogadás 

esetén az törvényerőre emelkedik. Minden ilyen esetben azonban a Kongresszus mindkét 

Házában igennel vagy nemmel kell szavazni és a törvényjavaslat mellett és ellen szavazó 

személyek nevét a két Ház naplójában fel kell tüntetni. Az államfői vétót tehát 

kétharmados többséggel lehet elutasítani.

Kinevezések esetén, amikor jogszabály előírja, a parlament meghallgatja a 

jelölteket.

c) Nincs kollegiális rendszerű kormány, mert a végrehajtó hatalom az elnököt 

illeti meg. így nincs miniszteri ellenjegyzés. A vezető végrehajtó tisztségekbe való 

kinevezés és visszahívás joga az elnököt illeti meg.

d) A hatalomkorlátozás a hatalmi ágak elválasztásán és a „fékek és ellensúlyok” 

rendszerén keresztül valósul meg. Az államfőt meghatározott időtartamra választják, az
r  f t 232

Amerikai Egyesült Államokban csak egyszer választható újra. A rendszer 

működéséhez szükségszerű politikai helyzet a parlamentáris rendszerhez képest sokkal 

gyengébb frakciófegyelem. Ha hiányoznak meghatározható politikai tényező, a 

kormányzati rendszer könnyen autoritárius jelleget ölthet (a dél-amerikai példák hosszú 

sora beszédes).

56. A félparlamentáris kormányzati rendszer -  A félparlamentáris 

(másképpen: félelnöki, szemiprezidenciális232 233) kormányzati rendszer előnyökkel és 

hátrányokkal egyaránt bír.

Magyarországon időnként napirendre kerül a közvetlen államfőválasztás kérdése. 

Ez közvetlen kapcsolatban áll a parlamentarizmus félparlamentáris rendszerré való

232 XXII. cikk. (1951).
233 Nem biztos, hogy ezek a fogalmak szinonimák: lehet, hogy fokozatokat is kifejeznek, például a 
szemiprezidenciális kormányzati rendszerben az elnöki hatalom erőteljesebb, mint a félparlamentáris 
kormányzati rendszerben. Amennyiben Franciaországot szemiprezidenciális, akkor Romániát 
félparlamentáris kormányzati rendszerként kell
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átalakításával, hiszen az elnök közvetlen legitimitása egyszerűen tágabb hatásköröket 

követel, mint amilyennel a magyar köztársasági elnök jelenleg rendelkezik, a 

parlamentáris kormányzati rendszer logikájának megfelelően. A közvetlen

ál lám fő választást Magyarországon nem lehet az államszervezet további

demokratizálásának a kérdésére egyszerűsíteni, a kérdés sokkal összetettebb vizsgálatot 

igényel. A közvetlen elnökválasztás az államszervezet egészére, felépítésére, 

működésére, jogi és politikai viszonyaira meghatározó hatást gyakorol. A parlamentáris 

kormányzati rendszer esetleges megváltoztatása Magyarországon mindenképpen komoly 

elemzés tárgyát kell képezze. Személy szerint teljességgel egyetértek Ádám Antal 

megalapozott véleményével, amely szerint Magyarországon az államfő szerepének és 

jogi helyzetének korszerű megoldásait a korábbi magyar és más európai parlamentáris 

kormányzati rendszerek keretei között kell keresni.234

A szemiprezidenciális kormányzati rendszer elméleti igényű vizsgálatát Maurice 

Duverger kezdte el. Elemzéseiben, legalábbis ahogy Olaszországból értékelik235, 

közrejátszott azon igyekezete, hogy bebizonyítsa, az 1962. évi francia fordulat236, a 

közvetlen elnökválasztás bevezetése nem anomália, nem rendellenesség az európai 

demokráciák fejlődésében. Duverger a szemiprezidenciális kormányzati rendszer 

sajátosságát abban látta, hogy az államfőt közvetlen és általános szavazáson választják ki, 

és az államfőt olyan hatalmak is megilletik, amelyek túlmutatnak a szokványos 

parlamentáris kormányzati rendszerek államfői hatalmain.237 238 Mindemellett, tehetjük 

hozzá a meghatározáshoz, a rendszer jellemzője a parlamentnek felelős Kormány és 

miniszterelnök, vagyis a parlamentáris kormányzati rendszer alapvető jellemzője a 

szemiprezidenciális rendszerben is létező valóság. Később Duverger újabb, pontosabb 

meghatározását adta a szemiprezidenciális kormányzati rendszernek. Ez szerint három

234 Lásd Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 1998, 137-138.
o .

235 Vö. Adriano Giovanelli: Semiprezidentialism: an emerging pan-European model. Sussex European 
Institute, Working Paper No. 58, 2002. 3. o.
236 André Hauriou, Jean Gicquel: Droit constitutionnel et institutions politiques. Septiéme édition, 
Montchrestien, Paris 1980. 940-964 o.; Claude Leclercq: Droit contituionnel et institutions politiques. 
Septiéme édition, Litec, Paris 1990. 599-605 o.; Louis Favoreu (szerk.): Droit constitutionne. Dalloz, Paris 
1998. 609-612 o. stb.
237 Maurice Duverger: 1970.
238 Maurice Duverger: A New Political System Model: Semi-presidential Government, European Journal of 
Political Research 1980. Vol. 8. 166. o.
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elem jelenlétében beszélünk szemiprezidencializmusról: 1) közvetlenül választott 

államfő; 2) viszonylag jelentős államfői hatalom; 3) vele szemben megtalálható a 

miniszterelnök és a miniszterek intézménye, amelyek megtartják a végrehajtó és 

kormányzati hatalmukat, és addig maradnak hivatalukban, amíg a parlament meg nem 

vonja tőlük a bizalmát.

N. A. Szaharov a szemiprezidenciális köztársaság jellemzőit a következőkben látja: 

1) Elsősorban nem az államfő, hanem a miniszterelnök vezeti a végrehajtó 

intézményeket, de az államfőnek néhány hatásköre lehetővé teszi ezek tevékenységének 

befolyásolását. 2) Másodsorban az államfői hatalmak végrehajtó jellegűek, amelyeket a 

parlament hatalma korlátoz.239 Pisarev az Orosz Föderáció kormányzati rendszerét 

szemiprezidenciális kormányzati rendszerként határozza meg.240 Véleményem szerint ez 

az álláspont nem állja meg a helyét, éppen a túlzott elnöki hatalomnak köszönhetően. (De 

ez nem jelenti azt, hogy ez a rendszer prezidenciális volna!)

Jelenleg az Európai Unió több országában szemiprezidenciális kormányzati 

rendszer van. Kivételt képez például Németország, Olaszország és Görögország, és nem 

véletlen, hogy ezek közül valamennyi ország diktatórikus múlttal rendelkezik. 

Portugáliában viszont szemiprezidenciális rendszert vezettek be, a diktatórikus 

előzmények ellenére. Ennek okát elsősorban azzal magyarázzák, hogy a diktatórikus rend 

nem az államfőhöz, hanem a miniszterelnökhöz kötődött241, ezért nem volt akadálya 

annak, hogy az államfőt erősítsék, pontosan a kormánnyal szemben. Az államszocialista 

rendszerek összeomlását követően néhány állam szintén a félelnöki kormányzás mellett 

döntött, többek között Románia is, ezért nem egyértelmű a diktatórikus múlt és a 

parlamentáris jelen közötti összefüggés, annak ellenére, hogy Magyarország esetében ez 

a szabály alátámasztható.

239 N. A. Szaharov: Institut prezidentstva v sovremennom mire. Moszkva 1994. 68 o.; idézi: A. N. Pisarev: 
Top Defense Agencies int the Russian Federation. Russian Politics and Law 2001. Vol. 39, no. 3, 52. o.
240 Ibid.
241 António de Oliveira Salazart 1936-ban miniszterelnöknek nevezték ki, és ettől a pillanattól kezdve 
gyakorlatilag 36 éven keresztül vezette az országot diktátorként. Utóda, Marcello Caetano szintén 
miniszterelnökként folytatta a diktatúrát, egészen annak bukásáig (1974-1976). Az 1976. évi Alkotmány a 
félelnöki rendszert vezette be. Lásd a többször módosított portugál alaptörvény 120-140. cikkeit. A 
portugál alkotmányos fejlődésről lásd Szilágyi István: Hivatásos katonából „professzionális” demokrata. 
António Ramalho Eanes: elnöki aktivizmus és rendszerkonszolidáció Portugáliában. Politikatudományi 
Szemle 2005.1II-IV. sz. 81-109. o.
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A szemiprezidenciális kormányzati rendszer európai jelenség, tévedés ezt az 

Egyesült Államok prezidenciális kormányzati rendszerének és az európai, brit eredetű, 

parlamentáris kormányzati rendszerek ötvözésének tekinteni. A szemiprezidencializmus 

nem vegyes kormányforma, hanem a parlamentáris kormányzati rendszer egyik fejlődési 

iránya. Csak az egyik fejlődési irány, ugyanis reformjának másik kísérlete is lezajlott. Ez 

a reform igaz, hogy Európán kívül történt: a miniszterelnök közvetlen választását 

Izraelben vezették be. Ez a neoparlamentarista kísérlet megbukott, és a Sharon 

kormányzás elején meg is szüntették a miniszterelnök közvetlen demokratikus 
legitimitását.

A félparlamentáris kormányzati rendszer nem a prezidenciális és a parlamentáris 

között helyezkedik el. Szentpéteri Nagy Richárd helyesen emeli ki, hogy téves az a 

megközelítés, amely szerint, ha az államfő minél erősebb (például parlament-feloszlatási 

joga korlátlan), a kormányzati rendszer annál közelebb áll a prezidenciális rendszerhez.242 

A prezidenciális rendszerben ugyanis nem lehet feloszlatni a törvényhozást, amíg a 

parlamentáris rendszerekben, például Nagy-Britanniában ez könnyedén megtehető. Itt az 

alapvető probléma például az előbb már említett Oroszország, amely nem prezidenciális 

jellegű, hanem elvileg félparlamentáris, azonban a hatalmi egyensúly az elnök túlhatalom 

következtében alkotmányosan is meg van bontva.

A parlamentáris kormányzati rendszer szemiprezidenciális változata azonban több 

országban bevált és működőképes. A szemiprezidenciális kormányzati rendszer a 

parlamentáris rendszertől az államfői tisztség jellege különbözteti meg: a közvetlenül 

választott államfő nagyobb legitimitással és erőteljesebb hatáskörrel rendelkezik. Viszont 

mindkét rendszernek jellemzője a parlamentnek felelős kormány, ezért a félelnöki 

kormányzati rendszer szintén parlamentáris jellegű. Ezért tekintem a parlamentáris 

rendszer változatának a szemiprezidencializmust. Schmidt Péter véleménye szerint amely 

országban a kormány a jogi felelősségén túl politikai felelősséggel tartozik a 

parlamentnek, annak kormányzati rendszere megfelel a parlamentarizmus 

követelményeinek.243

242 Szentpéteri Nagy Richárd: Az államfő és a végrehajtó hatalom nálunk és más nemzeteknél. Kézirat.
243 Schmidt Péter: A magyar parlamentarizmus közjogi ellentmondásai. In: Magyarország politikai 
évkönyve 1991
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Szerintem nincs olyan egységes kritérium, amely alapján három, prezidenciális, 

szemiprezidenciális és parlamentáris kormányzati rendszert lehessen elkülöníteni. Az 

egységes kritérium -  a parlamentnek felelős Kormány -  csak a parlamentarizmus és a 
prezidencializmus elkülönítését teszi lehetővé.

A felelnöki kormányzati rendszerek az utóbbi evekben politológiai vizsgálatok 

tárgyát is képezik. Hogy nem csak az alkotmányjog, hanem a politológia szempontjából 

is nehéz ennek a kormányzati rendszernek a jellemzőit nagyon pontosan meghatározni, az 

egyik ilyen politológiai vizsgálat is igazolja. André Krouwel próbálkozott, hogy 

megmérje a közép- és kelet-európai országokban a prezidencializmus szintjét.244 Az 

elemzés részletesebb tárgyalására nincs keret, azonban egy furcsa eredményt 

mindenképpen ki kell emelni: Krouwel szerint Magyarországon és Romániában a 

prezidencializmus foka azonos, -2. Ez -  amint az alábbiakból ki fog derülni -  felettébb 
valószerűtlen.245

II. Intézménytörténeti előzmények Magyarországon és

Romániában

57. Intézménytörténet Magyarországon -  Az első köztársaságot, pontosabban 

Népköztársaságot 1918. november 16-án kiáltották ki. Az államfői hatalmat a kormány 

gyakorolta az I. néptörvény alapján, majd 1919. január 11-én Gróf Károlyi Mihályt 

ideiglenesen kinevezik köztársasági elnöknek. Károlyi márciusban már távozik.246

A második világháborút követően, az 1945-ben megválasztott új nemzetgyűlés 

alkotta meg az 1946. évi I. törvénycikket, amely az államforma kérdését rendezte.247 Az 

1946. évi I. törvénycikk szakít a monarchikus államformával, és a törvény preambuluma 

szerint az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott 

Nemzetgyűlés most a magyar nép nevében és megbízásából megalkotja azt az

244 André Krouwel: Measuring presidentialism of Central and East European Countries. Vrije Universiteit, 
Amsterdam, Working Parpers Political Science, No. 02/2003.
245 A politológiai vizsgálatok még inkább ki kellene mutassák azt, amire az alkotmányjog tudományának 
korlátozottabbak az eszközei: az államfő közvetlen legitimitásából fakadó informális hatalmat.
246 Részletekről lásd Magyar alkotmánytörténet. Szerk. Mezey Barna, Osiris Kiadó, Budapest 1995, 288- 
290. o. 1945-46-ban is felmerült Károlyi neve a köztársasági elnöki tisztség kapcsán, de végül azzal 
maradt, hogy érdemeit törvénybe iktatták (1946. évi II. törvény).
247 1944 végétől 1945 végéig a az államfői hatalom megoszlott az Ideiglenes Nemzetgyűlés Elnöksége, a 
kormány és a Nemzeti Főtanács között. Lásd Föglein Gizella: 45-47. o.
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államformát, amely a nemzet akaratának és érdekeinek a legjobban megfelel: a magyar 

köztársaságot. Ez a második köztársaság.248 A monarchiának is voltak hívei (például 

Mindszenty hercegprímás), de a nemzetgyűlésben a köztársaság mellett döntöttek. A 

köztársasági elnöki intézményt a parlamentarizmus elvei szerint alakítják: az államfőt 

négy ébre a nemzetgyűlés választja meg (a választás tehát közvetett jellegű). Jelölési joga 

legalább 50 nemzetgyűlési képviselőnek volt, és ha a szükséges ajánlást csak egyetlen 

jelölt nyeri el, akkor közfelkiáltással államfőnek választható (ez történt Tildy Zoltán 

megválasztása esetén, 1946. február 1-jén, majd Szakasits Árpád megválasztása esetén is, 

1948. augusztus 3-án). A szavazási eljárás ellenkező esetben a következő volt: első 

fordulóban és második fordulóban kétharmados többség szükséges a megválasztáshoz, a 

harmadik fordulóban csak a második fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vehet 

részt és a megválasztás egyszerű többséggel történt. A törvénycikk nem korlátozta az 

államfői mandátumok számát, de megállapította, hogy egymás után két ízben 

köztársasági elnökké senkit sem lehet megválasztani.

Az államfői hatáskörök szintén a parlamentáris elveket követik: az államfő nem 

rendelkezik végrehajtó hatáskörökkel (a végrehajtó hatalmat a Nemzetgyűlésnek felelős 

minisztérium, vagyis a kormány által gyakorolja). A törvényeket 15 napon belül köteles 

kihirdetni, egy alkalommal visszaküldheti a parlamentnek, azonban a másodszor átvett 

törvényt köteles kihirdetni a 15 napos határidőn belül. Az államfő a Nemzetgyűlést csak a 

kormány előterjesztésére vagy a képviselők kétötödének kezdeményezésére oszlathatta 

fel. A köztársasági elnök minden rendelkezése miniszterelnöki vagy miniszteri 

ellenjegyzéshez kötött. A hadüzenet, a békekötés, a honvédségnek az országhatárokon 

kívül történő alkalmazása csak a nemzetgyűlés előzetes felhatalmazásával történhetett 

meg. A miniszterelnököt az államfő nevezte ki és mentethette fel, a nemzetgyűlés 

politikai bizottságának meghallgatása után, a parlamenti többségi elv tiszteletben 

tartásával. A minisztereket szintén az elnök nevezte ki, a miniszterelnök javaslata alapján. 

A kinevezett miniszter a kinevezésétől számított nyolc napon belül köteles volt a 

nemzetgyűlés ülésén bemutatkozni. Az elnök még kinevezéseket tehetett meghatározott 

tisztségekbe, kegyelmezési joggal rendelkezett és követeket küldhetett, konzulokat 

nevezhetett ki. A külhatalmakkal való szerződéseket csak a kormány útján köthette meg.

248 Részletekről lásd Magyar alkotmánytörténet. 291-293. o.
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Ha a szerződés tárgya a törvényhozás hatáskörébe tartozik, akkor a szerződés 

megkötéséhez a nemzetgyűlés hozzájárulása is szükséges volt.

Az államfői intézmény rövid ideig létezett, hiszen a proletárdiktatúra alaptörvénye 

1949-ben megszüntette. Az 1949. évi XX. törvény az Elnöki Tanácsot intézményesítette, 

de ez kollektív jellegű szerv, nem klasszikus államfői intézmény.

A rendszerváltás során a kerekasztal tárgyalásokban vita tárgyát képezte az elnöki 

tisztség jellege, súlya. A közvetett vagy közvetlen államfőválasztásról két népszavazási 

kísérlet és két alkotmánymódosító javaslat is volt.

Az 1989. évi XXXI. alkotmánymódosító törvény szabályozta újra az államfői 

tisztséget, sokban követve az 1946. évi előképet. „Az a tény, hogy a modern magyar 

állam -  bizony -  köztársaság, 1946-ban azt jelentette, hogy nem királyság, 1989-ben azt, 

hogy nem népköztársaság.”249 Ezt szokták harmadik köztársaságnak nevezni, mellőzve az 

1949-1989 közötti időszakot, noha az államszocialista diktatúra nevében is, 

mechanizmusait tekintve is köztársaságnak nevezhető. Amennyiben a köztársaság szót 

politikai ideológiának is tekintjük, az 1949-1989 közötti korszak nem köztársaság, hiszen 

nem felel meg a köztársaság fogalma mögé sorolható politikai értékeknek. Ezért írták, 

hogy „az 1949. évi XX. törvény életbelépésével Magyarország megszűnt köztársaság 

lenni; az Elnöki Tanács, illetve az Elnöki Tanács elnökségének a felállítása pedig 

felszámolta a köztársasági elnök intézményét.”250 A jelenlegi parlamentáris demokrácia 

technikailag a negyedik, ténylegesen a harmadik köztársaság.

58. Intézménytörténet Romániában -  Romániának alapvetően monarchikus 

hagyományai voltak.251 Még a kommunista hatalomátvétel után, az államszocialista 

diktatúra kiépítésének első korszakában is, Románia királyságnak számít. 1945-1947 

között a népfrontos, már kommunista ellenőrzés alatt levő kormányzat természetellenes 

módon, formálisan monarchikus kormányforma szerint működött. Ez a helyzet nem volt 

sokáig fenntartható, ezért 1947. december 30-án a királyt lemondatták, és kikiáltották a 

köztársaságot. Az államszocialista diktatúra első szakasza alatt kollektív elnöki szerv

249 Szentpéteri Nagy Richárd (2005).
250 Föglein Gizella: 75. o.
251 1940-1944 között, az Antonescu diktatúra idején a minisztertanács elnöke teljhatalommal rendelkezett 
az állam vezetésében, 1. Mihály király, elvileg, a végrehajtó hatalom birtokosa volt. Valójában -  
autortiárius kormányzati rendszerről lévén szó -  Antonescu valósított meg hatalomkoncentrációt, a király 
szerepe formális volt.
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működött (először a Román Népköztársaság Prezídiuma, utána a Román Népköztársaság 

Nagy Nemzetgyűlésének Prezídiuma, majd 1961-től Államtanács néven). Ez az első 

köztársaság időszaka (1948-1974).

Az államfői tisztséget (Románia Szocialista Köztársaság Elnöke) az 1965. évi 

alkotmány 1974. évi módosítása hozta létre, Nicolae Ceau§escu számára, és ez a diktatúra 

alapvető megváltozásának egyik jele.252 Az 1974. évi 1. törvény új alfejezettel (8 cikkel) 

egészíti ki az alkotmányt, és az egyéb alkotmányos rendelkezéseket is összhangba hozta 

az új tisztségre vonatkozó alfejezettel. Az államfői tisztség megjelenése Romániában a 

diktatúra egyre hangsúlyozódó torzulását jelezte. Nicolae Ceau?escu „alkotmányjogi 

státusa” a következőkben foglalható össze:

a) Románia Szocialista Köztársaság (RSzK) Elnöke az államfő, aki az 

államhatalmat a belső és külső kapcsolatokban egyaránt képviselte;

b) az Elnököt a Nagy Nemzetgyűlés választotta meg;

c) az államfő a hadsereg legfőbb parancsnoka és az RSzK Védelmi Tanácsának az

elnöke;

d) az Elnök vezette az Államtanácsot253, és ha szükségesnek találta, ő vezette a 

Minisztertanács üléseit;

e) kinevezte és visszahívta, a miniszterelnök javaslatára, a miniszterelnök

helyetteseket, a minisztereket, a központi államigazgatás más tisztviselőit, ugyancsak ő 

nevezte ki és hívta vissza a Legfelsőbb Törvényszék tagjait (sőt, a főügyészt és a 

Legfelsőbb Törvényszék elnökét is, amennyiben a Nagy Nemzetgyűlés nem ülésezett);

f) az RSzK elnöke a Nagy Nemzetgyűlésnek felelt tevékenységéért, amelynek 

időszakos beszámolót kellett tartson tevékenységéről.

Az alkotmányos, formális előírásokból is levezethető a koncentrált személyi 

hatalom: Nicolae Ceau$escu a pártelnöki tisztség mellett a vezető állami funkciók sorát is 

betöltötte. A furcsa az, hogy a Ceau§escu korszak, a korábbi helyzethez képest liberális 

nyitással indult (már amennyire egy diktatúrán belül egyáltalán lehet liberalizálódásról 

beszélni, de valahogy ki kell fejezni a diktatúrák „keménységének” fokozatait). A 70-es

252 Ceau?escu uralma liberálisabb nyitással kezdődött. Ezt az időszakot hatalmi pozíciói kiépítésére és 
megerősítésére használta. A 70-es évek elejétől azonban a diktatúra neosztálinista jegyeket kezd ölteni. 
Részletekről lásd Stephen Fischer-Galati: Twentieth Century Románia. Columbia University Press, New 
York 1991.
253 Az Államtanácsot sem szüntették meg, de hatásköri jogai csökkentek.
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években alakult át a diktatúra neosztálinista jellegűvé, és egyre erőteljesebben 

jelentkezett a személyi kultusz, hogy a nyolcvanas években csúcsosodjon. Ennek a 

folyamatnak az államfői tisztség létrehozása oka, de még inkább következménye. A 

Ceau§escu-diktatúra 1974 utáni szakasza a második román köztársaság.

A rendszerváltást követően (1989), a forradalmi hatalom korszakában már a 

közvetlen módon megválasztott elnök mellett döntöttek254, és az 1991. évi alkotmány 

ugyanezt a koncepciót szabályozta.

III. Az elnöki tisztség jellege és megbízatásának keletkezése 

Magyarországon és Romániában

59. Alkotmányban meghatározott rendeltetés -  A magyar és a román 

alaptörvény is tartalmazza az államfő alkotmányos rendeltetésének meghatározását.

Magyarországon az elnök államfő, kifejezi a nemzet egységét, őrködik az 

államszervezet demokratikus működése felett, a Magyar Honvédség főparancsnoka. 

Romániában az elnök szerepét az alaptörvény a következőképpen körvonalazza: Románia 

Elnöke képviseli a román államot és szavatolja az ország nemzeti függetlenségét, 

egységét és területi integritását. Románia Elnöke felügyel az Alkotmány betartására és a 

közhatóságok megfelelő működésére. Ebből a célból az Elnök közvetítési funkciót 

gyakorol az állam hatalmai között, valamint az állam és a társadalom között.255

Mindkét rendeltetés definíciója szerint az államfő a politika feletti egységet 

képviseli, elvileg az államfő „nem azonosulhat nyíltan valamelyik politikai oldallal”.256 A 

gyakorlati megvalósulás ennél sokkal komplexebb: Romániában az államfő a

254 1990. évi 92. törvényrendelet a Parlament és Románia Elnökének a megválasztásáról. A törvényrendelet 
erősebb államfői funkciót szabályozott, mint az alkotmány, de ennek elemzése ma már csak 
alkotmánytörténeti jelentőségű.
255 Az európai alkotmányok tartalmaznak hasonló államfői rendeltetés-definíciókat. Például a francia 
alkotmány 5. cikke, szerint a köztársasági elnök őrködik az alkotmány tiszteletben tartása felett. Döntései 
útján biztosítja a közhatalom szabályos működését, valamint az állam folytonosságát. A köztársasági elnök 
a nemzeti függetlenség, a területi sérthetetlenség, a nemzetközi szerződések tiszteletben tartásának 
védelmezője. A portugál alkotmány 120. cikke szerint a köztársasági elnök képviseli a Portugál 
Köztársaságot, és elidegeníthetetlenül garantálja a nemzeti függetlenséget, az állami egységet és a 
demokratikus intézmények megfelelő működését, valamint hivatalból a Fegyveres Erők főparancsnoka. 
Lásd még a lengyel alkotmány 126. cikkét stb.
256 Szomszéd Orsolya: Államfői jogkörök alkalmazása a gyakorlatban. Politikatudományi Szemle 2005. III- 
IV. sz. 145. o.
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pártpolitikai csatározások aktív szereplője, Magyarországon is világosak -  politológiai 

eszközökkel kimutathatóak -  az államfő pártpolitikai kötődései.

A rendeltetés-meghatározást a magyar Alkotmánybíróság értelmezte: az 

Alkotmány 29. § (1) bekezdése a köztársasági elnök egyik alapvető feladatát jelöli meg, 

és azt az egyes hatáskörök értelmezésénél alapul kell venni.257 A köztársasági elnöknek 

hatásköri jogai gyakorlása során mindig figyelemmel kell lennie az egész államszervezet 

demokratikus működésére, beleértve ebbe annak eljárási és technikai szempontjait is. Az 

őrködés nem korlátozódik tehát krízishelyzetek feloldására, hanem része az államügyek 

szokásos menetének.258 Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az államszervezet 

demokratikus működése feletti „őrködést” az Alkotmányban meghatározott egyes 

hatáskörökben, azok feltételei szerint látja el a köztársasági elnök. Az Alkotmány 

szóhasználata is kifejezi a köztársasági elnök feladatának sajátosságát az alkotmányosság 

védelmében. Az Országgyűlés, a Kormány, a bíróságok védik és biztosítják az 

alkotmányos rendet, valamint az állampolgárok jogait; ezt a funkciót az egész társadalom 

vonatkozásában, saját cselekvésükkel látják el. Ezzel szemben a köztársasági elnök 

csupán az államszervezet demokratikus működése felett őrködik, vagyis sem sérelem 

esetén, sem a jogok biztosítása céljából nem maga cselekszik, hanem általában más 

szervhez fordul, vagy ha maga cselekszik, az elnöki döntésért más szerv vállalja a 

politikai felelősséget.259

60. Az elnöki tisztség közös jellemzői -  Az elnöki tisztség Magyarországra és 

Romániára is érvényes meghatározó, közös jellemzői a következők:

a) központi állami szerv (közhatóság);

b) monokratikus (uniperszonális) szerv;

c) mandátumának időtartama meghatározott;

d) megbízatását választással nyeri el.

61. Az elnöki tisztség jellege Magyarországon -  A magyar elnök fő vonalaiban 

a parlamentáris kormányzati rendszer klasszikus államfői modelljét követi. Szerepe 

elsősorban reprezentatív, a hatalomgyakorlásban való részvétele korlátozott. Takács 

Albert szerint „az államfői funkciónak a másik három hatalmi ágazattal érintkező részei

257 1. ABh, ABH 1991, 217, 227-228.
258 2. ABh, ABH 1992,51,54.
259 3. ABh, ABH 1992, 207, 211-212.
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általában úgy vannak megállapítva, hogy azok a törvényhozás, a végrehajtás és a 

bíráskodás lényegét -  azaz e hatalmi ágak függetlenségét -  ne érintsék. Azokhoz képest 

az államfői funkció megfelelő része mindig korlátozott, amely általában a klasszikus 

hatalmi ágak korrigálására alkalmas. Éppen erre tekintettel az államfői hatalom 

voltaképpen szunnyadó hatalom. Míg a törvényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás 

folyamatosan teljesítendő funkció, addig az államfő hatalmi tevékenységének 

gyakorlására bizonyos értelemben a szakaszosság és a rendkívüliség jellemző... A 

tökéletesen működő parlamentáris rendszerben az államfő hatalmi feladatainak 

gyakorlására valóban nem sok lehetőség kínálkozik... A parlamentarizmus logikájával a 

politikai döntés és a politikai végrehajtás hatalmát nem gyakoroló, de az ellenőrzés és a 

korrigálás eszközeivel élő államfői funkció egyeztethető össze a legjobban.”260

Az államfőt általában önálló, semleges hatalomként határozzák meg. A 

parlamentáris rendszer következményeként, az államfő nem része a végrehajtó 

hatalomnak, „önálló, minden más hatalmi ágtól független hatalmat valósít meg.”26’ Más 

jellemzője az alkotmányjogi szempontból fennálló politikai semlegesség, a hatáskörök 

korlátozottsága (legtöbb hatáskörének érvényességi kelléke a miniszterelnök vagy az 

illetékes miniszter ellenjegyzése). Ádám Antal úgy fogalmazza meg a semlegesség 

igényét, hogy „léteznek és fenntartandók a korszerű társadalmi és gazdasági életnek 

olyan terrénumai, amelyek a többségi parlamenti és kormányzati erők, illetve az ellenzék 

politikai prekoncepcióitól és ezek esetleges taktikai variánsaitól mentes, folytonos, tartós 

és hatékony össztársadalmi, össznemzeti szempontokat érvényesítő, semleges hatalmi 

kezelést igényelnek.”262 263 Schmidt Péter viszont a semlegesség lehetőségét kérdőjelezi 

meg, amikor kijelenti, hogy „a parlament által választott köztársasági elnök személye 

maga is a politikai kompromisszumok terméke, akivel szembe igényként ugyan lehet 

hangsúlyozni a párt-politikai semlegességet, de ez nem változtat azon, hogy a választott 

államelnököt a politika csinálja és az elnök maga is politikus.” E probléma enyhítésére

260 Takács Albert: A hatalommegosztás elvének alkotmányelméleti értelmezése. In Hatalommegosztás és 
jogállamiság. Szerk. Mezey Barna, Osiris Kiadó, Budapest 1998. 145. o.
261 Sári János: in Alkotmánytan... i. m. 345. o.
262 Ádám Antal: A köztársasági elnök jogállásának alkotmányi szabályozása, különös tekintettel az államfői 
semlegességre. In A köztársasági elnök az új alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest 1995. 70. o.
263 Schmidt Péter: A magyar parlamentarizmus közjogi ellentmondásai. In Magyarország politikai 
évkönyve 1991.
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ajánlja Ádám Antal, hogy a magyar köztársasági elnök ne a Parlamenttől, ne is a 

választópolgároktól, hanem az országgyűlési képviselőkből, az egyházak, az 

érdekképviseleti szervezetek, a köztestületek, a civil szervezetek és más jelentős 

közösségek illetve szervezetek küldötteiből álló, nagy létszámú, mintegy kétezer fős 

választótestülettől nyerje a megbízatását.264

Az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés tág kategória, szinte 

valamennyi elnöki hatáskör során megvalósítható.265 Két ide tartozó illetékességet 

szeretnénk kiemelni, az elnöki vétó két típusát (politikai és alkotmányossági vétó), amely 

közvetlen összefüggésben van a kormányzat ellenőrzésének és a kormányzati hatalom 

korlátozásának problémájával. Mindkét hatáskör abba a típusba tartozik, amely 

kezdeményező jellegű, a döntési láncban még további döntés lehetséges, amely az 

elnököt is kötelezi.266 267 Ezek az elfogadott, de még nem kihirdetett törvénnyel kapcsolatos 

közvetett ellenőrzési jogosítványok, amelyekkel a parlamenti többség önellenőrzését, 

illetve alkotmánybírósági ellenőrzését váltja ki az államfő. Az elnöki vétó kérdésére az 

alábbiakban részletesen visszatérek.

62. Az elnöki tisztség jellege Romániában -  Románia Elnöke, a 

félelnöki/félparlamentáris kormányzati rendszer sajátosságaiból következően, részese a 

végrehajtó hatalomnak, és a Kormány mellett végrehajtó hatásköröket gyakorol, hatalmi 

pont az államszervezetben.

Olyan álláspont is van a román jogi gondolkodásban, amely szerint az államfő 

nem részese a végrehajtó hatalomnak, hanem negyedik hatalmi ágat képvisel, amely a 

három hatalmi ág egyes elemeiből tevődik össze.268 A hivatkozott szerző csak kijelentést 

tesz, és nem bizonyítja elméletét. Az államfői hatalom nem „hibrid” karakterű. 

Hatásköreit természetesen szoros kölcsönhatásban gyakorolja a többi közhatósággal. De 

ezek alapvetően végrehajtó jellegűek.

264 Ádám Antal: i.m.
265 És nem csak az önálló politikai döntései révén (vö. 48/1991. alkotmánybírósági határozat). Az 
államszervezet demokratikus működése feletti őrködés nem hatásköri szabály, hanem a köztársasági elnöki 
hatáskörök gyakorlásának célját hivatott megszabni.
266 48/1991. alkotmánybírósági határozat.
267 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 26. §.
268 Dumitru Brezoianu: Drep administrativ. Partea specialá. Editura Universitátii Titu Maiorescu, Bukarest 
2002. 36. o.
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Antonie Iorgovan az államfőt a végrehajtó hatalom fejeként határozza meg.269 Ez 

a meghatározás nélkülözi az alkotmányos vagy elméleti alapokat; az államfő része, és 

nem feje a végrehajtó hatalomnak.

Romániát a végrehajtó hatalom kettőssége, dualizmusa jellemzi. Sót, a végrehajtó 

hatalom Romániában három jól elkülönült alrendszerre bontható: a) elnök; b) a Kormány 

és a kormánynak alárendelt szakigazgatás; c) az autonóm jogállású központi 

közigazgatás, amely a végrehajtó hatalom harmadik alrendszerét képezi.270 271 272

Ezzel szemben a parlamentáris kormányzati rendszerekben az államfő politikailag 

(erőteljesebben) semlegesített, hatásköreiben korlátozott szereplője az alkotmányos 

rendszernek, ezért nem is sorolják a végrehajtó hatalomhoz, hanem különálló, semleges
271hatalmi ágként kezelik.

Az Alkotmány 80. cikke határozza meg a román államfő rendeltetését (hasonlóan 

az 1958. évi francia alkotmány 5. cikkéhez). Románia Elnöke:

a) képviseli a román államot;

b) szavatolja az ország nemzeti függetlenségét, egységét és területi integritását;

c) felügyel az Alkotmány betartására és a közhatóságok megfelelő működésére;

d) közvetítési funkciót gyakorol az állam hatalmai között, valamint az állam és a
97?társadalom között.

Az államfő tulajdonképpeni feladatkörei ezeket az általános, de rendkívüli 

jelentőségű előírásokat konkretizálják. Tudor Dráganu jogosan emeli ki, hogy rendeltetés 

meghatározása és az alkotmányos hatáskörök között nagy ellentmondás van: a hatáskörök 

sokkal gyengébbek, mint ami az elnök rendeltetéséből következne.273 Az elnöki 

hatáskörök (kivételt képez a kormánnyal való viszonyában gyakorolt néhány hatáskör) 

gyakorlatilag teljesen megfelelnek egy parlamentáris rendszer elnöki hatásköreinek. Ezért 

mondták, hogy a román szabályozás atipikus a klasszikus alkotmányos rendszerekhez

269 Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ. All Beck Kiadó, Bukarest 2005. I. kötet. 
Hasonlóképpen a kötet korábbi kiadásaiban.
270 Az önkormányzati típusú helyi közigazgatás negyedik alrendszerként is elemezhető, itt azonban a 
végrehajtó hatalom központi szintjét vizsgálom.
271 Benjámin Constant fogalmazta meg a semleges államfői hatalom tanát. A semleges államfő hatáskörei 
krízishelyzetben aktivizálódnak.
272 A közvítítés nem jelentheti azt, hogy az elnök döntőbíróként lépjen fel. Az elnök nem oldhat meg 
konfliktusokat, hanem médiái, összebékít. Nem dönthet és nem helyettesítheti a konfliktusban levő feleket 
a döntéseikben.
273 Tudor Dráganu: i.m. II. kötet 224. o.
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képest.274 Ha a demokrácia iránti igény és a francia „formakényszer”, formakövetési 

kényszer hatására Romániában be is vezették a közvetlen államfőválasztást, az 1989 

előtti államfői tisztséghez, a Ceau§escu-diktatúrához kapcsolódó tapasztalatok az államfői 

hatáskörök korlátozásának irányába hatottak. Az Alkotmányozó Gyűlésben is ez az 

álláspont volt domináns. Ezért Románia kormányzati rendszerét vegyes rendszerként is 

meghatározták, amelyben a „mérleg nyelve” a Parlament javára billen.275 Ez a vegyes 

rendszer a parlamentáris és a szemiprezidenciális kormányzati rendszerek ötvözéséből 

jött volna létre. Olyan álláspont is létezik, amely szerint Románia kormányzati rendszere 

parlamentáris jellegű.276 Ezt az álláspontot nem tudom elfogadni. A közvetlen 

államfőválasztás, a hatáskörök gyakorlásának módja, amely a demokratikus legitimitáson 

alapszik, és néhány konkrét, elsősorban a kormánnyal való viszonyokban gyakorolt 

hatáskör a parlamentáris kormányzati rendszer államfőjétől eltérő államfői pozíciót 

körvonalaz. Románia kormányzati rendszere félparlamentáris jellegű. (Egyébként az 

osztrák államfő közvetlen módon választott, a kormányzati rendszer mégis tiszta 

parlamentáris jellegű. Nem elegendő csak a közvetlen választást vizsgálni, hanem a 

hatásköröket is elemezni kell). A romániai uralkodó szakmai álláspont Romániát 

mérsékelt vagy parlamentarizált szemiprezidenciális kormányzati rendszernek tekinti.

Az említett rendeltetés tulajdonképpen politikai pártok feletti államfői tisztséget 

körvonalazna, amely politikai szempontból semleges, a (nemzeti) egység kifejezésére 

szolgál, a valóságban az Elnök pártpolitikai kötődései nyilvánvalóak.

Az államfő parlament által történő megválasztása ellen általában a következő 

érveket hozzák fel: az államfő politikailag ki lesz szolgáltatva azoknak a pártoknak, 

amelyek megválasztották, és nem lévén közvetlen legitimitása, ezek politikáját fogja 

végrehajtani. Szemben a parlament által választott elnökkel, a közvetlenül megválasztott 

államfő mentes ezektől a kötöttségektől.277 Ezen megközelítés idealista, ugyanis a 

közvetlenül megválasztott államfő pártpolitikai kötődései még erősebbek lesznek, mint a 

törvényhozó által választott elnökéi. Ezt a romániai gyakorlat is bizonyítja.

274 Maria Ve§ma§: Rolul fi locul Pre§edintelui Romáméi ín sistemul autoritátilor publice ale statului 
román. Revista de drept public 1998.1. sz. 69. o.
275 Genovéva Vrabie: Organizarea politico-etaticá a Romáméi. Institutul European Kiadó, Ia$i 2004. 169.
o.
276 Florin Vasilescu: Considérations sur le régime politiqne actuel de la Roumanie. Revue franpaise de 
droit constitutionnel 1995. XXIII. sz. 480. o.
277 Ion Deleanu: Institutii $i proceduri constitutionale. Servo-Sat, Arad, 2003, 626-627.
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63. Az elnök megválasztása Magyarországon és az államfői mandátum -

Magyarország köztársasági elnökét az Országgyűlés öt évre választja. A választás tehát 

közvetett jellegű, választásra a parlament jogosult.278 Az elnököt tisztségébe legfeljebb 

egy alkalommal újra lehet választani.

A választhatóság feltétele a választójog megléte, a magyar állampolgárság és a 

betöltött harmincötödik életév.

A választás eljárását az Alkotmány rögzíti. A köztársasági elnököt a korábbi 

elnök megbízatásának lejárta előtt legalább 30 nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt 

szűnt meg, a megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani. Az 

elnökválasztást az Országgyűlés elnöke tűzi ki.

A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az 

Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az 

Országgyűlés elnökénél a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Az Országgyűlés 

minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. így az alaptörvény megakadályozza, hogy túl sok 

jelölt indulhasson az államfői tisztség elnyeréséért. Annak, aki több jelöltet ajánl, 

mindegyik ajánlása érvénytelen.

Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A 

szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján 

megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát elnyeri 

(minősített többség). Ha az első szavazás alkalmával ezt a többséget egyik jelölt sem 

nyeri el, akkor új jelölés alapján újból szavazást kell tartani. A második szavazás alapján 

való megválasztáshoz ugyancsak a képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Ha a második szavazás alkalmával egyik jelölt sem nyerte el a megkívánt 

többséget, harmadszori szavazást kell tartani. Ez alkalommal csak arra a két jelöltre lehet 

szavazni, akik a második szavazás alkalmával a legtöbb szavazatot kapták. A harmadik 

szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki -  tekintet nélkül a szavazásban 

részt vevők számára -  a szavazatok többségét elnyerte. A harmadik szavazási forduló 

esetében az Alkotmány feloldja az első két forduló szigorát, és jelentősen megkönnyíti az

278 Magyaroszágon is szoktak érvelni az államfő közvetlen megválasztása mellett, legutóbb Medgyessy 
Péter közjogi javaslatai között szerepelt ez a kérdés. Az elméleti keretekről lásd Tóth Károly: A 
köztársasági elnök közvetlen választásáról. In Tanulmányok dr. Bérezi Imre egyetemi tanár születésének 
70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LVIII. Fasciculus 1-41. 
Szeged 2000. 495-507. o.
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elnökválasztást. A cél egyértelmű: az ország ne maradjon államfő nélkül. A harmadik 

forduló lehetősége bizonyára jelentősen mérsékeli a szavazásban részt vevő politikai 

pártok kompromisszumkészségét.

Az alaptörvény az elnökválasztás gyorsaságára vonatkozóan is tartalmaz 

garanciát: a szavazási eljárást legfeljebb három egymásra következő nap alatt be kell 

fejezni.

A megválasztott köztársasági elnök a korábbi elnök megbízatásának lejártakor, 

illetőleg a megbízás idő előtti megszűnése esetén a kiírt választás eredményének 

kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalába; hivatalba lépését megelőzően az 

Országgyűlés előtt esküt tesz.

Az alaptörvény összeférhetetlenségi szabályai szerint a köztársasági elnöki 

tisztség összeegyeztethetetlen minden más állami, társadalmi és politikai tisztséggel vagy 

megbízatással. A köztársasági elnök más kereső foglalkozást nem folytathat, és egyéb 

tevékenységéért -  a szerzői jogi védelem alá eső tevékenységet kivéve -  díjazást nem 

fogadhat el.279

64. Az elnök megválasztása Romániában és az államfői mandátum -  Románia 

Elnökét általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett szavazattal választják 

meg. Megválasztottnak azt a jelöltet nyilvánítják, amelyik a választás első fordulóján 

megkapta a választói jegyzékekben szereplő választók többségének a szavazatát (abszolút 

többség). Abban az esetben, ha a jelöltek egyike sem érte el ezt a többséget, az első 

fordulón kapott szavazatok száma szerint megállapított első két jelölt között 

megszervezik a választás második fordulóját. Megválasztottnak azt a jelöltet nyilvánítják, 

aki a legtöbb szavazatot kapta (relatív többség is elegendő).

A Románia Elnöke tisztség betöltéséért tartott választások eredményét az 

Alkotmánybíróság igazolja. Annak a jelöltnek, akinek a mandátumát igazolták, a 

Képviselőház és a Szenátus előtt, együttes ülésen, le kell tennie a következő esküt: 

„Esküszöm, hogy minden erőmet és hozzáértésemet a román nép szellemi és anyagi 

haladásának áldozom, betartom az Alkotmányt és az ország törvényeit, megvédem a

279 A köztársasági elnök tiszteletdíjáról, kedvezményeiről és az őt megillető költségtérítés összegéről az 
Országgyűlés a jelenlevő képviselők kétharmados szavazattöbbségével fogad el törvényt.
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demokráciát, az állampolgárok alapvető jogait és szabadságait, Románia szuverenitását, 

függetlenségét, egységét és területi integritását, Isten engem úgy segéljen!”

Románia Elnökének mandátuma a 2003. évi alkotmánymódosítás óta 5 év, és azt 

az eskütétel időpontjától kezdve gyakorolja.280 1 991-ben az alaptörvény 4 éves 

mandátumot szabályozott, ezt növelték meg 5 évre. A mandátum időtartama jelenleg 

azonos a francia államfő mandátumának időtartamával, de ott a változtatás iránya 

fordított volt, mert a 7 éves elnöki mandátumot csökkentették 5 évre 2000-ben. Eltérés 

viszont, hogy a román államfő megbízatása így eltér a parlament mandátumának 

időtartamától; ezzel szemben most a francia elnök mandátumának időtartama azonos a 

Nemzetgyűlés megbízatásának idejével.281

Mivel a kormányzati többség (Parlament és a neki felelős kormány) mandátuma 4 

éves, a következő esetek fognak felmerülni:

a) az államfő és a kormányzati többség azonos politikai csoportból származik. 

„Ha egy politikai vezető feltétlen autoritással bír a táborában, akkor államfőként 

bárminemű alkotmánymódosítás nélkül is gyakorolhatja a saját pártjából kikerülő 

miniszterelnök és a parlamenti többség hatalmának jó részét.”282 Ebben az esetben nem 

számít, hogy formálisan nem párttag, ha közvetlen kapcsolatait és befolyását megőrzi a 

saját politikai tábora felett.

b) az államfő és a kormányzati többség nem származik azonos politikai 

csoportból, így az államfő befolyása sokkal kisebb lesz, feladatköre kizárólag az 

alkotmány által formálisan biztosított keretek között fog mozogni, viszont a politikai 

konfliktusok esélye megnő. Mivel Románia államfője végrehajtó feladatokat gyakorol, 

sokszor a kormánnyal vagy a miniszterelnökkel egyetértésben, a politikai viták, 

alkotmányjogi problémák megjelenése elkerülhetetlen, és a gyakorlat lesz ebből a 

szempontból meghatározó.

A (francia) félelnöki rendszer alapvető jellegzetességét abban látták, hogy az nem 

egyesíti a prezidenciális és a parlamentáris rendszerek jellegzetességeit, hanem abban

280 A mandátum időtartamának megnövelése mellett úgy érveltek, hogy így elválik egymástól a parlamenti 
és az elnökválasztás időpontja, az államfő nem vesz részt a választási vitákban, biztosítja a politikai 
stabilitást és folytonosságot a választások idején is.
281 Lásd Illésy István: A köztársasági elnök megbízatási idejének reformja Franciaországban. In 
Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Pécs 2001. 225-237. o.
282 Buják Attila: Osztóképző. Tölgyessy Péter a köztársaság válságáról. 168 óra, 2004. március 25, XII. sz. 
7. o.
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elnöki fázisok és parlamentáris fázisok váltakoznak.283 Ezért a rendszer prezidenciális 

jellegű, ha a kormányzati többség és az államfő azonos politikai csoporthoz és 

ideológiához kötődik, és parlamentáris jellegű, ha elválnak egymástól. Ezt az 

megközelítést komoly kritika is illette: a „csatolt” kormánnyal rendelkező köztársasági 

Elnök nem hasonlítható a prezidenciális kormányzati rendszer egyedül kormányzó 

elnökéhez, ez az államfő „felminősítése”.284 285 A parlamentáris rendszer államfőjéhez sem 

hasonlítható, ugyanis ez „leminősítés”, mert a félelnöki rendszer kisebbségbe kerülő 

államfője közvetlen legitimációjának és kiterjedtebb hatásköreinek köszönhetően nem 

válik pusztán ceremoniális államfővé. Sartori szerint a félelnöki kormányzati rendszer 

nem a két másik rendszerforma váltakozása, hanem önálló, egyedi sajátosságokkal 

rendelkező kormányzati forma. A változások, a félelnöki rendszer ciklikussága 

természetesen nem tagadható, azonban ez a félelnöki rendszer sajátos jellemzője, és nem 

a két másik kormányzati rendszer váltakozását jelenti.

Már hangsúlyoztam, hogy a szemiprezidenciális kormányzati rendszert a 

parlamentáris demokrácia egyik típusának tartom. Sartori véleménye mindenképpen 

helytálló, amikor a ciklikusságot nem a prezidencializmus és parlamentarizmus 

váltakozásának tartja. Ez a ciklikusság a félelnöki kormányzati rendszer tulajdonsága, 

amely alkotmányszociológiai vizsgálatok tárgyát képezheti.

Pierre Manent helyesen emeli ki, hogy a félelnöki rendszer ciklikusságát nem 

lehet hasonlítani az Amerikai Egyesült Államok rendszeréhez, amelyben a republikánus 

elnök gyakran kormányoz együtt demokrata kongresszussal vagy fordítva. Ennek 

magyarázata egyszerű: a pártelkülönülés egybeesik a végrehajtó és a törvényhozó 

hatalom alkotmányos elválasztásával286, amely a prezidenciális kormányzati rendszer 

sajátja.

Romániában az 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000 és 2000-2004 közötti 

kormányzati ciklusokban az államfő és a kormányzati többség politikai színezete azonos

283 Maurice Duverger: 186. o.
284 Vő. Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség. A kormányzati rendszerek struktúrái, 
ösztönzői, teljesítményei. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003. 151.0.
285 Ibid.
286 Manent: 40. o.

100



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

volt. Elméletileg a választási rendszer ennek az ellenkezőjét is produkálhatta volna287, de 

ez nem fordult elő. A választópolgárok opciója minden esetben a végrehajtó hatalom 

intézményeit ugyanazon politikai csoportnak juttatta. A mandátumok időtartamának 

2003. évi eltolása végett azonban a kohabitáció, a politikai társbérlet tényleges valósággá 

fog válni. Azok a feladatkörök, amelyek gyakorlása potenciális konfliktusforrás, könnyen 

azonosítható. A francia előképnél maradva, az ottani kohabitációk, ha nem is 

konfliktusmentesen, de viszonylag könnyen, valóban mély alkotmányos válságok nélkül 

lezajlottak. A 2004. évi államfőválasztás és a parlamenti választások még egyszerre 

zajlanak le. Ezután húszévenként kerül sor újra egyszerre megtartott parlamenti 

választásokra és államfőválasztásra, persze, ha az alkotmányos rendszert nem változtatják 

meg.

Románia Elnöke az újonnan választott Elnök eskütételéig gyakorolja mandátumát. 

A mandátum háború vagy katasztrófa esetén organikus törvénnyel meghosszabbítható.

Románia Elnökének a tisztségét ugyanaz a személy legfeljebb két mandátum 

időszakára töltheti be. A mandátumok egymást követők is lehetnek. Ha kettőnél többször 

gyakorolhatna mandátumot ugyanaz a személy, akkor az állam köztársasági jellege 

gyengülne. A romániai alkotmányos gyakorlatban jelentős vitatéma volt az államfői 

mandátumok száma, amely mára már aktualitását vesztette. A kérdés tulajdonképpen az 

volt, hogy Ion Iliescu 1990-1992 és 1992-1996 között is betöltötte az elnöki mandátumot. 

Ezért merült fel elsősorban 1996-ban, de 2000-ben is, hogy indulhat-e az államfői 

tisztségért a választásokon. Az Alkotmánybíróság határozataival288 ezt lehetővé tette: 

Iliescu indult 1996-ban, és veszített, indult 2000-ben is, és nyert. Az Alkotmánybíróság 

érvelésének lényege az volt, hogy csak az 1992-1996-os mandátum számít az alkotmány 

szerinti mandátumnak, és csak erre vonatkozik az alkotmányos tiltás, hogy ugyanaz a 

személy legtöbb kétszer lehet államfő, mert az alkotmánynak sincs visszaható hatálya. Az 

alkotmánybírósági álláspont ellen szóló legkomolyabb érv az volt, hogy az 1990-1992 

közötti mandátum ideje alatt lépett hatályba az alaptörvény, és az alkotmány hatályba 

lépése után Ion Iliescu az 1991. évi alkotmány szerinti hatásköröket gyakorolt, ezért ezt a 

mandátumot is számításba kellene venni.

287 Például: ha 1996-ban megválasztják Emil Constantinescut, de a Társadalmi Demokrácia Romániai 
Pártja (PDSR) nyeri el a parlamenti többséget. Persze, nem ez történt.
288 Az alapelvet meghatározó határozat az 1996/1. számot viseli.

101



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

Az alkotmánybírósági álláspontnak köszönhetően Iliescu indulhatott 1996-ban és 

2000-ben második mandátumának megszerzéséért, és 2000-2004 között második 

alkotmányos mandátumát gyakorolta. Mivel Ion Iliescu 2004-ben már tényleg nem indul 

az elnöki tisztségért, ez a kérdés politikai jelentőségét elvesztette, elvi, alkotmányjogi 

problémaként, amely nem nyert egyértelmű feloldást, továbbra is létezik.

Mandátumának időtartama alatt Románia Elnöke nem lehet valamely pártnak a 

tagja és nem tölthet be semmilyen más köz- vagy magántisztséget. A politikai párt 

tagságának tilalma formális jellegű, a rendszerváltás után valamennyi államfőnek 

nyilvánvaló volt a pártpolitikai kötődése, korábban pártelnöki tisztséget is betöltötték. Az 

államfő képviselőkkel és a szenátorokkal azonos mentelmi jogot élvez.

Aktuális az a vita -  és ez szintén Ion Iliescuhoz köthető -  amely a 2004. őszén 

elfogadott, a Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló törvényhez kapcsolódik.

A Képviselőház és a Szenátus megválasztásáról szóló 2004. évi 373. törvény289 

lehetővé teszi, hogy a tisztségben levő államfő, amennyiben mandátumának utolsó három 

hónapjában van, függetlenként indulhat valamely politikai párt, politikai szövetség vagy 

választási szövetség listáján, képviselői vagy szenátori tisztség megszerzése 

érdekében.290 Az Alkotmánybíróság a 2004/339. döntésével, előzetes törvénykontroll 

keretében vizsgálta meg az előbbi rendelkezés alkotmányosságát.291 Az

Alkotmánybírósághoz 51 (ellenzéki) képviselő fordult a rendelkezés

alkotmányellenességének megállapítása érdekében. Álláspontjuk a következőképpen 

foglalható össze:

a) Még ha függetlenként is kerül az államfő politikai párt listájára, nem tudja 

megőrizni semlegességét és az egyenlő távolságot, amelyek szükségesek, hogy 

gyakorolja az állam hatalmai, valamint az állam és a társadalom közötti közvetítést292.

b) Románia Elnökének politikai párt listáján való jelenléte, ellentmond az 

Alkotmánynak, amely előírja, hogy mandátumának időtartama alatt Románia Elnöke nem 

lehet valamely pártnak a tagja és nem tölthet be semmilyen más köz- vagy 

magántisztséget. A függetlenség csak címke, amely legfeljebb a látszatot képes

289 Megjelent: Románia Hivatalos Közlönye, 887. szám, 2004. szeptember 29.
290 5. cikk (7) bekezdés.
291 Megjelent: Románia Hivatalos Közlönye, 887. szám, 2004. szeptember 29.
292 1 991. évi román Alkotmány, 80. cikk, (2) bekezdés.
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megmenteni. A politikai párt listáján szereplő államfő pártpolitikai szempontból 

implikálódik, azonosítva lesz azzal a párttal, amelynek jelöltjei között szerepel, a párt 

ideológiájával, politikai és választási programjával, üzenetével, politikai- és 

közcselekvéseivel, választási kampánytevékenységével.

c) Mivel Románia Elnökének, mandátuma gyakorlása alatt korlátozva van az 

egyesülési joga (nem lehet politikai párt tagja), az Alkotmánybírósághoz benyújtott kérés 

szerint ebből az is következik, hogy tisztségéből kifolyólag korlátozva van azon joga is, 

hogy politikai párt listáján megválasztható legyen.

Az Alkotmánybíróság a törvényes rendelkezés alkotmányosságát mondta ki. Az 

érvek, röviden összefoglalva, a következők voltak: 1) Az alkotmányos rendelkezések, 

sem explicit, sem implicit módon nem tiltják meg a Képviselőház és a Szenátus 

megválasztásakor hivatalban levő elnöknek, hogy ha mandátumának utolsó három 

hónapjában van, független jelöltként politikai párt, politikai szövetség vagy választási 

szövetség jelöltlistáján indulhasson a képviselői vagy szenátori mandátum 

megszerzéséért. 2) Az Alkotmánybíróság a továbbiakban megállapította, hogy az Elnök 

passzív választójoga nincs korlátozva. 3) Azon értelmezés, amely az államfőnek 

megtiltaná, hogy független jelöltként pártlistán induljon, tulajdonképpen az Alkotmány 

kiegészítését jelentené, amely alapvetően mond ellent az Alkotmánybíróság jogállásának, 

amely a jogszabály értelmezésére hivatkozva sem jelenhet meg pozitív jogalkotóként. 4) 

Az Alkotmány az állam hatalmai közötti közvetítésre és az állam és a társadalom közötti 

közvetítésre vonatkozó előírásokat tartalmaz, és nem az államfő és a politikai pártok 

közötti viszonyokat szabályozza. A semlegesség így csak az államfői mandátum etikus 

gyakorlását jelenti, és ennek súlyos megsértése esetén az államfő alkotmányos 

felelősségét vonhatja maga után (az államfő felelősségéről lásd alább a 4. alfejezetet), de 

nem lehet ebből levezetni azt a tilalmat, hogy az államfő független jelöltként politikai 

párt jelöltlistáján szerepeljen.

Az Alkotmánybíróság érvelése téves. Véleményem szerint alapvető logikai 

ellentmondás van az államfő független státusa és valamely politikai párt képviselőházi 

vagy szenátusi jelöltlistáján való szereplés között. Az Alkotmánybíróság érvelésének 

felületessége, megalapozatlansága nyilvánvaló. Az Elnök passzív választójoga általában 

valóban nincs korlátozva, de függetlenségéből következően a tisztségét töltő Elnök csakis
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független jelöltként indulhatna a képviselői vagy szenátori mandátum megszerzéséért. A 

harmadik érv új bizonyíték az Alkotmánybíróság erőtlenségére, az Alkotmánybíróság 

még az aktivizmus „látszatának lehetőségét” is elutasítja. Az Alkotmánybíróság 

elhárította, hogy tartalommal töltse fel az alaptörvény általános előírásait. Az alaptörvény 

értelmezése, ameddig nem kerül ellentmondásba az alaptörvény tételes szövegével, az 

általános alkotmányos elvekkel és értékekkel, az alkotmánybíráskodás alapvető eszköze. 

Itt nem volt szó az alaptörvény módosításáról, kiegészítéséről, csak értelmezéséről, ezért 

fel sem merül, hogy az Alkotmánybíróság pozitív jogalkotóként lépne fel. A döntés 

egésze pedig azt bizonyítja, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is formalista és erőtlen, 

függetlensége pedig politikai szempontból továbbra is sok kívánnivalót hagy maga után. 

A pártlistán függetlenként való indulás önmagában ellentmondásos; tulajdonképpen 

annak az alkotmányos előírásnak az elkerülésére szolgál, amely szerint az Elnök nem 

lehet politikai párt tagja. Iliescu viszont így indulhat a parlamenti választásokon, hiszen 

két államfői mandátumot már letöltött. A törvényes szabály célja Iliescu visszajuttatása a 

pártpolitikába.293

65. Az elnöki tisztség ideiglenes gyakorlása -  A mandátum kérdéséhez 

kapcsolódik az elnöki tisztség ideiglenes gyakorlása.

Magyarországon a köztársasági elnök átmeneti akadályoztatása esetén, vagy ha a 

köztársasági elnök megbízatása valamely okból idő előtt megszűnik, az új köztársasági 

elnök hivatalba lépéséig a köztársasági elnöki jogkört az Országgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ebben az esetben törvényt az Országgyűlésnek megfontolás végett, illetőleg az 

Alkotmánybíróságnak megvizsgálás céljából nem küldhet meg, az Országgyűlést nem 

oszlathatja fel, és a kegyelmezés jogával csak a jogerősen elítéltek javára élhet. A 

köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem 

gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatát az Országgyűlés által 

kijelölt alelnök látja el.

Romániában ha az Elnöki tisztség megüresedik (lemondás, népszavazással történő 

leváltás, feladatgyakorlásában való végleges akadályoztatás, elhalálozás), illetve ha az 

Elnököt tisztségéből felfüggesztik, vagy ha az ideiglenesen akadályoztatva van

293 Ion Iliescut formálisan felkérték a Szociáldemokrata Párt elnöki tisztségére. Az SZDP államfőjelöltje 
pedig Adrián Nástase, akkor pártelnök és miniszterelnök. Vagyis az államfői tisztség és a pártelnöki 
tisztség között „rotációt” terveztek. Végül az ellenzék államfőjelöltje, Traian Basescu nyert.
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feladatkörének gyakorlásában, a tisztséget ideiglenesen a Szenátus elnöke vagy a 

Képviselőház elnöke ebben a sorrendben gyakorolja. Az elnöki tisztség megüresedésétől 

számított három hónapos határidőn belül a Kormánynak választásokat kell szerveznie egy 

új elnök megválasztására.

Az ideiglenes tisztséggyakorlást a következő szabályok jellemzik:

a) az ideiglenes államfő nem intézhet üzeneteket a parlamenthez, nem oszlathatja 

fel a parlamentet, és nem rendelhet el népszavazást (abszolút jellegű tiltás);

b) ha a Románia Elnöke tisztségét ideiglenesen betöltő személy az Alkotmány 

előírásait sértő súlyos cselekményeket követ el, alkalmazhatóak az államfő felelősségére 

vonatkozó előírások.294

IV. Az elnöki hatáskörök osztályozása

66. Magyarország -  Magyarországon az elnöki hatáskörök osztályozását az 

Alkotmánybíróság végezte el.

A köztársasági elnöknek az Alkotmány négyféle döntési hatáskört adott:

a) A köztársasági elnök döntésének érvényességi kelléke valamely másik szerv 

egyetértő döntése. Hatáskörei túlnyomó többségét a köztársasági elnök csak más 

döntésektől függően gyakorolhatja. Mivel a köztársasági elnök döntéseiért politikailag 

nem felelős, csupán jogilag, az Alkotmányban meghatározott feltételek szerint, a 

döntéseiért való politikai felelősséget a Kormány a miniszterelnöki vagy miniszteri 

ellenjegyzéssel vállalja át az Országgyűléssel szemben. Az ellenjegyzés mellett más 

megoldás is lehetséges arra, hogy a köztársasági elnök politikai felelősségvállalás nélkül 

dönthessen. Pl. az Országgyűlés akadályoztatása esetén a hadiállapot kinyilvánítása, a 

rendkívüli állapot és a szükségállapot kihirdetése feltételeinek meglétét előzőleg az 

Országgyűlés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének és a miniszterelnöknek 

együttesen meg kell állapítania, s a köztársasági elnök csak ezután élhet az Alkotmány 

19/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultságával. Ezek a megelőző vagy 

megerősítő döntések az elnöki hatáskörben hozott intézkedések érvényességi feltételei.

b) A köztársasági elnök más szerv döntését kezdeményezi; a végleges és az 

elnökre is kötelező döntést más szerv hozza meg. A  köztársasági elnök önállóan gyakorolt

294 Lásd alább.
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jogkörei általában csupán kezdeményező jellegűek, a döntési láncban még további döntés 

lehetséges, amely az elnököt is kötelezi. Ilyen a köztársasági elnöknek az a joga, hogy 

egyet nem értése esetén a törvényt észrevételei megfontolása végett az Országgyűlésnek 

visszaküldheti, de az Országgyűlés ismételt elfogadó döntése után köteles kihirdetni a 

törvényt; ilyen az előzetes normakontroll indítványozási joga az Alkotmánybíróságnál 

[26. § (2)—(5) bekezdés]. A köztársasági elnök népszavazást kezdeményezhet [30/A. § 

(1) bekezdés, g) pont], az elrendelés már nem az ő hatásköre. Az elnök tesz javaslatot a 

Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész és az országgyűlési biztosok személyére, de 

a választással az Országgyűlés hozza meg a döntést [48. § (1) bekezdés, 52. § (1) 

bekezdés, 32/B. § (4) bekezdés].

Sajátos átmenet az önálló politikai döntés és a kezdeményezés között az a 

hatáskör, hogy a köztársasági elnök az Országgyűlés ülését ülésszakonként egyszer, 

legfeljebb harminc napra elnapolhatja. A képviselők egyötöde ezt a döntést 

felülbírálhatja, mert kérésükre mégis össze kell hívni az Országgyűlést [22. § (4)—(5) 

bekezdés].

c) Az elnök döntése ügydöntő, végleges, más szerv által felül nem bírálható; a 

döntésért semmilyen más szerv sem vállalja át a politikai felelősséget. Az ilyen döntést az 

önálló politikai döntés. Az Alkotmány kivételesen olyan döntésre is feljogosítja a 

köztársasági elnököt, amely végleges, felülbírálhatatlan, de amelyért sem a köztársasági 

elnök, sem más szerv nem visel politikai felelősséget az Országgyűlés előtt. Az 

Alkotmány ugyanis nem köti ezeknek a döntéseknek az érvényességét sem 

ellenjegyzéshez, sem más szervek előzetes döntéséhez, s utólagos felülvizsgálatukat sem 

teszi lehetővé. A köztársasági elnök önálló politikai döntést azokban az esetekben hozhat, 

amikor az államszervezet demokratikus működésében súlyos zavarok támadnak, amelyek 

elhárítása az ő beavatkozását igényli. Az elnök kivételes intézkedésével átlendíti az 

államgépezetet a holtponton, hogy normális működése újból beindulhasson. A 

köztársasági elnök a beavatkozással az Alkotmány 29. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatának tesz eleget: „őrködik az államszervezet demokratikus működése felett”.

Az Alkotmány nem követeli meg más szervek felelősségvállalását az elnöki 

döntésért, hiszen éppen a demokratikus államszervezet működése került válságba. Az 

Alkotmány szerint ilyen az az eset, ha az Országgyűlés egy éven belül négyszer
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megvonta a bizalmat a Kormánytól, illetve, ha a Kormány megbízatásának megszűnése 

után negyven napon belül nem választ új miniszterelnököt. Ekkor a köztársasági elnök a 

választások kitűzésével egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést [28. § (3) bekezdés]. 

Ezen kívül az elnök a feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést hadiállapot, háborús 

veszély állapota vagy szükséghelyzet idején ismét összehívhatja. [Megbízatásának 

meghosszabbításáról már maga az Országgyűlés dönt. 28/A. § (3) bekezdés.] A 

köztársasági elnök összehívathatja az Országgyűlést rendkívüli ülésszakra vagy ülésre 

[22. § (3) bekezdés].

Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint ilyen önálló politikai döntése a 

köztársasági elnöknek az is, ha kinevezési vagy jóváhagyási jogkörének gyakorlása során 

tartalmi okból megtagadja a kinevezést vagy jóváhagyást. Az ilyen döntés ügydöntő, 

végleges és felülbírálhatatlan; senki sem visel érte politikai felelősséget: vagyis megfelel 

az önálló politikai döntés ismérveinek.

d) Olyan önálló döntések, amelyekre az Alkotmány csupán végső határidőt állapít 

meg. Például a köztársasági elnök az Alkotmányban meghatározott időn belül köteles 

kihirdetni a törvényt, kitűzni a választásokat, de az időpontot ezen belül, 

felülbírálhatatlanul és politikai felelősség nélkül, ő határozza meg. Az elnök mérlegelési 

lehetősége nem az ügy érdemére vonatkozik.

Különbözik a c) pontban meghatározott önálló politikai döntéstől a köztársasági 

elnöknek az az önálló döntése is, amikor formai okból, a jogi előfeltételek hiánya miatt 

tagad meg kinevezést vagy jóváhagyást. Ilyen esetben ugyanis az elnöknek nincs 

mérlegelési lehetősége.

67. Románia -  Románia esetében a szakirodalomban több osztályozási rendszert 

javasoltak.

a) Különbséget lehet tenni az elnök közvetítő hatáskörei és végrehajtó hatáskörei

között.

b) Olyan hatáskörök, amelyek ellenjegyzéshez kötöttek, és olyan hatáskörök, 

amelyek esetén nem szükséges ellenjegyzés.

c) Saját hatáskörben és megosztott hatáskörben gyakorolt feladatok.
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Az alábbi táblázat Deleanu professzor osztályozását követi, amely szerint az 

elnöki hatáskörök két nagy csoportja létezik: a külső feltételekhez kötött és a külső 

feltételekhez nem kötött illetékesség.

A román államfő hatásköreinek összefoglalása 

1. táblázat

Külső feltételekhez kötött hatáskörök Külső feltételekhez nem kötött hatáskörök

Kihirdetheti a fegyveres erők részleges vagy 

általános mozgósítását -  a Parlament előzetes, 

kivételesen utólagos jóváhagyásával, illetve 

miniszterelnöki ellenjegyzéssel.

Felügyel az Alkotmány betartására

Felügyel a közhatóságok megfelelő működésére. 

Ebből a célból az Elnök közvetítési funkciót 

gyakorol az állam hatalmai között, valamint az 

állam és a társadalom között

Kitüntetéseket és megtisztelő címeket adományoz -  

miniszterelnöki ellenjegyzéssel

Kérheti a Képviselőház és a Szenátus összehívását 
rendkívüli ülésszakra

Marsalli, tábornoki és tengernagyi rangot 

adományoz -  miniszterelnöki ellenjegyzéssel

Ha a miniszterelnök a 106. cikkben említett 

helyzetek egyikében van, a visszahívás kivételével, 

vagy akadályoztatott feladatkörének a 

gyakorlásában, Románia Elnökének egy másik 

kormánytagot kell kijelölnie ideiglenes 

miniszterelnöknek, hogy az új kormány 

megalakításáig ellássa a miniszterelnök feladatkörét.

Egyéni kegyelem gyakorlása -  miniszterelnöki 

ellenjegyzéssel

Üzeneteket intéz a Parlamenthez a nemzet főbb 

politikai problémái tekintetében

Kihirdeti a Parlament által elfogadott törvényeket, 

az átvételétől számított legtöbb 20 napos határidőn 

belül (ha az elnök a törvény felülvizsgálását kérte 

vagy a törvény alkotmányosságának a vizsgálatát 

kérték, a felülvizsgálás után elfogadott törvény 

átvételétől vagy az alkotmányosságot megerősítő 

alkotmánybírósági döntés átvételétől számított 

legtöbb 10 napon belül a törvényt ki kell hirdetni)

Miniszterelnök-jelölt megbízása a 

kormányalakítással -  a többséget szerzett vagy a

Kihirdetés előtt, a parlamenttől egyetlen alkalommal 

kérheti a törvény felülvizsgálását
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Parlamentben képviselt politikai pártokkal való 

konzultáció után

A Kormány kinevezése -  a Parlament bizalmi 

szavazata alapján
Kihirdetés előtt az Alkotmánybíróságtól kérheti a 

törvény alkotmányosságának ellenőrzését
Kormányátalakítás esetén a régi miniszter 

visszahívása és az új miniszter kinevezése -  a 

miniszterelnök javaslatára; sőt: ha ez a Kormány 

szervezetének vagy politikai összetételének az 

átalakulásával jár, akkor az előzetes parlamenti 

bizalmi szavazás is szükségeltetik

Tanácskozhat a Kormánnyal a sürgős és rendkívüli 

fontosságú kérdések tekintetében

Az alaptörvényben meghatározott esetek 

kivételével, amikor saját kezdeményezésre vehet 

részt kormányüléseken, csak a miniszterelnök 

felkérésére vehet részt kormányülésen.

Részt vehet a Kormánynak azokon az ülésein, 

amelyeken országos jelentőségű problémákat 

vitatnak meg a külpolitikával, a honvédelemmel, a 

közrend biztosításával kapcsolatban; a részvételével 

megtartott kormányüléseken elnököl

A Parlament feloszlatása, ha ez az első felkéréstől 

számított 60 napos határidőn belül nem szavazott 

bizalmat a kormányalakítás tekintetében, de csakis 

legalább két bizalmi szavazati kérelem elutasítása 

után -  a két ház elnökeivel és a parlamenti frakciók 

vezetőivel tartott tanácskozás után

Ellátja a fegyveres erők parancsnoki feladatait

Kéréssel fordulhat a néphez, hogy egyes országos 

érdekű problémák tekintetében népszavazáson 

fejezze ki akaratát -  a Parlamenttel való tanácskozás 

után

Ellátja a Legfelső Honvédelmi Tanács elnöki 
feladatait

Kezdeményezheti az Alkotmány módosítását -  a 

Kormány javaslatára

Átveszi a más államok diplomáciai képviselőinek az 
akkreditáló levelét

Kinevez három alkotmánybírót

Javasolja a Parlamentnek a titkosszolgálatok 
vezetőinek a kinevezését

Kinevezéseket tesz köztisztségekbe, a törvény által 

előírt feltételek szerint -  van amikor kötelező 

módon egy hatóságnak javasolnia kell a 

kinevezendő személyt, például a Magisztrátusok 

Legfelső Tanácsa javasolja a bírók és ügyészek 

kinevezését (kivéve a gyakornokokat)

Kinevezéseket tesz köztisztségekbe, a törvény által 
előírt feltételek szerint

Bűnvádi eljárást kérhet a kormány tagjai ellen, a
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tisztségük gyakorlása során elkövetett 

cselekményekért

A mintául szolgáló francia alkotmányos rendszerrel összehasonlítva a 

következőket kell kiemelni:295

a) A francia elnök a Minisztertanács elnöke.296 Kinevezi a miniszterelnököt. 

Leváltja a miniszterelnököt, ha az benyújtja a kormány lemondását. A miniszterelnök 

javaslatára kinevezi és tisztségéből felmenti a kormány többi tagját.297

Romániában az elnök meghatározott esetekben elnököl a kormány ülésein, de a 

kormányt nem irányítja. Az államfő szerepe a kormányalakításban ugyan több problémát 

felvet, de az elnök szerepe mindenképpel gyengébb, mint a francia minta esetében.

b) A francia elnök törvényhozó népszavazást rendelhet el.298 Igaz, hogy a francia 

alkotmányos szöveg is változott, és a népszavazásra vonatkozó előírásokat gyengítették. 

Jelenleg a köztársasági elnök a parlamenti ülésszakok ideje alatt a kormány javaslatára, 

vagy bármikor, a Parlament két házának együttes indítványára népszavazást rendelhet el. 

A népszavazás tárgya: a közhatalom szervezete, a nemzeti gazdaságpolitikai, 

szociálpolitikai, közszolgáltatási, illetve ahhoz kapcsolódó reformokat érintő 

törvénytervezet, illetve alkotmányellenesnek nem minősülő, az intézmények működésére 

kiható nemzetközi szerződések megerősítésére felhatalmazást adó törvénytervezet. 

Amennyiben a népszavazást a kormány kezdeményezte, mindkét ház előtt nyilatkozatot 

kell tennie, amelyet vita követ. Amennyiben a népszavazáson elfogadják a 

törvénytervezetet, a köztársasági elnök a népszavazás eredményének közzétételét követő 

15 napon belül kihirdeti a törvényt.299

295 Tudor Dráganu: i. m. II. kötet. 226-227. o.
296 1 9 5 8. évi francia alkotmány, 9. cikk.
297 1958. évi francia alkotmány, 8. cikk.
298 1 9 5 8. évi francia alkotmány, 11. cikk.
299 A Nemzeti Alkotmányok az Európai Unióban című kötetben az szerepel, hogy “amennyiben a 
népszavazás a törvénytervezet elfogadását eredményezi, a köztársasági elnök a véleménynyilvánító 
népszavazás eredményének közzétételét követő tizenöt napon belül kihirdeti a törvényt” (383. old). A 
fordítás téves, ugyanis a francia alkotmány szövege nem véleménynyilvánító népszavazásról szól. Az 
eredeti szöveg: “Lorsque le référendum a conclu á l'adoption du projet de lói, le Président de la République 
promulgue la lói dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.” A 
“consultation” ebben az esetben nem a népszavazás jellegének minősítése, hanem konzultáció, a nép 
megkérdezése, vagyis a népszavazás, a referendum egyszerű szinonimája. Nincs szó konzultatív, 
véleménnyilvánító népszavazásról. A törvénytervezet elfogadásáról határozó népszavazás csakis ügydöntő 
lehet.

110



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

Ezzel szemben a román államfő csak konzultatív népszavazást írhat ki.

c) A francia alkotmány által a 16. cikkben előírt rendkívüli hatáskörökre, kivételes 

hatalomra vonatkozó rész csak gyengített formában került átvételre.

d) A francia államfő írja alá a kormányrendeleteket (a Minisztertanács rendeletéit) 

és a dekrétumokat.300 Romániában a rendeleteket a miniszterelnök és egy miniszter írja 

alá.301

e) A francia elnök, a parlament két házelnökével és a miniszterelnökkel való 

konzultáció után feloszlathatja a Nemzetgyűlést.302 Ismételt feloszlatásra a választásokat 

követő évben nincs lehetőség.

A parlament feloszlatása Romániában sokkal szigorúbb feltételek szerint történhet 

meg, amelyekről az alábbiakban részletesen szó lesz.

f) A román alkotmány megalkotásának pillanatában a francia államfői mandátum 

7 éves volt; a román államfő mandátumát 4 évben szabta meg az 1991. évi alkotmány. 

Jelenleg mindkét államban 5 éves az államfői mandátum.

V. Az elnök és a parlament közötti viszonyrendszer

68. A vizsgálat módszere -  Az elnöki intézményt semmiképp sem lehet 

elszigetelten kezelni, és ez különösképpen igaz a félparlamentáris kormányzati rendszer 

esetében. Az államfő valós alkotmányjogi pozícióját kizárólag államszervezeti 

összefüggésein keresztül lehet tárgyalni. Ezért az államfői feladatkör vizsgálatát 

összekapcsoltam az államszervezetben elfoglalt pozíciójának vizsgálatával. Elöljáróban 

ki kell emelni, hogy a romániai szemiprezidenciális kormányzati rendszerben az államfői 

hatalmak mérsékelve vannak, ami a rendszerváltás megelőző államszocialista 

előzményeket figyelembe véve természetes. A viszonyítási alap természetesen a francia 

államfői intézmény (lásd az előző pontot).

Romániában az államfőt a végrehajtó hatalom részének tekintik. Magyarországon 

az államfői hatalom önálló hatalmi ág, politikailag -  legalábbis relatív módon -  

semlegesített. Valóban a két államfői funkció komparatív elemzéséből kiderülnek azok a

300 1 95 8. évi francia alkotmány, 13. cikk.
301 Részletesen lásd a III. részben.
302 1 9 5 8. évi francia alkotmány, 12. cikk.
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különbségek, amelyek a parlamentáris és félparlamentáris rendszer sajátosságait 

hordozzák magukban.

Magyarországon az államfő parlamenttel kapcsolatos hatásköreit az államfő 

rendeltetésével összhangban kell értelmezni. A törvényalkotás természetesen az 

Országgyűlés joga, a köztársasági elnök csupán ellenőrző, korlátozó jogkört lát el a 

törvényhozással kapcsolatban. Az Alkotmánybíróság szerint a köztársasági elnök a 

törvényhozás feletti őrködését három konkrét, Alkotmányban rögzített jogosítványa 

keretében láthatja el. Egyrészt az Alkotmány 25. § (1) bekezdésében biztosított jogával 

élve törvény elfogadását kezdeményezi az Országgyűlésnél (törvénykezdeményezési jog, 

lásd alább). Másrészt, ha az Alkotmány 26. § (2), illetve (4) bekezdésében biztosított 

jogkörében a törvénnyel való egyet nem értését fejezi ki (vétójog, lásd alább). 

Harmadrészt, ha az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a részvételi és 

felszólalási jogát gyakorolja az Országgyűlés vagy bizottságai ülésén (részvételi jog, lásd 

alább).

69. A közvetlen legitimitás kérdése Romániában -  Romániában a Parlamentet 

is, az államfőt is általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon kifejezett szavazattal 

választják meg. Mindkét szerv országos viszonylatban képviseleti jellegű, az alaptörvény 

azonban a törvényhozásnak speciális státust biztosít: a Parlamentet legfelső képviseleti 

szervként határozza meg. Ez a meghatározás az összes többi képviseleti szervhez, így az 

államfőhöz képest is, a parlamentnek biztosít elsőbbséget. A két közhatóság közötti 

viszonyrendszert ez határozza meg. Olyan vélemény is létezik (Dumitru Brezoianu), 

amely szerint az államfő is a „legfelső képviseleti szerv” kategóriájába tartozik, mert az 

államfői felelősség és a Parlament feloszlatásának a joga között kölcsönös függőséget 

teremt, és ezért a két hatóság pozíciója azonos. Ez az álláspont természetesen nem állja 

meg a helyét, a két említett hatáskör között nincs egyensúly, hatáskörök szempontjából, 

az államfő és Parlament viszonyában egyértelműen az utóbbi a domináns. A törvényhozó 

„legfelső képviseleti szerv” jellege azonban nem értelmezhető úgy, hogy a parlament 

fólérendeltje lenne bármely más állami szervnek, például az államfőnek, ahogyan 

egyesek megállapították. Ilyen értelmezés ellentmondana a hatalommegosztás elvének, 

amit a román alkotmány tételesen kimond.
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70. A parlament üléseinek összehívása Magyarországon és Romániában -

Magyarországon az Országgyűlés alakuló ülését a köztársasági elnök hívja össze (a 

választást követő egy hónapon belüli időpontra).303 Az elnök kezdeményezésére az 

Országgyűlés rendkívüli ülésszakát vagy ülését össze kell hívni. A kérelemben az 

összehívás indokát, továbbá a javasolt időpontot és napirendet meg kell jelölni.

Romániában az Elnök hívja össze a Parlament első ülését, a választásoktól 

számított 20 napon belül. Az államfő kérheti a Parlament rendkívüli ülésszakának az 

összehívását. Az első eset alkotmányos kötelezettség, a második eset az alkotmány által 

biztosított lehetőség. A választások után összehívott ülésnek rendes vagy rendkívüli 

jellege is lehet, attól függően, hogy a parlamenti ülésszak időpontjára (február-június, 

szeptember-december) vagy azon kívüli időpontra esik az első ülés dátuma.

A második esetben kérdés, hogy kötelező-e az államfői kérés. A házszabályok 

szerint a kamarák megakadályozhatják a rendkívüli ülésszak megtartását, ha nem hagyják 

jóvá a kért napirendet, kivéve azokat az eseteket, amikor a rendkívüli ülésszak megtartása 

kötelező. (Például: az ország elleni fegyveres agresszió esetén Románia Elnöke 

intézkedéseket foganatosít az agresszió visszaverésére, és ezeket, üzenet útján, késedelem 

nélkül a Parlament tudomására hozza. Ha a Parlament nem tart ülésszakot, a Parlament a 

jog szerint összehívottnak számít, az agresszió kirobbanásától számított 24 órán belül.304)

71. A magyar államfő részvételi jogai a parlamenti munkában -  Az elnök 

kiterjedt részvételi jogokkal rendelkezik az Országgyűléssel való viszonyában. Részt 

vehet és felszólalhat az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein, és 

javaslatot tehet az Országgyűlésnek intézkedés megtételére.

A magyar államfőnek van egy olyan jogköre, amely hiányzik Románia elnöke 

esetében. Ez az Országgyűlés ülésének elnapolására vonatkozó hatásköri jog. 

Magyarországon a köztársasági elnök az Országgyűlés ülését egy ülésszak alatt egy 

alkalommal -  legfeljebb harminc napra -  elnapolhatja. A hatáskör korlátját képezi, hogy 

az elnapolás tartama alatt az Országgyűlés elnöke a képviselők egyötödének írásbeli 

kérelmére -  a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napnál nem távolabbi időpontra -  

köteles az Országgyűlést összehívni. Ez a kérelem ellenzéki jogként is gyakorolható.

303 Szintén az elnök tűzi ki az országgyülási képviselők általános választását.
j04 1991. évi román alkotmány, 92. cikk (3) bekezdés.
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Az Országgyűlés ülései főszabály szerint nyilvánosak, de (többek között) a 

köztársasági elnök kérelmére az Országgyűlés a képviselők kétharmadának a 

szavazatával zárt ülés tartását is elhatározhatja.

72. A román államfő üzenetei a parlamenthez -  A Parlamenttel való 

viszonyaiban az államfőnek jogában áll üzeneteket intézni a Parlamenthez, a nemzet főbb 

politikai problémái tekintetében. Ezeket az üzeneteket a parlamenti kamarák együttes 

ülésen fogadják. Az üzenetek joga az államfő számára kommunikációs lehetőség a 

törvényhozó irányába. Az üzenetek tárgyát az alkotmány tágan határozza meg (a nemzet 

főbb politikai problémái), a konkretizálás az államfő feladata. Az üzenet formájáról az 

alaptörvény nem tartalmaz rendelkezéseket: ezért lehet, hogy az államfő közvetlenül szól 

a parlamenthez, megbízottja révén szól a parlamenthez, illetve írásos formát ad az 

üzenetének. Az együttes ülések házszabálya szerint „a parlamenthez intézett üzenetek 

bemutatása és megvitatása elsőbbséggel kerül napirendre”. Az Alkotmánybíróság ezt a 

rendelkezést alkotmányellenesnek nyilvánította, mert innen az üzenet megvitatásának a 

kötelezettsége vezethető le, míg az alaptörvény csak az üzenet fogadásáról szól.305 Az 

Alkotmánybíróság szerint az üzenet az államfő politikai aktusa, amelyet a házak együttes 

ülése köteles fogadni, viszont a megvitatás kötelezettségének nincs alkotmányos alapja. 

Természetesen a Parlament konkrét esetben dönthet az üzenet megvitatásáról. Az 

államfői pozíció azonban összeegyeztethetetlen a vitán való részvétellel, mert „ez a 

politikai felelősségét váltaná ki, ami ellentmond alkotmányos pozíciójának”.306

Az alkotmány hiányosságaként értelmezték, hogy az üzenetek esetében az 

alaptörvény nem adott periodikus jelleget ezeknek307, így az elnök belátására van bízva, 

hogy él-e ezzel a jogával.

73. Törvénykezdeményezési jog -  A magyar államfőnek alkotmányos joga a 

törvénykezdeményezés308, amelyet ellenjegyzés nélkül gyakorolhat.309 A román államfő 

nem rendelkezik törvénykezdeményezési joggal, törvényt Romániában a kormány, a 

képviselők és szenátorok, valamint 100000 választópolgár kezdeményezhet. Ebből a 

szempontból tehát a magyar államfő „erősebb”, mint a román elnök. Viszont jogosan

305 1 994/87. alkotmánybírósági döntés.
306 Ibid.
307 Cristian Ionescu: Drept constitutional p  institutii politice. Lumina Lex Kiadó, Bukarest 1997. 334. o.
308 MKA, 25. § (1) bekezdés.
309 Drinóczi Tímea, Petrétei József: Jogalkotástan. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest/Pécs 2004. 207. o.
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állapították meg, hogy „az államfő törvénykezdeményezési joga parlamentáris 

kormányzati rendszerekben általában nem jellemző, mivel nincs összhangban e rendszer 

logikájával.”310

Ezt a hatáskört Magyarországon sem alkalmazzák túl gyakran. Göncz Árpád az 

első parlamenti ciklus alatt (1990-1994) öt törvényt kezdeményezett. A taxisblokád 

résztvevőinek közkegyelmet nyújtó javaslat váltott ki heves politikai vitákat. A többi 

parlamenti ciklusban az államfő nem élt ezzel a joggal. Valóban, a

törvénykezdeményezési jog dogmatikailag nehezen sorolható a parlamentáris rendszer 

államfőjének szokványos jogosítványai közé. A hatáskör háttérbe szorulásához 

hozzájárult az is, hogy az államfő nem vállalja annak a kockázatát, hogy a parlamentben 

leszavazzák.311 Az elnök által kezdeményezett törvénynél is fennáll a visszautasítás vagy 

(akár alapvető) módosítás lehetősége. Az államfőnek nem áll rendelkezésére a 

törvénytervezetek kidolgozáshoz szükséges szakapparátus sem.

Léteztek javaslatok az államfői törvénykezdeményezési jog eltörlésére, mint 

idegen elemre, de mások a fenntartását javasolják (például az SZDSZ szerint, tekintettel a 

kétharmados törvények nagy számára, a megfeneklett parlamenti egyeztetésből kiutat 

jelenthet az elnök szerepvállalása). Petrétei József a törvénykezdeményezési jog melletti 

érvként hozza fel a törvényi szabályozás elmaradásából adódó mulasztásos 

alkotmánysértés lehetséges orvoslását (ha a törvénykezdeményezési jog többi alanya nem 

cselekszik), illetve a civil társadalom részéről érkező megkeresések teljesítését (főként, 

ha nincs lehetőség érdekszervezeti, illetve népi törvénykezdeményezésre).312 313 Köztes 

megoldás lenne, ha a törvénykezdeményezési jog helyett az elnök üzenetekkel fordulna a 

parlamenthez (ilyen jogköre van például a román államfőnek), s ebben jelezné valamely 

törvény megalkotásának szükségességét (ez természetesen jogi értelemben nem minősül 

törvénykezdeményezésnek).

74. A parlament által elfogadott törvények kihirdetése -  A törvényhozási 

eljárás kötelező eleme a parlament által elfogadott törvény kihirdetése az államfő által

3,0 Petrétei József: Magyar alkotmányjog II. Államszervezet. Dialóg-Campus, Budapest/Pécs, 2000, 96.
311 Ádám Antal: A köztársasági elnök jogállásának alkotmányi szabályozása, különös tekintettel az államfői 
semlegességre. In A köztársasági elnök az új alkotmányban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó/MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézet, Budapest 1995. 46. o.
312 Petrétei József: i.m. 107. o.
313 Petrétei József: i.m. 97. o.
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(promulgáció). A promulgáció révén válik a jogszabály az állam törvényévé, amelyet 

azoknak is tiszteletben kell tartaniuk, akik egyébként az elfogadását elutasították.314 

Romániában a promulgáció révén válik a törvény végrehajthatóvá.315

Magyarországon a törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt 

napon -  az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon -  belül a köztársasági 

elnök gondoskodik. A kihirdetésre megküldött törvényt aláírja. A törvényt a hivatalos 

lapban ki kell hirdetni.

Romániában a törvény kihirdetésére az államfőnek a törvény átvételtől számítva 

20 nap áll a rendelkezésére. Ha az Elnök a törvény felülvizsgálását kérte vagy a törvény 

alkotmányosságának a vizsgálatát kérték előzetes törvénykontrollal az erre feljogosított 

alanyok316, akkor a kihirdetési határidő 10 napos. Ez a határidő a felülvizsgálás után 

elfogadott törvény átvételétől, illetve a törvény alkotmányosságát megerősítő 

alkotmánybírósági döntés átvételétől folyik.317 Olyan álláspont is létezik, amely a 20 és 

10 napos határidőket jogvesztő határidőként kezeli. így, ha nem történik meg a kihirdetés 

határidőn belül, akkor a törvény a kihirdetés nélkül is hatályba léphetne.318 A többségi 

vélemény szerint a törvényhozási eljárás kötelező eleme a kihirdetés, ezért a törvény 

ennek hiányában nem léphet hatályba. Viszont a kihirdetés megtagadása vagy 

elmulasztása az államfő felelősségét vonhatja maga után, ugyanis megsértette az 

alkotmány előírásait.

75. A törvényhozás felett gyakorolt államfői kontroll eszközei -  Az államfő 

alkotmányos kötelezettsége a törvények kihirdetése, promulgációja. Azonban a magyar és 

a román alkotmányos rendszer is két lehetőséget biztosít, amikor az államfő a 

törvényhozás fékjeként, ellensúlyaként jelenhet meg: a törvény-visszaküldési jogot 

(politikai vétó) és az Alkotmánybírósághoz való fordulás jogát (alkotmányossági vétó). 

Montesquieu szerint, ha a végrehajtó hatalomnak nincsen joga arra, hogy a törvényhozó

314 Drinóczi Tímea, Petrétei József: Jogalkotástan. 238. o.
315 Dana Apostol Tofan: Puterea discretionará §i excesul de putere al autoritáfilor publice. All Beck 
Kiadó, Bukarest 1999. 288. o.
316 Előzetes törvénykontrollt kérhetnek az Alkotmánybíróságtól: Románia Elnöke, a két parlamenti ház 
valamelyikének elnöke, a kormány, a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék, a Nép Ügyvédje, legalább 50 
képviselő vagy legalább 25 szenátor.
317 Ha alkotmányellenességet állapítottak meg, akkor a törvényt a parlamenthez küldik vissza, amely 
köteles felülvizsgálni a szóban forgó rendelkezéseket, hogy összhangba hozza az Alkotmánybíróság 
döntésével.
318 Ion Rusu: Drept administrativ. Lumina Lex, Bukarest 2001. 79. o.
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testület tevékenységét megállítsa, akkor a törvényhozó testület önkényuralmi jellegű 

lesz, és a végrehajtó hatalom akadályozóképessége révén kell a törvényhozásban részt 

vennie.319 320

Az ellensúly jelleg viszonylagos, ugyanis az elnöki vétónak halasztó hatálya van. 

Eredményeként a törvényhozás újra kell tárgyalja a törvényt, illetve az Alkotmánybíróság 

döntést hoz a törvény alkotmányosságáról. A törvénnyel kapcsolatban a döntés joga nem 

az államfőt illeti meg, hanem a törvényhozást vagy az Alkotmánybíróságot. Ezért ez a 

vétó közvetett.

Mindkét hatásköri jog vétó jellege megkérdőjelezhetetlen: a parlamenti többség 

által elfogadott törvényt az államfő nem hirdeti ki. Ez tulajdonképpen eljárási incidens. 

Az államfői vétó kötelezettségeket keletkeztet: a parlament irányába az újratárgyalás 

kötelezettségét, az Alkotmánybíróság irányába a tárgyalás és döntés kötelezettségét.

A hatalommegosztás rendszerére vetítve, a vétó mindkét típusa, ahogyan a 

magyar Alkotmánybíróság megállapította, a hatalommegosztás egyfajta konkretizálását 

jelenti. A köztársasági elnöknek a törvényhozási folyamatra kiható jogkörei nem 

formálisak, a köztársasági elnök az aláírási jogkörének gyakorlásával, illetve annak 

megtagadásával tényleges korlátját, ellensúlyát jelenti az Országgyűlés törvényalkotási 

tevékenységének. A törvényhozó hatalom érdemi korlátozása biztosítja a 

hatalommegosztás elvének érvényesülését. Az Alkotmánybíróság azt is megállapította, 

hogy a hatalommegosztás rendszerében azonban a hatalmi ágak, az alkotmányos szervek 

egymás működését, a hatáskörök gyakorlását nem akadályozhatják. A hatalommegosztás 

elvéből fakad az a követelmény, hogy a köztársasági elnök a törvényhez fűződő egyet 

nem értésével nem 1 ehetetienítheti el a törvényhozást. Az Országgyűléstől törvényhozási 

joga nem vonható el, csupán arra kényszeríthető, hogy korábbi döntését újra megfontolja, 

vagy eljárása során az alkotmányi előírásokat tiszteletben tartsa. A törvényalkotási jog 

elvonását jelentené az, ha a köztársasági elnök a törvényt mindaddig visszaküldhetné az 

Országgyűlésnek, amíg az nem kerül az államfő észrevételeinek megfelelő tartalommal

j19 Montesquieu: i.m. 255, 257. o.
320 62/20 03. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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elfogadásra.321 Következésképpen, a törvény ismételt visszaküldése ellentmond a 

hatalommegosztás elvének, ezért az Alkotmány nem is intézményesíti.

A törvény-visszaküldési jog és az előzetes törvénykontroll kezdeményezése Magyarországon
2. táblázat

Államfő: Göncz Árpád Államfő: Mádl Ferenc Államfő:

Sólyom

László
1990-1994 

Antal 1/Boross 

kormány

1994-

1998

Horn

kormány

1998-

2000

Orbán

kormány

2000-

2002

Orbán

kormány

2002-2004

Medgyessy

kormány

2004-2005

Gyurcsány

kormány

2005-

jelenleg

Gyurcsány

kormány

Törvény

visszaküldése

2 2 2

Előzetes

törvénykontroll

7 1 3 5 4

Sem Magyarországon, sem Romániában sincs sem a politikai, sem az 

alkotmányossági vétó ellenjegyzéshez kötve. A vétójog alkotmányos akadály a 

parlamenti többséggel, a többség zsarnokságával szemben.322

76. A törvény-visszaküldési jog Magyarországon -  Az Alkotmány szerint, ha a 

köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével nem ért egyet, 

akkor azt aláírás előtt, a kihirdetésre előírt határidőn belül323 megfontolás végett, 

észrevételeinek közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés a 

törvényt újra megtárgyalja324, és elfogadásáról ismét határoz.325 Az Országgyűlés elnöke

321 62/2003. (XII. 15.) Alkotmánybíróság határozat.
322 Romániában a politikai vétó gyakorlata a következő: 2001 -  4; 2002 -  7; 2003 -  9; 2004 -  18; 2005 -  
12. 2006. márciusáig kétszer élt az államfő politikai vétóval. Az adatokat az elnöki adminisztráció 
Alkotmányjogi Részlege szolgáltatta, de 2001 előtti adatokkal nem rendelkeztek. Az alkotmányossági 
vétóval az elnökök csak néhány alkalommal éltek.
323 A törvény kézhezvételétől számított 15 nap, illetve az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére 5 
nap.
324 A Házszabály 110. §-a szerint az Országgyűlés a visszaküldött törvényt legkésőbb hatvan napon belül 
napirendre tűzi.
325 Az újratárgyalás intézménye a hatalommegosztás elvét konkretizálja. Az Országgyűlés akkor is köteles 
a visszaküldött törvény érdemi újratárgyalására, ha a köztársasági elnök észrevételei nem tartalmaznak új 
érveket és szempontokat. Lásd: 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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által ezt követően megküldött törvényt a köztársasági elnök köteles aláírni és öt napon 

belül kihirdetni.

A „vétó” latin eredetű, tiltást jelent. Közjogi értelemben vétó alatt az állami szerv 

jogát értjük, hogy egy másik állami szerv már meghozott határozatát megsemmisítse 

vagy annak hatályba lépését meghatározott időre megakadályozza. A vétóra jogosult 

szerv nem módosíthatja a határozat tartalmát, hatalma arra terjed ki, hogy elfogadja vagy 

elutasítsa a határozatot, illetve annak alkalmazását elhalássza.

A vétó típusai:

a) az abszolút vétó a határozat megsemmisítését eredményezi;

b) a szuszpenzív (felfüggesztő vétó) a határozat hatályba lépését halasztja el.

A magyar alkotmány által is szabályozott vétó szuszpenzív jellegű. Az abszolút 

vétó intézményesítése összeegyeztethetetlen a parlamentarizmus elveivel, mert a 

törvényhozót jelentős mértékben alárendeli az államfőnek, így ez elfogadhatatlan 

hatalomkoncentrációt eredményezne. Az államfő ezzel a törvényhozó hatalom részévé 

válna. Történelmi példák persze erre is vannak. Például az 1866. évi román alkotmány a 

törvényhozó hatalmat megosztotta az uralkodó és a nemzeti képviselet között. A nemzeti 

képviselet kétkamarás szerkezetű volt (Szenátus és Képviselők Gyűlése). A törvény 

elfogadása a törvényhozás mindhárom ágának -  vagyis az uralkodónak és a két 

kamarának -  egyetértését feltételezte. Ilyen körülmények között az uralkodó abszolút 

vétójoggal rendelkezett. A király megtagadhatta a törvény szentesítését, és a törvény így 

nem lépett hatályba, mert a törvényhozó hatalom egyik ága nem értett azzal egyet. 

Azonos módon rendelkezett az 1923. évi román alkotmány is. Az 1938. évi alaptörvény a 

királyt jelölte meg a törvényhozó hatalom birtokosának, aki azt a nemzeti képviseleten 

keresztül gyakorolja. Abszolút vétójoga hasonlóképpen magától értetődő. Az 1938. évi 

alkotmány szerint a király által nem szentesített törvény érvénytelen. Ezzel szemben a 

jelenlegi magyar és román alkotmány már nem abszolút vétót szabályoz. A koncepció 

alapjaiban változott: az uralkodó része volt a törvényhozásnak, jelenleg a köztársasági 

elnök már nem az, így vétójoga is ehhez igazodik.

A törvény-visszaküldési jog gyakorlása incidens a törvényhozási eljárás során, 

amely tulajdonképpen adott fázisban megállítja az eljárás szokványos menetét (a 326

326 Kukorelli István párhuzamos indoklása a 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozathoz.
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kihirdetés lenne a következő fázis), és az eljárást egyik korábbi stádiumba juttatja vissza, 

meghatározott eljárási mozzanatok ismétlését váltja ki. Az Alkotmánybíróság 

megállapítása szerint a törvény visszaküldésének jogkövetkezménye, hogy a 

törvényalkotás folyamata visszakerül az eljárás zárószavazás előtti szakaszába, az 

Országgyűlés köteles a törvény újratárgyalására és az újbóli döntéshozatalra.327

A magyar alaptörvény által szabályozott vétó relatív jellegű. A relatív jelleg abból 

adódik, hogy a köztársasági elnök egyetlen alkalommal érhet a vétóval, és utána 

kötelessége a kihirdetés, még akkor is, ha az Országgyűlés korábbi álláspontját 

fenntartotta.

A vétójog a prezidenciális kormányzati rendszerben természetes, mert az elnök, a 

végrehajtó hatalom fejeként, felel a törvények végrehajtásáért. Ezért, ha a törvények 

végrehajthatóságával, hatásaival kapcsolatban kifogásai vannak, szuszpenzív vétóval 

élhet.328 Az Amerikai Egyesült Államok esetében a Kongresszus álláspontját (minkét 

házba) kétharmados többséggel tudja fenntartani, és így ez elnöki vétót elutasítani. 

Petrétei József szerint hasonló érv hozható fel a félelnöki kormányzati rendszerek esetén, 

mert itt az államfőnek szintén vannak végrehajtó hatalmi jogosítványai, ezért a vétójog 

gyakorlásának szintén az ad értelmet, hogy az államfő ellenvetéssel éljen a parlamenti 

többség által elfogadott törvényekkel szemben, mivel ezek végrehajtásában neki is közre 

kell működnie.329 A félelnöki (félparlamentáris) rendszerekben a helyzet bonyolultabb: az 

államfő valójában a végrehajtó hatáskörök kis részével rendelkezik, a végrehajtó hatalom 

fő letéteményese a kormány. Vétójogát viszont nem csak a saját végrehajtási hatáskörébe 

tartozó törvények esetében gyakorolhatja. Ezért ebben az esetben is inkább a 

parlamentáris kormányzati rendszerben érvényes indoklást találom helytállóbbnak (újabb 

bizonyíték, hogy a félelnöki rendszer tulajdonképpen a parlamentarizmus változata).

A parlamentáris kormányzati rendszerben az elnök vétójogát a törvényhozás 

fékezése, mérséklése, önellenőrzésre késztetése igazolja. Az Alkotmánybíróság szerint az 

elnöki vétó (mindkét formája) az Országgyűlés törvényhozási tevékenységének

327 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
328 Lásd az Amerikai Egyesült Államok alkotmányát, I. cikk 7. szakasz.
329 Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny 2005. IV. sz.
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ellensúlyát képezi a hatalommegosztásnak az Alkotmány által szabályozott
330rendszerében.

Petrétei József véleménye az, hogy „az államfői vétójog intézményének 

kialakítása mindig az adott alkotmányos berendezkedés sajátosságához igazodik, az 

államfőnek a kormányzati rendszerben elfoglalt helyének függvénye. Funkcionálását 

elsődlegesen az határozza meg, hogy milyen szerepet szántak neki a hatalommegosztás -  

közelebbről az államhatalmi ágak elválasztásának -  rendszerében.”330 331 

A vétó az elutasítás mértéke szempontjából is osztályozható:

a) A vétó kifejezheti azt, hogy az államfő a törvény egészével nem ért egyet. 

Ennek változata a csomagvétó, amikor a törvény kizárólag egészében, „egy csomagban” 

utasítható el. Ha egy alkotmány csak a csomagvétót intézményesíti, az nem a legjobb 

megoldás, mert, Sartori szerint, „az elnököket az elé a kellemetlen alternatíva elé állítja, 

hogy vagy elvetik az egész csomagot, vagy lenyelik a törvényt az összes ráaggatott 

kliensi és lokális érdekeket szolgáló balaszttal együtt.”332 A magyar alkotmány lehetővé 

teszi a törvény egészének megvétózását, viszont nem írja elő a csomagvétót.333

b) A vétó a törvény bizonyos részeivel való egyet nem értést is kifejezhet. Sartori 

szerint ez sokkal előnyösebb formája a vétónak, mert lehetővé teszi az elnöknek, hogy 

beleavatkozzon a törvény szövegébe -  törlési és módosítási javaslatokkal. Az Amerikai 

Egyesült Államokban 1995 előtt az elnökök csak a csomagvétó hatáskörével 

rendelkeztek. Sartori szerint azért ismerték el nehezen a részleges vétó jogát, mert a 

törvényhozási protekcionizmus létező visszaélés (a törvénytervezetbe tisztán helyi 

választókerületi és kliensi érdekeket szolgáló előírások belefoglalása).334

c) Sartori megemlíti még a zsebvétót. „A zsebvétó (vagy csendes vétó) 

intézménye azt teszi lehetővé, hogy ha az elnök megtagadja adott törvény aláírását, de azt 

a megadott határidő lejárta előtt nem is tudja visszaküldeni a parlamentnek, mert a 

törvényhozó szerv -  pl. az elnök politikai pártállásával megegyező, vagy őt támogató 

képviselők kezdeményezésére -  időközben huzamosabb időre elnapolta az ülését, akkor a

330 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
331 Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny 2005. IV. sz.
332 Giovanni Sartori: Összehasonlító alkotmánymérnökség. A kormányzati rendszerek struktúrái, ösztönzői, 
teljesítményei. Akadémiai Kiadó, Budapest 2003. 191. o.
333 A csomagvétó nem hangzik túl jól magyar nyelven. A Sartori könyv fordítása olasz nyelvből történt. 
Angolul is a „package vető” kifejezést használják.
jj4 Giovanni Sartori: i.m. 191. o.
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törvényjavaslat az elnök „zsebében” marad, ami lényegében végleges vétót jelent, mivel 

ennek érvénytelenítésére a parlament nem képes.”335

Vétót tartalmi és formai okok végett is lehet gyakorolni.336 Tartalmi vagy formai 

alkotmányos fogyatékosságban szenvedő törvénnyel szemben is gyakorolható ez a vétó 

(és nem kötelező az államfőnek az előzetes törvénykontrollt választani, nem kötelező az 

Alkotmánybírósághoz fordulnia -  persze, ez mint lehetőség biztosított).

Az alaptörvény szerint, ha az elnök visszaküld egy törvényt, közölnie kell az 

észrevételeit. Az Alkotmánybíróság különbséget tesz a visszaküldés indoklása és az 

észrevételek közlése között.337 Az államfőnek nincs formális indokolási kötelezettsége, 

csupán észrevételeit kell megosztania az Országgyűléssel. Az indoklás és az észrevétel 

között így minőségi különbség áll fenn. Ha indokolni nem is kötelező, ez lehetséges. Az 

észrevételek mellékelése viszont kötelező. Az Alkotmánybíróság szerint a köztársasági 

elnöknek úgy kell észrevételeit közölnie, hogy azok alkalmasak legyenek a törvény 

érdemi újratárgyalására vonatkozó eljárás megindítására, lefolytatására. Ebből 

következően a köztársasági elnök minden esetben köteles az észrevételeit közölni, azokat 

az átiratba belefoglalni. Az alkotmányos szervek együttműködéséből következően a 

köztársasági elnöknek észrevételeit egyértelműen kell megfogalmaznia, ezzel is 

elősegítve az Országgyűlés munkáját.338 Az államfői észrevételeknek nem kell feltétlenül 

új érveket tartalmazniuk. A köztársasági elnök az észrevételeiben megfogalmazhat olyan 

érveket is, amelyek az országgyűlési vitában már elhangzottak. A törvény országgyűlési 

vitájában korábban esetleg már elhangzott, de az államfő által közölt észrevételeket 

ismételten meg kell fontolni.

Az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az országgyűlési képviselők számára 

biztosítani kell, hogy az államfői észrevételek tartalmát kellő időben megismerjék, annak 

alapján a törvény újratárgyalására megfelelő módon fel tudjanak készülni, a vitán, 

szavazáson részt tudjanak venni, és egyéb képviselői jogosítványaikat (pl. módosító 

javaslat benyújtása) is gyakorolhassák. Amennyiben az Országgyűlés olyan ülésen

335 Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny 2005. IV. sz.
336 Vö. Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny 2005. IV. sz.
337 6 7 5/B/2001. alkotmánybírósági határozat, ABH 2002, 1320, 1326.
338 Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy a köztársasági elnöknek az észrevételeit írásban kell 
közölnie, de annak formájára az országgyűlési indítványokkal kapcsolatos házszabályi előírások nem 
vonatkoznak. A Házszabály az elnöki észrevételekkel kapcsolatos eljárásra a zárószavazás előtti módosító 
indítványok megtárgyalására vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni.
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tárgyalja meg a köztársasági elnök által visszaküldött törvényt, amelynek összehívására 

úgy került sor, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő idő a képviselői jogok 

gyakorlására, illetve az erre való felkészülésre, az államfő észrevételezési joga tartalmilag 

kiüresedik, észrevételeinek tartalmi megtárgyalása nem lehetséges.339

Alapvető kritérium a törvény reális újratárgyalása. (A kórháztörvény esetében 

ezek a feltételek nem teljesültek, többek között ezért volt szükség a vétójogot pontosító 

62/2003. AB határozatra). Az Alkotmány 26. § (3) bekezdésének megsértését 

eredményezi, ha az Országgyűlés a köztársasági elnök által visszaküldött törvény érdemi 

újratárgyalásának feltételeit nem biztosítja. Az érdemi újratárgyalást biztosító eljárási 

szabályoknak garanciális jelentőségük van a jogbiztonság és a hatalmi ágak elválasztása 

elvének érvényesülése szempontjából. Az Alkotmány 26. § (3) bekezdésének megsértése 

a törvény közjogi érvénytelenségéhez (alkotmányellenességéhez) vezet.340

Az Országgyűlésnek több opciója van a visszaküldési jog gyakorlása esetén.

a) Elfogadhatja változatlan formában a törvényt, így a parlamenti többség 

fenntartja korábbi álláspontját, elutasítja az elnöki vétót. Az alaptörvény nem ír elő 

speciális, minősített többséget a törvény újbóli elfogadása esetére. így a szükséges 

többség azonos a törvény első elfogadásához szükséges többséggel, és a törvény típusa 

szerint kell meghatározni. Akkor van szükség minősített többségre, ha a törvényt, 

szabályozási tárgyának megfelelően, az alkotmány szerint kétharmados többséggel kell 

elfogadni. Az államfő pozícióját erősítené, ha a törvény módosítás nélküli fenntartása 

minősített többséghez lenne kötve. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az 

Országgyűlés azonban csak arra köteles, hogy az államfő észrevételei alapján érdemben 

újratárgyalja a törvényt; nem köteles viszont az észrevételeket elfogadni, s azoknak

339 62/20 03. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
340 62/20 03. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat. A határozat -  ugyanebből a szempontból -  vizsgálja az 
államfő részvételi és felszólalási jogát az Országgyűlés ülésein. A hatalommegosztás elvéből következően 
az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés e) pontja szerint a köztársasági elnök részt vehet és felszólalhat az 
Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok ülésein. E jogok nem jelentenek egyben kötelezettséget is. A 
köztársasági elnök Alkotmányban biztosított jogosítványa vonatkozik a törvény újratárgyalására is, 
távolléte azonban nem akadályozza meg az újratárgyalást. Tekintettel arra, hogy a törvény újratárgyalására 
a köztársasági elnök észrevételei alapján kerül sor, ezért részvételi, illetve felszólalási jogának 
érvényesítését megfelelő eljárási szabályok megalkotásával és szigorú betartásával feltétlenül biztosítani 
kell, mivel ez a törvény érdemi újratárgyalásának garanciáját jelenti. A köztársasági elnök részvételi és 
felszólalási jogának biztosítása az újratárgyalási eljárás keretében a törvény közjogi érvényességének egyik 
feltétele. A köztársasági elnök részvételi és felszólalási joga érvényesülésének kiemelt jelentősége van az 
Alkotmányban megfogalmazott törvény-visszaküldési jogának érvényesítése során.
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megfelelően a törvényt módosítani. Az Országgyűlés megteheti tehát, hogy -  az eljárási 

szabályoknak megfelelő módon lefolytatott érdemi -  vitát követően változatlan 

tartalommal és szövegezéssel újra elfogadja a törvényt, és így a korábbival megegyező 

törvényt küldi meg a köztársasági elnöknek aláírásra és kihirdetésre. A köztársasági elnök 

észrevételeinek megfelelő módosítási, átdolgozási kötelezettség felborítaná a hatalmi 

ágak ellenőrző és ellensúlyozó rendszerét és hatalmi túlsúlyt biztosítana a köztársasági 

elnöknek. Amennyiben viszont az Országgyűlés nem biztosítaná a köztársasági elnök 

észrevételei érdemi megfontolásának, a visszaküldött törvény tényleges megvitatásának a 

feltételeit, akkor a hatalmi ágak egymást ellenőrző és ellensúlyozó rendszere a parlamenti 

törvényhozás ellensúlyozás nélküli érvényesülése miatt borulna fel.341

b) Változtathat a törvényen, módosításokkal együtt fogadhatja el. Vitatható, hogy 

csak az államfői észrevételekhez kapcsolódó módosításokat tárgyalhatja az Országgyűlés, 

vagy más módosításokról is dönthet.

c) Arra is lehetősége van, ahogy az Alkotmánybíróság helyesen megállapította342, 

hogy a köztársasági elnök észrevételei alapján úgy döntsön, hogy nem alkot az adott 

szabályozási tárgykörben törvényt, és hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztő a 

törvényjavaslatot visszavonja.343

A politikai vétó jogalapja, Petrétei József szerint bármi lehet, kivéve az 

alkotmánysértést, mert utóbbi esetben a köztársasági elnöknek az Alkotmánybírósághoz 

kell fordulnia.344

77. A törvény-visszaküldési jog Romániában -  A román alkotmány szerint a 

Parlament által elfogadott törvényt kihirdetés végett el kell küldeni Románia Elnökének. 

A törvényt az átvételétől számított legtöbb 20 napos határidőn belül ki kell hirdetni.

Az elnök, a kihirdetés előtt, a parlamenttől egyetlen alkalommal kérheti a törvény 

felülvizsgálását. Ha az elnök a törvény felülvizsgálását kérte, a felülvizsgálás után 

elfogadott törvény átvételétől számított legtöbb 10 napon belül a törvényt ki kell hirdetni. 

A 20 napos határidő 10 naposra csökken ebben az esetben. Az előző pontban kiemeltem, 

hogy a két típusú vétó tárgya, jogalapja Magyarországon eltér. Vagyis a politikai vétót

341 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
342 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
343 Amennyiben az előterjesztő visszavonja a törvényjavaslatot, és új törvényjavaslatot nyújt be, a 
köztársasági elnök e törvény vonatkozásában élhet vétójogával.
344 Petrétei József: A köztársasági elnök vétójogáról. Jogtudományi Közlöny 2005. IV. sz.
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nem lehet alkotmánysértés esetén alkalmazni, mert ekkor az államfő kötelessége, hogy az 

Alkotmánybírósághoz forduljon. Romániában az általános vélemény szerint az 

Alkotmánybírósághoz az államfő csakis alkotmányossági indokokkal fordulhat, a törvény 

felülvizsgálatát kérheti alkotmányossági indokok végett is, de célszerűségi érvek alapján 

is.

Vitatott, hogy a törvény visszaküldése esetén csak az elnök által megjelölt 

részekről dönthet-e a parlament. Általában úgy vélik, és ezzel egyetértek, hogy a 

parlament a törvény egészét vagy bármely részét módosíthatja, nem kell az elnök által 

megjelölt problémára és részekre korlátozza a vitát és a módosítást. Azért is szükséges ez, 

mert például az elnöki vétó elfogadása esetén lehetséges, hogy a törvény egészében 

összhangot kell teremteni.

78. Az előzetes törvénykontroll (alkotmányossági vétó) Magyarországon -  A

köztársasági elnök a törvényt aláírás előtt a kihirdetésre rendelkezésére álló határidőn 

belül345 véleményezésre megküldi az Alkotmánybíróságnak, ha annak valamely 

rendelkezését alkotmányellenesnek tartja. Ha az Alkotmánybíróság -  soron kívüli 

eljárásban -  az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársaság elnök a törvényt az 

Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként köteles a törvényt aláírni és öt napon belül 

kihirdetni.

Az Alkotmánybíróság ebben az esetben értelmezte saját alkotmányossági 

felülvizsgálati jogosítványát. Az Alkotmánybíróság a törvény előzetes alkotmányossági 

vizsgálata során, alkotmánysértés megállapítása esetén csak tartalmi követelményeket 

határozhat meg, az Alkotmánynak megfelelő törvényszöveg meghatározására azonban 

nincs lehetősége.346

Magyarországon kizárólag az államfőnek van joga előzetes törvénykontrollt 

kezdeményezni. Az előzetes törvénykontroll kezdeményezésére jogosultak körét 

megfontolandó lenne kiterjeszteni. Erre utal az is, hogy több esetben az államfő 

kezdeményezte ugyan a kontrollt, mivel csakis az elnöknek volt erre jogosítványa, de a

345 A törvény kézhezvételétől számított 15 nap, illetve az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére 5 
nap.
346 62/20 03. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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kormány347 vagy a kezdeményező348 kérésére. Az államfő által kezdeményezett előzetes 

törvénykontrollt az Alkotmánybíróság sok esetben megalapozottnak találta. Ellenzéki 

jogként az országgyűlési képviselők jogát is el kellene ismerni az előzetes 

törvénykontrol 1 kezdeményezésére.

Itt az a kérdés merülhet fel, hogy mi történik abban az esetben, ha az 

Országgyűlés módosítja az alkotmánysértő törvényt, azonban az államfő álláspontja 

szerint az alkotmányellenességet nem szüntette meg. Az Alkotmánybíróság szerint ilyen 

esetekben az elnök kötelez kihirdetni a törvényt, mert a vétó gyakorlása, típusától 

függetlenül, egyszeri lehetőség.

79. Az előzetes törvénykontroll (alkotmányossági vétó) Romániában -  A

román Alkotmánybíróság egyik hatásköre, hogy dönt a törvények alkotmányosságáról, 

ezek kihirdetése előtt, Románia Elnökének, a két parlamenti ház valamelyike elnökének, 

a kormánynak, a Legfőbb Semmítő- és ítélőszéknek, a Nép Ügyvédjének, legalább 50 

képviselőnek vagy legalább 25 szenátornak a megkeresésére.

Romániában ezt a hatáskörét az államfő rendkívül ritkán gyakorolja. Az előzetes 

törvénykontrollal kezdeményezésével az államfő a parlamenti többség ellensúlyaként 

jelenne meg. Az előzetes törvénykontroll érdekesen viszonyul az államfő politikai 

relációihoz. Az eddigi romániai gyakorlat szerint, ha az államfő (ki nem mondott, de 

nyilvánvaló) politikai (párt)állása azonos a kormányzati többségével, akkor az ilyen 

ellenőrzési jog érdektelen. Ugyanígy jellemzően nem gyakorolja a kormány ezt a jogát, 

viszont ellenzéki jogként a parlamenti kisebbség igen.

80. A két típusú vétójog viszonya -  Fontos kérdés, hogy mi a két vétó 

egymáshoz való viszonya, gyakorolható-e mindkettő egyszerre vagy egymás után. Az 

Alkotmánybíróság szerint a köztársasági elnök az Alkotmányban meghatározott 

határidőn belül ugyanazon törvénnyel kapcsolatban csak egy alkalommal, egy intézkedést 

kezdeményezhet; a törvény alkotmányellenességének előzetes alkotmánybírósági 

vizsgálatát vagy a törvény újratárgyalását.349 A köztársasági elnök dönt arról, hogy az 

Alkotmány 26. §-a szerinti jogkörében kezdeményez-e, és milyen eljárást kezdeményez.

347 A szervezett bűnözés elleni fellépés szabályairól szóló törvényjavaslat. Lásd: 1/1999 (II. 24.) 
alkotmánybírósági határozat.
348 Az 57/2001 (XII. 5.) alkotmánybírósági határozat esetében, vagy a közösség elleni izgatásról 
büntetésének kiegészítése esetében hozott határozat (gyűlöletbeszéd fokozottabb tiltása).
349 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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A választott eljárás, vagyis a törvény újratárgyalása vagy az előzetes normakontroll 

eredményeként hozott határozatot követően azonban köteles a törvényt aláírni és 

kihirdetni. A két eljárás párhuzamos vagy egymást követő kezdeményezése tehát 

kizárt/50

Az Alkotmánybíróság a 62/2003. határozatában korábbi álláspontját tartotta

fenn.350 351

A köztársasági elnök, amennyiben a törvényt vagy annak valamelyik 

rendelkezését alkotmányellenesnek tartja, köteles azt az Alkotmánybíróságnak 

megküldeni. Amennyiben a törvénnyel vagy annak valamelyik rendelkezésével 

kapcsolatban a köztársasági elnöknek alkotmányos aggálya nincsen, akkor jogosult arra, 

hogy azt az Országgyűlésnek megfontolás végett visszaküldje vagy azt aláírja.

Az Alkotmány 26. § (3) bekezdése alapján a köztársasági elnök az újratárgyalást 

követően megküldött törvényt köteles aláírni és öt napon belül kihirdetni. Az 

Alkotmánynak ez az előírása nem teszi lehetővé azt, hogy a köztársasági elnök az 

újratárgyalt törvénnyel szemben alkotmányossági aggályai orvoslása érdekében, előzetes 

alkotmányossági vizsgálatot kérjen az Alkotmánybíróságtól. Az Alkotmánybíróság 

álláspontja ebben az esetben vitatható. Lehet, hogy az alkotmányossági aggályokat 

kiváltó rendelkezések éppen a törvény újratárgyalása folyamán kerültek be az 

alaptörvénybe. A magyar alkotmányos rendszerben a köztársasági elnök ekkor sem 

marad eszköztelen (szemben a romániai alkotmányos szabályozással), hiszen a törvény 

elfogadása után élhet törvénykezdeményezési jogával, illetőleg az általa 

alkotmányellenesnek tartott törvény miatt utólagos normakontrollt kérve az 

Alkotmánybírósághoz fordulhat.352 353 Az alkotmányos demokrácia általában sem marad 

eszköz nélkül, ha az államfőnek nincs többszöri mérlegelési joga, hiszen a törvények 

utólagos normakontrol Íját bárki kezdeményezheti. Románia esetében ilyen

350 62/20 03. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
351 6 7 5/B/2001. alkotmánybírósági határozat, ABH 2002, 1320, 1326. A 62/2003. (XII. 15.) 
Alkotmánybíróság határozathoz fűzött különvéleményében Harmathy Attila viszont azon az állásponton 
van, hogy a 675/B/2001. Alkotmánybíróság határozat arra az esetre vonatkozott, amikor az Országgyűlés a 
megfontolás végett visszaküldött törvényt a korábbival azonos tartalommal fogadja el. Vagyis lehetséges az 
alkotmányossági vétó gyakorlása, amennyiben a törvény tartalma megváltozik, és az államfő ezenek az új 
tartalmi elemeknek az alkotmányosságát kérdőjelezi meg.
352 Kiss László párhuzamos indoklása a 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozathoz.
353 Kukorelli István párhuzamos indoklása a 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozathoz.
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alkotmánybírósági értelmezés jelentősen csökkentené az alkotmánybírósági kontroll 

lehetőségét (tekintettel arra, hogy az utólagos kontroll csak konkrét jellegű). Egyébként a 

magyar Alkotmánybíróság 62/2003. határozatához fűzött több különvélemény is úgy 

érvel, hogy a politikai vétót (a törvény Országgyűlésnek való visszaküldését) követheti az 

alkotmányossági vétó. Ezek tartalmaznak megfontolásra érdemes érveket, amelyek az 

újratárgyalás után elfogadott törvény alkotmányossági vétóját indokolják. Egyetértek a 

különvéleményekbe foglaltakkal. Az alaptörvény, szöveghű értelmezés esetén sem zárja 

ki az alkotmányossági vétó gyakorlását. Annál is inkább, mert az Alkotmánybíróság is 

megállapította, hogy a köztársasági elnöknek a jogrendszer egésze és az egyes 

jogszabályok alkotmányosságának biztosítása szempontjából kiemelten fontos, speciális 

szerepét hangsúlyozza az, hogy jelenleg csak ő kezdeményezheti a törvény 

alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. Nem elfogadható, 

hogy az államfő a törvény kihirdetésének eljárása keretében az Alkotmányban 

meghatározott határidőn belül csak egyszer élhet azzal az Alkotmányban biztosított 

jogával, hogy az Országgyűlés által elfogadott törvényt nem írja alá, hanem azt más 

alkotmányos szervnek küldi meg. Az elnök elé ugyanaz a jogszabály kétszer kerül 

kihirdetésre, és a tilalom csak a politikai vétó ismétlésére vonatkozik.

Az Alkotmánybíróság szerint a két típusú vétó egymást követő gyakorlása a 

törvényalkotási eljárás indokolatlan meghosszabbodását eredményezné, és ellentétes 

lenne a köztársasági elnök számára biztosított jogkör céljával, funkciójával, a 

hatalommegosztás részeként érvényesülő ellensúlyok és kölcsönös ellenőrzések 

logikájával. Az ellensúlyozás és a kölcsönös ellenőrzés, az ellensúlyozó hatalmak és 

intézmények egymást korlátozó fékek és ellensúlyok bonyolult rendszerében egyetlen 

intézménynek sem lehet olyan domináns szerepe, amellyel a hatalomkorlátozásból 

hatalomelvonás keletkezik.354 Ebben az esetben nincs szó sem hatalomelvonásról, sem az 

eljárás indokolatlan meghosszabbodásáról. A vétó itt is relatív jellegű. Az 

Alkotmánybíróság pedig soron kívül tárgyalja az államfő kezdeményezését, amely a 

gyors megoldás garanciáját jelenti.

Az Alkotmánybíróságnak igaza van abban, hogy a politikai vétó ismételt 

gyakorlása ellehetetlenítené a törvényhozást. Azonban az alkotmányossági vétó politikai

354 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozat.
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vétót követő, szintén egyszeri gyakorlása egyáltalán nem lehetetleníti el a törvényhozást. 

Arról sincs szó, hogy ez már nem a törvényhozó hatalom egyensúlyát, hanem 

indokolatlan korlátát jelentené.355 Az elnök nem kényszeríthető arra, hogy 

alkotmányellenes (alkotmányellenesnek tartott) törvényt aláírjon, kihirdesse, és csak 

utólagos kontrollt kérhessen az Alkotmánybíróságtól. A vitát végső soron az 

alkotmányozó hatalom döntheti el. Ha világosan lehetővé teszi a két vétó egymást követő 

gyakorlását, akkor rendelkezni kell a két vétó gyakorlásának összhangjáról is.356

Ide tartozó, de más kérdés, hogy lehetséges-e a két vétó párhuzamos gyakorlása: 

például a törvény egyes rendelkezéseit alkotmányossági, más rendelkezéseit politikai 

vétóval ellenzi az elnök. Az Alkotmánybíróság szerint ez sem lehetséges.

Romániában a szakmai álláspontokat másképp fogalmazták meg. Abban az 

esetben, ha az elnök visszaküldte a törvényt a parlamentnek, és az elfogadja, akkor újra

355 Apokaliptikus látomás, hogy ekkor „felbomlana a fékek és ellensúlyok bonyolult rendszere, túlzott 
hatalmi dominancia vagy korlátok nélküli hatalomkoncentráció alakulna ki a köztársasági elnök oldalán.” 
A politikai vétót követő alkotmányossági vétó még sem indokolatlan időveszteséget nem jelent, sem a 
törvényhozó hatalmat nem írja felül. Az államfői ellenőrző jogkör korlátozott: mindkét vétó egyetlen 
alkalommal kerülhet alkalmazásra. Az államfő döntése nem felülbírálhatatlan: a politikai vétó esetében az 
Országgyűlés, az alkotmányossági vétó esetében az Alkotmánybíróság ellentétesen dönthet az elnök 
álláspontjával.
356 Jelenleg a 62/2003. (XII. 15.) alkotmánybírósági határozatban komoly érvként szerepel, hogy „a két 
eljárás párhuzamos, mind az egymást követő kezdeményezése -  az eltérő észrevételekre, az eljáró 
szervekre, az eltérő eljárási szabályokra, határidőkre tekintettel -  súlyos aszinkronitást hozna létre a 
törvény aláírásának és kihirdetésének folyamatában, s kiszámíthatatlanná tenné a törvényhozási eljárás 
befejezését. Amennyiben az Országgyűlés előbb tárgyalná újra és fogadná el a törvényt, mint ahogy az 
Alkotmánybíróság döntése megszületne, úgy a köztársasági elnök köteles lenne az újratárgyalt és esetleg 
megváltoztatott törvényt aláírni és kihirdetni, függetlenül a még folyamatban lévő, a törvény 
alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló eljárás eredményétől. Ha az Alkotmánybíróság 
utóbb alkotmányellenesnek minősítené a törvényt, akkor a köztársasági elnöknek -  az Alkotmány 26. § (5) 
bekezdése alapján -  olyan törvényt kellene az Országgyűlésnek visszaküldenie -  visszajuttatva azt a 
törvényalkotás egy korábbi szakaszába (törvényjavaslatról tárgyalás) amely az Alkotmány 26. § (3) 
bekezdése alapján már korábban aláírásra és kihirdetésre került.

Amennyiben az Alkotmánybíróság eljárása előbb zárul le, mint a törvény újratárgyalásának 
eljárása, és az Alkotmánybíróság nem állapít meg alkotmányellenességet, akkor a köztársasági elnök 
köteles a törvényt aláírni és annak kihirdetéséről gondoskodni. Ezzel viszont a folyamatban lévő, a törvény 
újratárgyalására irányuló eljárást, és ennek eredményét hagyná figyelmen kívül.

Ha a köztársasági elnök az országgyűlési újratárgyalás eredményeként elfogadott törvényt nem 
írná alá, hanem azt az alkotmányellenesség előzetes vizsgálata céljából megküldené az 
Alkotmánybíróságnak („ismételt vétó"), úgy megsértené az Alkotmány 26. § (3) bekezdésébe foglalt azon 
kötelezettségét, hogy az újra megtárgyalt és ismételten elfogadott törvényt köteles aláírni és öt napon belül 
kihirdetni.

A párhuzamos vagy ismételt vétó alkalmazásával a köztársasági elnök a törvényhozási eljárásban 
olyan hatalomra tenne szert, ami felborítaná a hatalmi ágak egyensúlyát. 
Mindezeken túlmenően mind az Alkotmány 26. § (2) bekezdése, mind annak (4) bekezdése csak az (1) 
bekezdésben említett határidőn belül (tizenöt, illetve öt nap) engedi meg az eljárások megindítását, ami 
nyilvánvalóan kizárja a két eljárás egymást követő kezdeményezését.”
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nem küldheti vissza ugyan felülvizsgálás végett, viszont kérheti az Alkotmánybíróság 

előzetes kontrollját. Az alkotmányossági vétó tehát gyakorolható a politikai vétó után. Ez 

azért is fontos, mert Romániában az előzetes törvénykontrollt kezdeményezhetik a 

képviselők és szenátorok is, akiknek szintén megvan az a joga, hogy a politikai vétó 

nyomán változatlanul vagy módosításokkal elfogadott törvényt megtámadják az 

Alkotmánybíróság előtt. Ezért az elnököt is megilleti ez a jog.

Ugyanígy, ha az Alkotmánybíróság elutasítja az alkotmányossági vétót, az 

államfő kérheti a törvény felülvizsgálatát a parlament által, így a politikai vétó is 

gyakorolható az (elutasított) alkotmányossági vétó után.

81. A parlament feloszlatása Magyarországon -  A parlament feloszlatásának a 

célja, hogy a kormány és a parlament közötti konfliktust az elnök megoldja, a parlament 

és a kormány között megbomlott bizalmi viszony és a kormányozhatatlanság időben ne 

húzódjon el.

A köztársasági elnök feloszlathatja az Országgyűlést, ha az alkotmányos feltételek 

teljesülnek. Ezek a feltételek a következők:

a) álljon fenn a feloszlatás valamelyik alkotmányos indoka. Két ilyen indok 

létezik: ha az Országgyűlés (ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején) tizenkét 

hónapon belül legalább négy esetben megvonja a bizalmat a kormánytól, illetve ha a 

kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által miniszterelnöknek 

javasolt személyt az első személyi javaslat megtételének napjától számított negyven 

napon belül nem választja meg;

b) a köztársasági elnök kérje ki a miniszterelnök, az Országgyűlés elnökének és a 

parlamenti frakciók vezetőinek a véleményét;

c) a feloszlatás formai feltétele, hogy a köztársasági elnök ugyanazzal az aktussal 

határozza meg az új választások időpontját. Az Országgyűlés feloszlásától számított 

három hónapon belül meg kell választani az új Országgyűlést;

d) ne álljon fenn rendkívüli állapot vagy szükségállapot, amelyek esetén az 

Országgyűlés nem oszlatható fel.

Az Országgyűlés működése az új Országgyűlés alakuló üléséig tart, így a 

parlamenti tevékenység folytonossága biztosítva van.
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82. A parlament feloszlatása Romániában -  Meghatározott feltételek között az 

Elnök feloszlathatja a Parlamentet. Ez a hatáskör összekapcsolható a kormánnyal is, 

ugyanis a feloszlatás csakis akkor kezdeményezhető, ha a Parlament nem tud kormányt 

alakítani, a feloszlatás alapvető feltétele a súlyos kormányválság. A két ház elnökeivel és 

a parlamenti frakciók vezetőivel tartott tanácskozás után Románia Elnöke feloszlathatja a 

Parlamentet, ha ez az első felkéréstől számított 60 napos határidőn belül nem szavazott 

bizalmat a kormányalakítás tekintetében, de csakis legalább két bizalmi szavazati kérelem 

elutasítása után. Egy év folyamán a Parlament egyetlen alkalommal oszlatható fel. A 

Parlamentet nem lehet feloszlatni Románia Elnöke mandátuma időtartamának utolsó hat 

hónapjában, sem pedig mozgósítási, háborús, ostrom- vagy sürgősségi állapot idején. 

Összefoglalva, a Parlament feloszlatásának szigorú feltételei a következők:

a) a Parlament 60 napon belül legalább két Kormány megalakítását a bizalmi 

szavazáskor utasítsa el;

b) az államfő tanácskozzon a két parlamenti kamara elnökeivel;

c) az államfő tanácskozzon a parlamenti frakciók vezetőivel;

d) ugyanabban a naptári évben a Parlament nem volt feloszlatva;

e) az államfő nincs mandátumának utolsó hat hónapjában;

f) nem áll fenn mozgósítási, háborús, ostrom- vagy sürgősségi állapot.

A tanácskozási kötelezettség arra szolgál, hogy az államfőnek meg kell próbálnia a 

feloszlatás előtt felmérni, hogy esetleg mégis lehetséges-e kormányt alakítani. A francia 

szabályozásban, amely modellként szolgált, az Elnök jogköre sokkal tágabb: a Parlament 

feloszlatásának csak a miniszterelnökkel és a házelnökökkel való konzultáció a feltétele, 

egyetlen korlát pedig az, hogy az új törvényhozó megválasztását követő egy évben nem 

lehet újra feloszlatni azt.357

83. Népszavazás kezdeményezése Magyarországon -  Mérlegelés alapján 

országos népszavazást a köztársasági elnök, a Kormány, az országgyűlési képviselők 

egyharmada vagy 100.000 választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés rendelhet 

el. Kötelező módon népszavazást kell elrendelni legalább 200.000 választópolgár 

kezdeményezésére. Vagyis az elnöki kezdeményezés az Országgyűlés mérlegelésétől 

függ. Szemben az állampolgári kezdeményezéssel, amikor -  legalább 200.000

357 Lásd az 1958. évi francia alkotmány 12. cikkét.
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választópolgár kezdeményezése esetén -  a népszavazás kötelező, az elnök indítványa 

csak feltétele az Országgyűlés döntésének, amely akár elutasító is lehet.

A köztársasági elnök tűzi ki az országos népszavazás időpontját.

84. Népszavazás elrendelése Romániában -  Románia Elnöke, a parlamenttel 

való tanácskozás után, azzal a kéréssel fordulhat a néphez, hogy egyes országos érdekű 

problémák tekintetében népszavazáson fejezze ki akaratát.358 Ez a népszavazás csakis 

véleménynyilvánító jellegű lehet, és nem képezheti a népszavazás tárgyát valamely 

törvényjavaslat elfogadása.

Ha a Parlament egyetértését adja, a helyzet egyszerű: mindkét központi, közvetlen 

legitimitású képviseleti szerv óhajtja a népszavazást.

Ha a Parlament nem ért egyet, a népszavazás akkor is elrendelhető, ugyanis az 

államfőnek csak konzultálási kötelezettsége van. Ez a helyzet a Parlament és az államfő 

közötti nyílt konfliktust jelentené. A népszavazás eredménye vagy a parlament, vagy az 

államfő legitimitását kérdőjelezné meg ebben az esetben.

Az államfő által elrendelt népszavazás, a francia előképhez viszonyítva, 

erőtlenebb. A népszavazás elrendelésének a joga tulajdonképpen az államfőt erősítené a 

parlamenttel szemben. Franciaországban, a népszavazás tárgya törvény elfogadása, a 

parlamenti kamarák vagy a Kormányjavaslatára, meghatározott területeken.359

VI. Az elnök és a végrehajtó hatalom közötti viszonyrendszer

85. Kormányalakítás, kormányátalakítás -  A kormányról szóló III. részben 

részletesen foglalkozom a kormányalakítás és a kormányátalakítás eljárásával és az ehhez 

kapcsolódó kérdésekkel, ezért itt nem tárgyalom a problémát. Csupán jelzem, hogy az 

elnök, Magyarországon és Romániában is a kormányalakítási és kormányátalakítási 

eljárásnak is fontos résztvevője.

86. A miniszterelnök leváltásának tilalma -  Ez a kérdés nyilvánvalóan csak 

Romániában tevődik fel. A Kormány esetében a 2003. évi alkotmánymódosítás előírja, 

hogy az államfő nem válthatja le a miniszterelnököt. Ez a szabály az alkotmány

358 j99j évj román alkotmány, 90. cikk.
359 Lásd az 1958. évi francia alkotmány 10. cikkét.
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szisztematikus elemzéséből eddig is levezethető volt. (A Parlament által nyújtott bizalmat 

csakis a Parlament vonhatja vissza, mert a Kormány politikai szempontból csakis a 

törvényhozásnak és szolidárisán felel. Ha az Elnök leválthatná a miniszterelnököt, akkor 

ez az államfő felé az egész Kormány politikai felelősségét jelentené, vagyis az Elnök 

személyében elfogadhatatlan hatalomkoncentráció valósulna meg, amely még a romániai 

félparlamentáris rendszer kereteit is szétfeszíti stb.).

Viszont az 1999-es alkotmányellenes gyakorlatnak köszönhetően (amikor a 

politikai válság feloldásaként Emil Constantinescu államfő leváltotta Radu Vasile 

miniszterelnököt, aki azelőtt megtagadta a lemondást), az alkotmánymódosításnál 

szükségesnek vélték ennek a szabálynak a világos megfogalmazását.

87. Konzultáció a kormánnyal -  Az elnök, sürgős és rendkívüli fontosságú 

kérdések tekintetében konzultálhat a Kormánnyal.

88. Alkotmánymódosítás kezdeményezése -  Románia Elnöke a Kormány 

javaslatára kezdeményezheti az Alkotmány módosítását. A Kormány javaslata kötelező 

eleme az alkotmánymódosítás államfői kezdeményezésének, hiányában az államfő nem 

kezdeményezhet. Viszont az államfőnek mérlegelési joga van, hogy a javaslatot 

felvállalja-e. Amennyiben a kormányjavaslatot nem vállalja fel, akkor a Kormány saját 

parlamenti többségére támaszkodva kezdeményezheti az alkotmánymódosítást (a 

képviselők vagy szenátorok egynegyede is kezdeményezheti az alaptörvény 

felülvizsgálatát). A 2003. évi alkotmánymódosításnál a kormányzati többség a parlamenti 

kezdeményezést választotta, ugyanis ez már jelezte a körvonalazódó minősített többséget 

(ellenzéki szavazatok szükségessége). Az államfő legitimitását sem tartották 

elegendőnek, hogy az általa javasolt módosítások köré könnyen lehetett volna többséget 

kialakítani.

89. Részvétel a kormány ülésein -  Románia Elnöke -  mint a végrehajtó hatalom 

része -  a kormányzás tevékenységében is szerepet játszik. Románia Elnöke részt vehet a 

Kormánynak azokon az ülésein, amelyeken országos jelentőségű problémákat vitatnak 

meg a külpolitikával, a honvédelemmel, a közrend biztosításával kapcsolatban és más 

esetekben, a miniszterelnök kérésére. A részvételével megtartott kormányüléseken 

Románia Elnöke elnököl. Ez igen jelentős konfliktusforrás a politikai társbérlet esetén.
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90. Ideiglenes miniszterelnök kijelölése -  Ha a miniszterelnök akadályoztatva 

van tisztségének a gyakorlásában, Románia Elnöke jelöli ki a Kormány egyik miniszterét, 

hogy az új Kormány megalakulásáig, ideiglenes jelleggel, ellássa a miniszterelnöki 

teendőket.

91. A kormánytagok büntetőjogi felelősségének érvényesítése -  Románia 

Elnöke, a Képviselőház és a Szenátus mellett, jogosult arra, hogy a kormánytagok ellen 

bűnvádi eljárást kérjen, a tisztségük gyakorlása során elkövetett cselekményeikért. 

Bűnvádi eljárás kérése esetén Románia Elnöke elrendelheti az illetők tisztségből való 

felfüggesztését. A feltételes mód használata az alaptörvény szövegében azt jelzi, hogy az 

államfő mérlegelheti, hogy elrendeli a felfüggesztést vagy sem. Valamely kormánytag 

perbe fogása a tisztségéből való felfüggesztéssel jár, ez már a jog erejénél fogva 

megtörténik (automatikus), az államfő ebben már nem játszik szerepet. Az ítélkezésre a 

Legfőbb Semmítő- és ítélőszék illetékes.

92. Kinevezési hatáskörök a végrehajtó hatalom tisztségeibe -

Magyarországon a köztársasági elnök az Alkotmány 33. § (4) bekezdése szerint a 

miniszterelnök javaslatára kinevezi és felmenti a minisztereket.

A 30/A. § (1) bekezdés h) pontja értelmében külön törvényben meghatározott 

szabályok szerint kinevezi és felmenti az államtitkárokat. Az i) pont szerint külön 

törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a 

Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti 

az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a 

Magyar Tudományos Akadémia elnökét. A h) és i) pontban előírt hatáskör gyakorlásához 

a miniszterelnöknek vagy az illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges. Általános 

szabály szerint az elnök dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket külön törvény a 

hatáskörébe utal. Ehhez szintén szükséges az ellenjegyzés -  következésképpen az 

elnöknek sem kinevezési, sem más hatáskört törvény nem állapíthat meg úgy, hogy azt 

nem köti ellenjegyzéshez.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Alkotmány 48. §-ában 

meghatározott kinevezési jog kivételével360 az Alkotmány vagy külön törvény által a

360 A 48. § (1) bekezdése szerint a Legfelsőbb Bíróság elnökének javaslatára kinevezi a Legfelsőbb Bíróság 
elnökhelyetteseit, a (2) bekezdés értelmében, törvényben meghatározott módon, kinevezi a hivatásos
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köztársasági elnök hatáskörébe utalt minden kinevezéshez, előléptetéshez, tisztségben 

való megerősítéshez valamint felmentéshez (a továbbiakban együtt: kinevezés), továbbá a 

köztársasági elnök hatáskörébe tartozó jóváhagyáshoz a miniszterelnök vagy az illetékes 

miniszter ellenjegyzése szükséges. Az ellenjegyzés a köztársasági elnök aktusának 

érvényességi kelléke. Az ellenjegyzés megtörténtével a Kormány vállalja a politikai 

felelősséget a köztársasági elnök aktusáért az Országgyűlés előtt.361 A valóságban a 48. § 

mellett még más kinevezési jogkör sincs ellenjegyzéshez kötve. Az Alkotmány szerint a 

minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. 

Úgy vélem, ebben az esetben nincs ellenjegyzésre szükség, ugyanis a minisztereket a 

miniszterelnök javasolja. Ettől eltérően szükséges az ellenjegyzés az államtitkárok 

kinevezése és felmentése esetében.

Az ellenjegyzés egyrészt biztosítja, hogy az elnök aktusai ne kerüljenek ellentétbe 

a Kormány politikájával, másrészt pedig a köztársasági elnök aktusát is bekapcsolja a 

parlamentáris felelősség rendszerébe azáltal, hogy a Kormány átvállalja a politikai 

felelősséget az aktusért.362 363

A köztársasági elnöknek meg kell tagadnia a kinevezést, illetve a jóváhagyást, ha 

észleli, hogy az ahhoz jogszabályban előírt feltételek nem teljesültek (magyar 

állampolgárság, szakmai kvalifikáció, életkor; továbbá az eljárási követelmények, köztük 

a javasolt személy országgyűlési bizottság előtti meghallgatásának megtörténte, stb.).

Ezen kívül csak akkor alkotmányos a kinevezés, illetve a jóváhagyás 

megtagadása, például tartalmi okokból, ha a köztársasági elnök alapos okkal arra 

következtet, hogy a javaslat teljesítése az államszervezet demokratikus működését 

súlyosan zavarná/63 Az utóbbi szempontból a köztársasági elnök a kinevezésnél

bírákat. Az elnök a bírói hatalmi ág irányába is gyakorol kinevezési hatásköröket. A Legfelsőbb Bíróság 
elnökét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés -  kétharmados többséggel -  választja. A bírói 
hatalomhoz kötődő kinevezési jogköreit az államfő ellenjegyzés nélkül gyakorolja. Romániában az elnök 
által kinevezett bírák elmozdíthatatlanok, a törvénynek megfelelően. A bírákat kinevezésre a Magisztratúra 
Legfelsőbb Tanácsajavasolja.
361 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
362 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
363 A hivatkozott határozat szerint az Alkotmányban kifejezetten szabályozott önálló politikai döntések 
feltételei szerint, és alkotmányos helyzetéből adódóan, a köztársasági elnök tartalmi okból elutasító döntése 
végső biztosítékul szolgál; rendkívüli eszköz, amelynek alkalmazására csak az államszervezet súlyos 
működési zavarának elhárítása adhat okot. Tehát a kinevezés megtagadásához is rendkívül súlyos 
kifogásnak kell fennállnia a kinevezendő személlyel szemben, vagy az aggályos kinevezések sorozatának
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kizárólag a személyre tett javaslatot, jóváhagyás esetén pedig kizárólag a mindenkori 

előterjesztés tartalmát vizsgálhatja felül.364 A formailag aggálytalan kinevezési javaslat 

teljesítésének megtagadásával ugyanis a köztársasági elnök érdemben, 

felülbírálhatatlanul beavatkozik az államszervezet működésébe, a politikai felelősséget 

viselők akaratának teljesülését meghiúsítja, anélkül, hogy maga ezért politikai 

felelősséget viselne. A kinevezés megtagadása esetén a az ellenjegyzés fogalmilag kizárt. 

Az ellenjegyzés ugyanis csak a teljesített kinevezésre vonatkozhat.365 366 Az ellenjegyzés 

szükségszerű elmaradása folytán a kinevezés megtagadása a köztársasági elnök önálló 

politikai döntési jogkörévé válik. Az államszervezet demokratikus működésének 

súlyos zavarát a köztársasági elnök a kinevezési jog gyakorlásával összefüggésben akkor 

állapíthatja meg, ha alapos okkal arra következtet, hogy a személyre tett javaslat 

teljesítése miatt a kinevezéssel érintett szerv alapfeladatainak ellátására -  beleértve a 

szerv működésével kapcsolatos alapvető jogok intézményes védelmét is -  képtelenné 

válnék. A kinevezés megtagadásával a köztársasági elnök az államszervezetnek a 

kinevezéstől alapos okkal várható, másként el nem hárítható, azonnal és közvetlenül 

fenyegető zavara esetén élhet. A kinevezés megtagadása nem használható fel olyan 

elvont -  a konkrét személyi javaslattól függetlenül is fennálló -  veszélyek 

kiküszöbölésére, amelyek az államszervezet demokratikus működését érintő jogi 

szabályozás hézagos voltából vagy a jogi garanciák hiányából adódnak. Ezek orvoslására 

a köztársasági elnöknek az Alkotmányban biztosított más eszközök állnak 

rendelkezésére.367 A kinevezési javaslat teljesítését elutasító döntésből ki kell tűnnie, 

hogy a javaslatot a köztársasági elnök mely jogszabályi feltétel hiánya miatt utasította el; 

illetőleg ki kell tűnniük azoknak a tényeknek, amelyekből a köztársasági elnök alapos 

okkal arra következtetett, hogy a javaslat teljesítése az államszervezet demokratikus 

működését súlyosan zavarná.368

A köztársasági elnök a kinevezés vagy felmentés törvényi előfeltételeinek 

teljesülésén túlmenő további feltételeket nem támaszthat.

kell olyan mértéket öltenie, hogy a demokratikus államszervezet védelmében a köztársasági elnöknek meg 
kell szakítania a folyamatot.
364 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
365 4 8/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
366 4 8/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
367 36/1992. (VI. 10.) alkotmánybírósági határozat.
368 36/1992. (VI. 10.) alkotmánybírósági határozat.
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Ha törvény előírja, hogy a kinevezési eljárás keretében valamely szerv -  így 

például az Országgyűlés bizottsága -  a jelöltet meghallgassa, vagy véleményt 

nyilvánítson, a meghallgatás és az állásfoglalás eljárási érvényességi kellék, 

megtörténtüket a köztársasági elnöknek a kinevezés jogi előfeltételei között vizsgálnia 

kell. Az eljárásban közreműködő szerv állásfoglalását a köztársasági elnök akkor köteles 

figyelembe venni, ha törvény kifejezetten így rendelkezik. A figyelembe vétel az 

állásfoglalás tartalmának bevonását jelenti a döntés előtti mérlegelésbe, magát a döntést 

azonban nem köti.369

A köztársasági elnök a kinevezési jogkörébe tartozó döntést ésszerű határidőn 

belül köteles meghozni, amely annak megállapításához szükséges, hogy a kinevezés 

alkotmányos feltételei fennállnak-e. E határidő túllépése alkotmányellenes.370

93. A katonai erőkhöz való viszony -  A katonai erők a végrehajtó hatalom részét 

képezik. Ezért itt tárgyalom az államfő és a katonai erők viszonyát.

Magyarországon a köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka. Az 

Alkotmány szerint a Magyar Honvédség irányítására -  ha nemzetközi szerződés másként 

nem rendelkezik -  az Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az 

Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány és az illetékes 

miniszter jogosult.

A főparancsnoki tisztségre vonatkozó alkotmányos előírásokat az 

Alkotmánybíróság értelmezte.371 A Magyar Honvédség irányításában a köztársasági 

elnök mellett az Országgyűlésnek, a Honvédelmi Tanácsnak, a Kormánynak és az 

illetékes miniszternek is részt kell vennie, az Alkotmányban meghatározott hatáskörök 

szerint, illetve azok sérelme nélkül. Az Alkotmányban meghatározott szerveken kívül a 

Magyar Honvédség irányítására semmilyen más szervnek nincs hatásköre. Az 

Országgyűlés alkotmánymódosítás nélkül a fegyveres erők irányítására vonatkozó olyan 

új hatáskört, amelyet az Alkotmány nem tartalmaz, csak akkor állapíthat meg az irányító 

szervek bármelyike részére, ha ezzel az Alkotmány szerint irányításra jogosult többi 

szervnek az Alkotmányban meghatározott hatáskörét nem vonja el.

369 4 8/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
370 8/1992. (I. 30.) alkotmánybírósági határozat.
371 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
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Az Alkotmány 29. § (2) bekezdése, amely szerint a köztársasági elnök a Magyar 

Honvédség főparancsnoka, nem hatásköri szabály. Az Alkotmány a köztársasági 

elnöknek a Magyar Honvédség irányítására vonatkozó hatáskörén belül nem különít el és 

nem nevez meg a főparancsnoki funkciót kitöltő jogosítványokat. A 29. § (2) bekezdése 

alkotmányjogi jelentősége annyi, hogy a köztársasági elnököt legalább egy hagyományos 

főparancsnoki jogosítvánnyal fel kell ruházni. A köztársasági elnök főparancsnoki 

funkciója az elnök alkotmányjogi jogállásának része, és nem a Magyar Honvédségben 

viselt rang vagy beosztás. A fegyveres erők főparancsnoka a fegyveres erőkön kívül áll, 

azoknak irányítója és nem vezetője. A főparancsnok tehát a fegyveres erők egyikének 

sem szolgálati elöljárója. A főparancsnok irányító hatáskörét az Alkotmány, illetve az 

Alkotmány felhatalmazása alapján és annak keretében meghozott törvény kimerítően 

meghatározza; további jogok az Alkotmány 29. § (2) bekezdéséből közvetlenül nem 

származnak. A köztársasági elnök Magyar Honvédség irányítására vonatkozó hatásköre 

alkotmányjogilag nem különbözik egyéb hatásköreitől; kinevezési és jóváhagyási 

jogosítványát ugyanazokkal a feltételekkel gyakorolja, mint az egyéb kinevezési, 

jóváhagyási és megerősítési jogköröket.

Az Alkotmány szerint a kormány irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 

szervek működését. A végrehajtó hatalommal kizárólagosan felruházott Kormány 

alkotmányos jogállásával összhangban minden olyan irányítási hatáskört felölel a Magyar 

Honvédség felett, amely a hatályos jog szerint nem tartozik kifejezetten az Országgyűlés 

vagy a köztársasági elnök hatáskörébe. A három szerv hatásköreinek a Magyar 

Honvédség irányítását hézag nélkül át kell fogniuk. A Magyar Honvédség működésének 

irányítása a Kormány hatásköréből törvénnyel nem vonható el; ugyanakkor a hatalmi 

ágak elválasztása, illetve a köztársasági elnök jogállása keretein belül, a Kormány 

hatáskörének érintetlenül hagyásával, mind az Országgyűlés, mind a köztársasági elnök
373hatásköre elvileg bővíthető.

Romániában az elnök a fegyveres erők parancsnoka, és ellátja a Legfelsőbb 

Honvédelmi Tanács elnökének tisztségét.

A rendkívüli hatáskörök tekintetében lásd a következő fejezetet. 372 373

372 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
373 48/1991. (IX. 26.) alkotmánybírósági határozat.
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VII. További hatáskörök

94. Áttekintés -  Az alább tárgyalt hatáskörök meghatározó jellegűek az államfői 

tisztség tekintetében, ezért rövid áttekintésüket nem lehet mellőzni.

95. Állampolgársági ügyek -  Magyarországon az Alkotmány szerint a 

belügyminiszter előterjesztésére a köztársasági elnök dönt az állampolgársági 

ügyekben.374 Romániában az állampolgársági ügyek a kormány és az igazságügyi 

minisztérium hatáskörébe tartoznak.

96. Elnök és Alkotmánybíróság -  Mindkét államban az elnök előzetes 

törvénykontrollt kezdeményezhet, amelyről már részletesen volt szó.

Romániában az államfő nevez ki a 9 alkotmánybíró közül hármat (hármat-hármat 

nevez ki a Képviselőház és a Szenátus). Az Alkotmánybíróság felügyel a Románia 

Elnökének a megválasztásával kapcsolatos eljárás betartására és igazolja a választás 

eredményét. A 3 alkotmánybíró kinevezésénél a miniszterelnöki ellenjegyzés a 

kormányzat beavatkozása lenne és (tovább) politizálná az alkotmánybírói kinevezéseket, 

ezért ez a hatáskör nincs miniszterelnöki ellenjegyzéshez kötve. Ugyanez a helyzet a 

titkosszolgálatok igazgatóinak a kinevezésének esetében. Ebben az esetben az államfő 

javaslatot tesz, a kinevezés joga a Parlament kamaráinak együttes ülését illeti meg.

97. Elnök és külpolitika -  A köztársasági elnök a Magyar Köztársaság nevében 

nemzetközi szerződéseket köt. Ha a szerződés tárgya a törvényhozás hatáskörébe 

tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges. 

Megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket. E jogok gyakorlása ellenjegyzéshez 

kötött.

Romániában az elnök, miniszterelnöki ellenjegyzéssel, Románia nevében megköti 

a Kormány által megtárgyalt nemzetközi szerződéseket és elfogadható határidőn belül, 

ratifikálás végett, a Parlament elé terjeszti azokat. A többi nemzetközi szerződés és 

egyezmény megkötése, jóváhagyása vagy ratifikálása törvényben meghatározott eljárás 

szerint történik. Az Elnök, a Kormány javaslatára és miniszterelnöki ellenjegyzéssel, 

megbízza és visszahívja Románia diplomáciai képviselőit és jóváhagyja a diplomáciai

374 30/A. § (1) bekezdés 1) pont.

139



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

kirendeltségek létesítését, megszüntetését vagy rangjuk megváltoztatását. Más államok 

diplomáciai képviselői Románia Elnöke mellett vannak akkreditálva.

98. Rendkívüli hatáskörök Magyarországon -  Az államfő egyes feladatköreit 

csak a szokványostól eltérő helyzetekben gyakorolhatja. Ezeket a feladatköröket 

„tartalék” feladatköröknek is szokták nevezni, mert csak rendkívüli estekben 

aktiválódnak.

Ha az Országgyűlés akadályoztatva van az alábbi döntések meghozatalában, 

akkor a köztársasági elnök jogosult:

a) a hadiállapot kinyilvánítására;

b) a rendkívüli állapot kihirdetésére;

c) a Honvédelmi Tanács létrehozására;

d) a szükségállapot kihirdetésére.

Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem 

ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot 

vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik. Ezért 

indokolt az Országgyűlést helyettesítő elnöki jogkör.

Az elnöki jogkör nem gyakorolható diszkrecionálisán, mert az akadályoztatás 

tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a 

szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az 

Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen állapítja meg. Az Országgyűlés 

utólagos kontrollt gyakorol. Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli állapot vagy a 

szükségállapot kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni 

első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E 

döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az Országgyűlés 

elnöke, az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak 

vezetői, a miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar 

főnöke.

Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt:
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a) a Magyar Honvédség országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, 

békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett humanitárius 

tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról;

b) a külföldi fegyveres erők magyarországi vagy az ország területéről kiinduló 

alkalmazásáról, illetve magyarországi állomásozásáról;

c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.

A Honvédelmi Tanács gyakorolja az Országgyűlés által rá átruházott jogokat, a 

köztársasági elnök jogait és a Kormány jogait.

A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, ebben egyes törvények alkalmazását 

felfüggesztheti, illetőleg törvényi rendelkezésektől eltérhet, továbbá egyéb különleges 

intézkedéseket hozhat, az Alkotmány alkalmazását azonban nem függesztheti fel. A 

Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti, kivéve 

ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.

Újabb garanciális szabály, hogy az Alkotmánybíróság működése rendkívüli 

állapot idején sem korlátozható.

A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a 

köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség felhasználásáról, ha a rendőrség 

alkalmazása nem elegendő az alkotmányban meghatározott cselekmények elhárítására (az 

alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló 

fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben 

veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos 

cselekmények).

A szükségállapot idején a külön törvényben megállapított rendkívüli 

intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök a 

bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés 

elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés -  akadályoztatása estén az 

Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága -folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés, illetőleg 

az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli 

intézkedések alkalmazását felfüggesztheti. A rendeleti úton bevezetett rendkívüli 

intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve ha hatályukat az Országgyűlés -  

akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága -  meghosszabbítja.
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A szükségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.

Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése 

esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és szövetséges 

légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az alkotmányos rend, az 

élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében a Kormány a 

köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint -  a támadással arányos és erre 

felkészített erőkkel -  a szükségállapot vagy a rendkívüli állapot kihirdetésére vonatkozó 

döntésig azonnal intézkedni köteles. A Kormány megtett intézkedéséről haladéktalanul 

tájékoztatja az Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele 

érdekében.

A rendkívüli helyzetekhez kapcsolódó jogalkotással kapcsolatban meg kell 

jegyezni, hogy a köztársasági elnök szükségállapot idején vezethet be, rendeleti úton, 

külön törvényben megállapított rendkívüli intézkedéseket. Rendkívüli állapot esetében a 

Honvédelmi Tanácsot hatalmazza fel az alkotmány rendeletalkotásra. Említést kell tenni 

még a kormány rendkívüli rendeletalkotási hatásköréről is. Veszélyhelyzetben és 

megelőző védelmi helyzetben a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes 

törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat.

99. Rendkívüli hatáskörök Romániában -  A Parlament előzetes jóváhagyásával 

és miniszterelnöki ellenjegyzéssel kihirdetheti a fegyveres erők részleges vagy általános 

mozgósítását. Csakis rendkívüli esetekben, az Elnök döntését utólagosan kell 

jóváhagyásra a Parlament elé terjeszteni, a döntés meghozatalától számított legfeljebb 5 

napon belül.375 A miniszterelnöki ellenjegyzés ebben az esetben is szükséges.

Az ország elleni fegyveres agresszió esetén Románia Elnöke, miniszterelnöki 

ellenjegyzéssel, intézkedéseket foganatosít az agresszió visszaverésére, és ezeket, üzenet 

útján, késedelem nélkül a Parlament tudomására hozza. Ha a Parlament nem tart 

ülésszakot, a Parlament a jog szerint összehívottnak számít, az agresszió kirobbanásától 

számított 24 órán belül.376 Mozgósítás vagy háború esetén a Parlament folytatja

375 1 991. évi román alkotmány, 92. cikk (2) bekezdés.
376 A román alkotmány 65. cikk (2) bekezdés d) pontja szerint a Képviselőház és a Szenátus együttes 
ülésének a hatásköre a hadiállapot kihirdetése.
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tevékenységét ezen állapotok teljes időtartama alatt, vagy ha nincsen ülésszak, akkor a 

kinyilvánításuktól számított 24 órán belül a jog szerint összehívottnak számít.

Románia Elnöke, miniszterelnöki ellenjegyzéssel, az egész országban vagy egyes területi

közigazgatási egységekben a törvény szerint bevezeti az ostromállapotot vagy a 

sürgősségi állapotot, és az intézkedés foganatosításától számított legfeljebb 5 napon belül 

kéri a Parlamenttől ennek jóváhagyását.377 Ha a Parlament nem tart ülésszakot, a 

parlamentet az ostromállapot vagy a sürgősségi állapot bevezetésétől számított legfeljebb 

48 órán belül jog erejénél fogva összehívottnak számít és az a bejelentett állapotok egész 

időtartama alatt működik.

100. Kitüntetések és címek adományozása -  Magyarországon a köztársasági 

elnök adományozza a törvényben meghatározott címeket, érdemrendeket, kitüntetéseket 

és engedélyezi viselésüket. A hatáskör gyakorlása ellenjegyzéshez kötött.

Romániában az elnök miniszterelnöki ellenjegyzéssel kitüntetéseket és megtisztelő 

címeket adományoz378; miniszterelnöki ellenjegyzéssel marsalli, tábornoki és tengernagyi 

rangot adományoz; kinevezéseket tesz köztisztségekbe, a törvény által előírt feltételek 

között.

101. Az államfő önkormányzatokkal kapcsolatos hatáskörei Magyarországon

-  A román elnök nem rendelkezik hatáskörökkel a helyi közigazgatás viszonylatában. 

Ezzel szemben a magyar elnök több hatásköre kapcsolódik a helyi önkormányzati 

igazgatáshoz:

a) az elnök dönt, a belügyminiszter előterjesztésére, a városi cím 

adományozásáról és a községalakításról;

b) a köztársasági elnök tűzi ki a helyi önkormányzati általános választások 

időpontját;

c) Helyi képviselőtestület feloszlatása esetén, az önkormányzati és 

államigazgatási feladatok ideiglenes ellátására köztársasági biztost nevez ki.

102. Elnök és bírói hatalom -  Szándékosan hagytam a végére az államfő és a 

bírói hatalom viszonyának áttekintését. Alapos áttekintés most nem cél, és nincs is keret

377 1991. évi román alkotmány, 93. cikk (1) bekezdés.
378 Lásd a 2000. évi 29. törvényt Románia nemzeti kitüntetéseinek rendszeréről (módosításai: 2000. évi 70. 
sürgősségi kormányrendelet; 2001. évi 612. törvény; 2002. évi 352. törvény; 2004. évi 50. törvény).
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erre, mert alapvetően a parlament-kormány-államfő hatalmi háromszög képezi a vizsgálat 

tárgyát.

A magyar köztársasági elnök gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát, és ehhez az 

igazságügyminiszter ellenjegyzése szükséges. A köztársasági elnök az egyéni kegyelem 

gyakorlásakor az állami büntető igényről mond le.379 380 A román államfő miniszterelnöki 

ellenjegyzéssel gyakorolja az egyéni kegyelmet. Az elnök mindkét államban kinevezési 

jogkörrel is rendelkezik a bírói hatalommal való viszonyában.

Vili. A hatásköri- és pozícióelemzés következtetései

103. Következtetések -  A fenti elemzés célja arra korlátozódik, hogy Románia 

esetében szisztematikusan jelenítse meg azokat a problémákat, amely az államfő 

közvetlen választásához, és ennek a legitimitásnak az alapján az Elnök államszervezetben 

elfoglalt pozíciójához kötődnek, különös tekintettel a magyarországi reform-javaslatokra. 

Magyarország esetében az egyes hatáskörökhöz kapcsolódó problémákat is kiemeltem.

A román államfő a kormánnyal szemben viszonylag erős, a parlamenttel szemben 

viszonylag gyenge. A parlamenttel való viszonyaiban a hatalomi ágak elválasztása 

viszonylag erősebben érvényesül. Az államfő parlamenttel szembeni relatív gyengesége 

hatásköri kérdés, ezért Románia kormányzati rendszerét mérsékelt, parlamentarizált 

szemiprezidencializmusként is meghatározzák.

Az alapvető probléma a román kormányzati rendszer esetében, hogy fennáll-e az 

államfő, a Kormány és a parlamenti többség között a politikai cselekvési egység. 

Amennyiben a választói akarat az államfői tisztséget és a kormányzati többséget 

ellentétes politikai csoportoknak juttatja, a konfliktusok megjelenése bizonyos, csak 

mértékük, megoldhatóságuk kérdéses. A kormányzati többség és az államfő 

mandátumának időtartama közötti eltérés valószínűvé teszi, hogy a román alkotmányos 

gyakorlatnak számolnia kell a politikai társbérlet korszakaival.

379 31/1997. (V. 16.) alkotmánybírósági határozat.
380 Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ. All Beck Kiadó, Bukarest 2001. I. kötet. 293 o.;
Antonie Iorgovan: A politikai rendszer változása és az alkotmányos fejlődés Romániában az 1989.
decemberi forradalom után. In Alkotmány és jogtudomány. Tanulmányok. Emlékkönyv dr. Szabó József 
professzor emlékére. Szerk. Tóth Károly, Acta Jur. et Pol., Szeged 1996. 216-217. o.
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IX. Az elnöki hatáskörgyakorlás jogi és politikai eszközei

Romániában

104. Az elnök aktusai -  Románia Elnöke, feladatkörének gyakorlására során, 

dekrétumokat bocsát ki. A dekrétum jellegzetességei:

a) az Elnök jogi jellegű aktusai, joghatást szándékával kibocsátott egyoldalú 

akaratnyilatkozatok,

b) az államfői hatáskörök gyakorlása során bocsátják ki őket;

c) érvényességi feltételük a Románia Hivatalos Közlönyében való közzététel. A 

közzététel elmulasztása esetén a dekrétum „nemlétezőnek”381 számít, nem válthat ki 

joghatást;

d) az Alkotmány által meghatározott egyes területeken kibocsátott dekrétumok 

érvényességét az Alkotmány miniszterelnöki ellenjegyzéshez köti. Az ellenjegyzés 

érvényességi kellék, és az elnöki hatalmat korlátozó funkciót tölt be (az ellenjegyzés a 

miniszterelnök egyetértését is kifejezi a dekrétum tartalmával). Ha a dekrétum 

érvényességéhez miniszterelnöki ellenjegyzés szükséges, akkor a dekrétum az államfő és 

a Kormány közötti megegyezést tükrözi. A Kormány a miniszterelnöki ellenjegyzéssel 

politikai felelősséget is vállal a Parlament előtt az államfő aktusaiért, aki egyébként 

politikailag nem felelős a Parlamentnek (kivéve a fentebb tárgyalt felfüggesztési eljárást, 

amely véleményem szerint a politikai felelősség formája).382 383

Az ellenjegyzéshez kötött dekrétumok komplex közigazgatási aktusok, mert két
' 383közhatóság akaratnyilvánítását tartalmazzák.

e) a dekrétumok végrehajthatóak.

A dekrétum tulajdonképpen a közigazgatási aktus egyik formája. A 

szakirodalomban a dekrétumokkal kapcsolatban legalább három vitatatott kérdés létezik.

Az első kérdés, hogy bocsáthat-e ki az Elnök az Alkotmány alapján más 

elnevezéssel jogi aktusokat? Igen, az alaptörvény által meghatározott feladatköri korlátok

381 Román nyelven: „inexistent”.
382 Állítólag 1946-ban létezett olyan dekrétum, amely Ion Antonescu és társainak a megkegyelmezéséről 
szólt, és amelyet Mihály király aláírt. A miniszterelnök nem ellenjegyezte ezt a dekrétumot. Valószínűleg 
ez a dekrétum nem létezett, azonban tény, hogy Mihály királytól kérték a halálbüntetés enyhítését, és ezt 
Petru Groza miniszterelnök ellenezte.
383 Tudor Dráganu: Drept constitutional... i.m. 275. o.
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között. Például: amikor rendkívüli jellegű intézkedéseinek jóváhagyását kéri a 

Parlamenttől; amikor a Parlamenttől a törvény újratárgyalását kéri; és amikor az 

Alkotmánybíróságtól előzetes törvénykontrollt (az elfogadott, de még ki nem hirdetett 

törvény alkotmányosságának ellenőrzése) kér. Ezek az aktusok szintén joghatást váltanak 

ki, viszont nem dekrétumok, nem kell őket Románia Hivatalos Közlönyében közzétenni. 

Ugyanígy az 1994. évi 47. törvény szerint az elnök fogadja el az Elnöki Adminisztráció 

szervezeti és működési szabályzatát. A törvény nem nevesíti a szabályzat jogi formáját, 

de mivel nem tartalmaz Románia Hivatalos Közlönyében való publikálásra vonatkozó 

kötelezettséget, nyilván nem lehet szó dekrétumról. A gyakorlat is ilyen irányú. 

(Ugyanígy nem határozza meg a törvény az elnöki tanácsosok kinevezésének formáját. A 

gyakorlat szerint azonban az elnök dekrétumot használ a tanácsosok kinevezésére és 

visszahívására).

A dekrétum az Elnök jogi aktusa, az államfőnek azonban politikai jellegű, jogilag 

szabályozott vagy nem szabályozott aktusai is lehetnek: üzenetek, közlemények, 

nyilatkozatok. Olyan hatáskörök is léteznek, amelyek nem járnak aktuskibocsátással, 

hanem cselekménynek, jog gyakorlásának minősülnek (például: részvételi jog a Kormány 

ülésein, az alaptörvényben meghatározott feltételek szerint; tanácskozás a Kormánnyal 

sürgős és rendkívüli fontosságú kérdések tekintetében).

A második kérdés, hogy lehetnek-e a dekrétumok normatív jellegűek? Az egyik 

vélemény szerint az elnöki dekrétum jellegétől fogva csakis egyedi jellegű lehet, a másik 

álláspont szerint az egyedi dekrétumok mellett normatív dekrétumok is elképzelhetőek. 

Véleményem szerint egyes elnöki dekrétumok valóban lehetnek normatív jellegűek, noha 

a dekrétumok túlnyomó többsége valóban egyedi jellegű. Például az alkotmány 92. cikke 

szerint az ország elleni fegyveres agresszió esetén Románia Elnöke intézkedéseket 

foganatosít az agresszió visszaverésére. Ezeket az intézkedések lehetnek normatív 

jellegűek is.

105. A dekrétumok közigazgatási bírósági ellenőrzése -  A harmadik kérdés, 

amely felmerül az, hogy lehetséges-e a dekrétumok közigazgatási bíráskodási 

ellenőrzései Az alapvető állampolgári jogokról szóló fejezetben az 52. cikk rendelkezik a 

valamely közhatóság által sértett személy jogáról. Az alaptörvény kimondja, hogy a 

valamely jogában vagy törvényes érdekében közhatóság által közigazgatási aktussal vagy
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a kérelme törvényes határidőre való megoldásának elmulasztásával sértett személy 

jogosult az igényelt jog vagy törvényes érdek elismerésére, az aktus megsemmisítésére és 

a neki okozott kár megtérítésére. E jog gyakorlásának feltételeit és korlátáit organikus 

törvény állapítja meg. Az alaptörvény 126. cikkének (6) bekezdése pedig kimondja, hogy 

garantált a közhatóságok közigazgatási aktusainak bírósági ellenőrzése, a közigazgatási 

bíráskodás útján, kivéve a Parlamenttel való kapcsolatokra vonatkozó és a katonai 

parancsoló aktusokat. Véleményem szerint az Elnök dekrétumai, közigazgatási aktus 

jellegüknél fogva megtámadhatóak a közigazgatási bíráskodás eljárása szerint, 

amennyiben törvénytelen jellegük következtében meghatározott személy jogait vagy 

törvényes érdekeit megsértették. Azonban azok a dekrétumok, amelyek a Parlamenttel 

való kapcsolatokra vonatkoznak, vagy katonai jellegű parancsoló aktusokat tartalmaznak, 

nincsenek bírósági ellenőrzésnek alávetve. Mivel az alkotmány határozza meg azokat a 

tárgyköröket, amelyek területén kibocsátott dekrétumok nincsenek bírósági ellenőrzésnek 

alávetve, a jog gyakorlásának feltételeit és korlátáit meghatározó organikus törvény nem 

vonhat ki újabb területeket a bírósági ellenőrzés alól. A kérdésnek több gyakorlati 

aspektusa lehet: megtámadhatja-e egy bűncselekmény áldozata vagy hozzátartozói az 

egyéni kegyelmet nyújtó dekrétumot? Megtámadhatja-e egy nagykövet az őt visszahívó 

dekrétumot? A válasz, a fentiek függvényében igenlő kell legyen, így az 

igazságszolgáltatás az ilyen kereseteket nem utasíthatja rögtön vissza, hanem meg kell 

vizsgálnia. A visszautasítás csakis abban az esetben lehetséges, ha nem áll fenn jogsértés 

vagy nem sérült törvényes érdek.

Ennek az álláspontnak ellentmond a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék egyik aktuális 

döntése. A tényállás a következő: az egyéni kegyelmet nyújtó dekrétumot az elnök egy 

másik dekrétummal hatályon kívül helyezte.384 Ezt a második dekrétumot támadták meg, 

de a bukaresti ítélőtábla, és a fellebbezés keretében a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék 

egyaránt azt mondta ki, hogy a kegyelmi dekrétumot hatálytalanító dekrétumot nem lehet

384 A 2004/1164. dekrétum a miniszterelnöki ellenjegyzés intézményével kapcsolatban is felvetett érdekes 
kérdéseket. Az államfő népszerűtlen döntést hozott a kegyelmi dekrétummal, amely komoly ellenkezést 
váltott ki. A felelősségtől szabadulni kívánó miniszterelnök előbb azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik, 
hogy ellenjegyezte-e a dekrétumot, majd utóbb azt, hogy az ő ellenjegyzése csakis a Hivatalos Közlönyben 
való közzétételhez szükséges. Az ellenjegyzéssel a miniszterelnök politikai felelősséget vállal a 
dekrétumért. Következésképpen vissza is utasíthatja az ellenjegyzést. Azonban a visszautasításnak nincs 
gyakorlata; és az ellenjegyzés egyszerű, megfelelően nem indokolt visszautasítása a diszkrecionalitás 
elemeit hordozza magában

147



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

megtámadni. A kegyelem gyakorlása a szuverenitás megnyilvánulása; az elnök és a 

megkegyelmezett között nem jön létre tipikus közigazgatási jogi jogviszony. Ezért 

ugyanúgy nem támadható meg a kegyelmi dekrétumot hatálytalanító újabb dekrétum, 

ahogyan nem támadható meg a kegyelmi kérelem visszautasítása sem (ez utóbbi nem 

számít a közigazgatási bíráskodás szabályai szerint kérelem törvényes határidőre történő 

megoldása elmulasztásának).385 Ugyanígy vitatható, hogy visszavonható-e a dekrétum. 

Ebben az esetben csak a közigazgatási aktustan alapelveire hivatkozhatunk. A 

közigazgatási aktus általában visszavonható, a kivételek köre pedig behatárolható. Ela a 

kegyelmi dekrétumot végrehajtották, és szabadlábra helyezték a dekrétumban 

meghatározott személyeket, azt már nem lehet visszavonni, mert az anyagilag 

megvalósult, az előző helyzet visszaállítása már nem lehetséges.386

X. Az államfő felelőssége

1. Az államfő felelőssége Magyarországon

106. A politikai felelősség hiánya -  A magyar parlamentáris rendszernek 

alapvető jellemzője, hogy az államfőnek nincsen politikai felelőssége. Egy 

alkotmánybírósági határozathoz fűzött különvéleményében Kilényi Géza azonban 

elismeri az államfő politikai felelősségét, mint „késleltetett” politikai felelősséget,387 

Kilényi szerint a politikai felelősség alapvetően nem jogi kategória.

Szerintem ezt a megállapítást mindenképpen ki kell egészíteni azzal, hogy a 

politikai felelősség érvényesítése, az érvényesítés eljárása igenis jogi kategória. A 

politikai felelősség lényege -  Kilényi szerint -  hogy aki nem végzi megfelelően a 

feladatait, annak számolnia kell a közmegbízatására kiható hátrányos 

következményekkel. Kilényi itt nem figyel a politikai felelősség lényegi elemére: a 

szubjektivitásra. A nem megfelelő tevékenység megítélése alapvetően szubjektív, a 

politikai felelősség alanyának (esetünkben az Országgyűlésnek) belátásán múlik. A

385 Legfőbb Semmítő- és ítélőszék, Közigazgatási és adóügyi bíráskodási részleg, 4416/2005. szeptember 
20-i döntés, in Pandectele Románé 2005. VI. sz. 76-77. o. A konkrét esetről részletesen lásd Radu Carp: 
Reflectii pe marginea statului juridic al decretelor emise de Pre^edintele Romániei. Revista de Drept 
Public 2004. IV. sz. 13-24. o.
386 Radu Carp: i.m. 22. Az álláspont akkor fogadható el helyesnek, ha maga a kegyelmi dekrétum nem 
semmis, nem szenved törvényességi fogyatékosságban.
387 36/1992. (VI. 10) alkotmánybírósági határozat.
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tevékenység más kritériumok szerint akár megfelelő, helyes és kifogástalan is lehet. A 

politikai felelősség lényege a felelősség szubjektív jellege.

Érvényes viszont, ahogy Kilényi a politikai felelősséget kategorizálja, amikor 

különbséget tesz az azonnali felelősség és a késleltetett felelősség között:

a) az azonnali felelősség a tisztségből való elmozdításban nyilvánul meg;

b) a késleltetett felelősség a megbízatás letelte utáni újra nem választásban 

nyilvánul meg.

Kilényi szerint az államfőt azonnali politikai felelősség nem terheli. Késleltetett 

politikai felelőssége azonban éppúgy fennáll, mint az országgyűlési képviselőké: ha az új 

összetételű Országgyűlés elégedetlen a tevékenységével, nem választja meg újból e 

tisztségre. Álláspontom szerint a késleltetett politikai felelősség azonban nem általános. 

Ha az államfő második mandátumát tölti, újraválasztása alkotmányosan kizárt. Ezért 

ebben az esetben nem áll fenn a késleltetett politikai felelősség esete sem.

A következtetés: az államfő alapvetően nem rendelkezik politikai felelősséggel, 

kivéve, ha konkrét esetben az újraválasztás sikertelenségét nem tekintjük késleltetett 

politikai felelősségnek.

107. Az államfő jogi felelőssége -  A köztársaság alaptörvények közül először az 

Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya rögzítette az államfő jogi felelősségét: az 

államfőt közjogi felelősségre vonás során el kell mozdítani a hivatalából, hazaárulás, 

vesztegetés, egyéb súlyos bűncselekmény és vétség miatt történt elítélés esetén.

A magyar államfő jogi felelősségének kereteit az Alkotmány megteremti.

Az államfői tisztség megszűnésének egyik oka az elnöki tisztségtől való 

megfosztás.388 Ezt a szankciót akkor lehet alkalmazni, ha a köztársasági elnök 

tisztségének gyakorlása során szándékosan megsértette az Alkotmányt vagy valamely 

más törvényt (31. § (4) bekezdés).

A felelősségre vonást a képviselők egyötöde indítványozhatja, az eljárás 

megindításához az összes országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges. A 

képviselő döntési szabadságának biztosítása érdekében az alkotmány titkos szavazást ír 

elő. A kétharmados többséggel elfogadott határozat tulajdonképpen felfüggeszti az

31. § (1) f)-
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államfőt (mint személyt) és az államfői tisztség gyakorlását, mert az a felelősségre vonási 

eljárás befejezéséig az elnök a hatáskörét nem gyakorolhatja.

Szintén Kilényi Géza már említett különvéleménye szerint az államfő jogi 

felelőssége rendkívül széleskörű: bármely alkotmánysértés vagy törvénysértés

megalapozhatja jogi felelősségrevonását és tisztségéből való elmozdítását. Az Alkotmány 

nem írja elő azt sem, hogy a jogellenesség szándékos kell legyen. (A szándékosságot az 

Alkotmány előírja: a 31. § (4) bekezdése szerint a köztársasági elnök a tisztségétől 

megfosztható, ha annak gyakorlása során az Alkotmányt vagy valamely más törvényt 

szándékosan megsérti.) Kilényi szerint az államszervezet felső szférájában a jogi 

felelősségnek ez a rendkívül szigorú mértéke egyedülálló (sem az országgyűlési 

képviselőt, sem a Kormány tagját sem az Alkotmánybíróság tagját vagy a bírót nem 

terheli ilyen mértékű felelősség). Az Alkotmány viszont eljárási féket tartalmaz: az 

eljárás megindítása csak az összes képviselő kétharmadának szavazatával lehetséges.

A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. Ha az 

Alkotmánybíróság az alkotmánysértés vagy törvénysértés tényét megállapítja, a 

köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja. Álláspontom szerint feltételes mód 

használata az alaptörvény szövegében azt is lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság 

megállapítsa a törvénysértés tényét, de például annak súlyosságát mérlegelve arra a 

következtetésre jusson, hogy az államfőt nem fosztja meg tisztségétől. így törvénysértés 

megállapítása nem vonja maga után automatikusan az államfő leváltását. Az 

Alkotmánybíróság meglehetősen nagy jelentőséget (hatalmat) kaphat ilyen esetben.

Sajátos szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha az államfő által elkövetett 

alkotmánysértés vagy törvénysértés bűncselekménynek minősül. (Büntetőjogi 

felelősségével kapcsolatban az Alkotmány kimondja, hogy a köztársasági elnök személye 

sérthetetlen; büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítja). Két eset lehetséges:

a) A köztársasági elnök ellen a felelősségre vonási eljárás a hivatali ideje alatt a 

hivatali tevékenységével összefüggésben elkövetett, büntetőjogilag üldözendő 

cselekmény miatt indult. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság eljárásában a büntető 

eljárás alapvető rendelkezéseit is alkalmazni kell. A vádat az Országgyűlés által a saját 

tagjai közül választott vádbiztos képviseli. Ha az Alkotmánybíróság a köztársasági 

elnök bűnösségét szándékos bűncselekmény elkövetésében megállapítja, az elnököt a

150



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

tisztségétől megfoszthatja, s egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvben az adott 

cselekményre meghatározott bármely büntetést és intézkedést alkalmazhatja.

Az Alkotmánybíróság klasszikus igazságszolgáltatási hatásköröket is kap. Az 

államfői felelősség jellemzői:

aa) a felelősségre vonási eljárás az államfő hivatali ideje alatt a hivatali 

tevékenységével összefüggésben elkövetett, büntetőjogilag üldözendő cselekmény miatt 

indul;

ab) az Alkotmánybíróság az eljárás keretében alkalmazza a büntető eljárás 

alapvető rendelkezéseit;

ac) a vádat az Országgyűlés által a saját tagjai által választott vádbiztos képviseli;

ad) ha az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök bűnösségét szándékos 

bűncselekmény elkövetésében megállapítja, az elnököt a tisztségétől megfoszthatja, s 

egyidejűleg a Büntető Törvénykönyvben az adott cselekményre meghatározott bármely 

büntetést és intézkedést alkalmazhatja.

Ezen alkotmányos rendelkezés problémája, hogy nem biztosítja az államfő 

számára a jogorvoslati lehetőségeket. Feloldást jelenthet, ha az Alkotmánybíróság 

határozatának büntetőjogi részét (és csakis ezt a részt) az első fokon meghozott bírói 

határozattal tekintjük egyenértékűnek, és így biztosítva van a jogorvoslat lehetősége. 

(Újabb probléma forrása lehet elméletileg az, hogy az államfőt a jogorvoslat gyakorlása 

keretében felmenti a büntetőjogi felelősség alól az igazságszolgáltatás, így az 

Alkotmánybíróság döntése, amely a tisztségtől való megfosztásról dönt, az alapjait 

veszíti el).

b) A bűncselekmény nem teljesíti ezeket a feltételeket (nem a hivatali idő alatt 

követte el, illetve a hivatali idő alatt követte el, de nem áll összefüggésben a hivatali 

tevékenységgel). Ebben az esetben büntetőeljárást csak az elnök megbízatásának 

megszűnése után lehet indítani. Kérdéses viszont ennek a felelősségi esetnek az elnök 

általános jogi felelősségéhez való viszonya.

Olyan értelmezés is lehetséges, hogy nincs alkotmányos jellegű akadálya annak, 

hogy az államfőt az Alkotmánybíróság tisztségétől megfossza, a felelősség általános 

szabályai szerint, ha a köztársasági elnök tisztségének gyakorlása során megsértette az 

Alkotmányt vagy valamely más törvényt. Következésképpen, ezen értelmezés szerint, az

151



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

államfőt a hivatali tevékenységgel nem összefüggő bűncselekmény elkövetéséért akkor 

lehet leváltani, ha teljesülnek a következő feltételek:

ba) a bűncselekményt az államfő hivatali ideje alatt követte el;

bb) a bűncselekmény szándékos jellegű;

be) az Alkotmánybíróság szerint indokolja az elnök tisztségétől való 

megfosztását.

2. Az államfői felelősség Romániában

108. Felelősségi formák Romániában -  A hatályos Román alkotmány szerint 

Románia Elnökét egyrészt fel lehet függeszteni, és ezt népszavazás követi az Elnök 

leváltásáról (első felelősségi forma), másrészt vád alá lehet helyezni (második felelősségi 

forma).

109. Felfüggesztés és népszavazás a leváltásról -  Az Alkotmány előírásait 

megsértő súlyos cselekmények elkövetése esetén Románia Elnökét tisztségének 

gyakorlásából felfüggesztheti a Képviselőház és a Szenátus, együttes ülésen, a képviselők 

és szenátorok abszolút többségének a szavazatával, az Alkotmánybíróság megkérdezése 

után. Az alkotmánybírósági véleményezés lényege, hogy jelzi az alkotmánysértés 

fennállását és mértékét. Az Elnök a neki felrótt cselekményekkel kapcsolatban 

magyarázatokat adhat a parlamentnek. A tisztségből való felfüggesztésre irányuló 

javaslatot a képviselők és a szenátorok összességének legalább egyharmada 

kezdeményezheti és azt késedelem nélkül az Elnök tudomására kell hozni. A 

felfüggesztési javaslat jóváhagyása esetén az Elnök leváltása céljából legfeljebb 30 napon 

belül népszavazást kell tartani.

Antonie Iorgovan ezt a felelősségi formát politikai felelősségnek, illetve újabban
* 389igazgatási-diszciplináris felelősségnek nevezi.

A gyakorlatban egyetlen felfüggesztési eljárás indult el, de nem került 

jóváhagyásra (Ion Iliescu felszólította az igazságszolgáltatást, hogy amíg a reprivatizációs 

törvény nem jelenik meg, ne szolgáltassanak vissza az államszocializmus idején 

jogtalanul elvett ingatlanokat. Ezt az -  akkori -  ellenzék alkotmánysértésként értékelte, és 

elindította a felfüggesztési eljárást, de a kormányzati többség azt nem fogadta el). 2004. 389

389 Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ. All Beck Kiadó, Bukarest 2005.1. kötet, 328-330.
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májusában, a helyi választási kampány alatt egy ellenzéki pártszövetség felszólította az 

államfőt, hogy ha nem fejezi be választási rendezvényeken való részvételeit, akkor 

elindítják a felfüggesztési eljárást, de erre végül nem került sor.

Ez a felfüggesztési eljárás végső soron az államfő politikai felelősségét jelzi a 

Parlament irányába, hiszen a felfüggesztő döntés az alkotmánybírósági állásponttól 

függetlenül meghozható.

110. Vád alá helyezés -  A Képviselőház és a Szenátus, együttes ülésen, a 

képviselők és szenátorok összlétszámának legkevesebb kétharmados szavazatával, 

elhatározhatják Románia Elnökének vád alá helyezését „felső árulásért”. A vád alá 

helyezést a képviselők és szenátorok többsége kezdeményezheti, és késedelem nélkül 

Románia Elnökének a tudomására hozzák, hogy magyarázatokat adhasson azokról a 

cselekményekről, amelyekkel vádolják. A vád alá helyezés időpontjától leváltásának 

időpontjáig Románia Elnöke a jog szerint felfüggesztettnek számít. Az ítélkezés 

illetékessége a Legfőbb Semmítő- és ítélőszéké. Az elítélő határozat véglegessé 

válásának időpontjától az Elnök a jog szerint leváltottnak számít.

A vád alá helyezés, annak ellenére, hogy egyelőre nincs gyakorlata, több 

szempontból vitatott jogintézmény.

Eredete egyértelműen francia. Az 1875. évi francia Alkotmány szerint az Elnök 

nem felelős tisztségének gyakorlásáért, kivéve, ha felső árulást követ el. Ebben az esetben 

a Képviselőház vád alá helyezheti, és a Szenátus ítélkezik. Elítélése esetén elveszti 

tisztségét. Az 1946. évi francia Alkotmány hasonló módon szabályozta a kérdést: a 

Nemzetgyűlés felső árulásért vád alá helyezhette az elnököt, és a Legfelsőbb ítélőtábla 

ítélkezhetett a kérdésben.390 A jelenleg hatályos 1958. évi francia Alkotmány szerint a 

Köztársaság Elnöke nem felel, kivéve a felső árulás esetét. A két parlamenti kamara 

helyezheti vád alá, azonos és nyilvános szavazással391 392, abszolút többséggel. Az ítélkezés
r  ♦ t  q o

joga a Legfőbb ítélőtáblát illeti meg.

A Büntetőtörvénykönyvben egyetlen bűncselekmény sem viseli a „felső árulás” 

elnevezést. Innen több lehetséges értelmezés is levezethető.

390 42. cikk.
391 A házszabály szerint Romániában a szavazás titkos.
392 68. cikk.
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Az első álláspont szerint, mivel a Btk. nem tartalmaz felső árulás elnevezésű 

büntetőjogi tényállást, az alkotmányos rendelkezés a gyakorlatban nem alkalmazható, 

mert a nullum crimen, nulla poena sine lege elve kizárja tényleges büntethetőséget.

A második álláspont szerint ez nem büntetőjogi, hanem a politikai felelősség 

egyik formája.393 Az államfői jogállás egyik jellemzője, hogy a törvényhozás, mint 

politikai testület, megítélheti, hogy az Elnök követett-e el olyan súlyos cselekményt, 

amely alapján leváltható. Prélot professzor szerint a felső árulás intézményét akár a 

Parlament és az államfő közötti súlyos nézeteltérés esetén alkalmazni lehet, nem 

szükséges, hogy az államfő köztörvényes bűnöző legyen, hanem elégséges, hogy „a 

Nemzet többi képviselőivel nyílt és mély ellentétbe kerüljön.”394 A felső árulás így 

specifikus bizalmatlansági indítványként jelenik meg. Viszont a francia közjog, ahol ezen 

álláspont megfogalmazódott, nem szabályozza az államfő más felelősségi típusát, amely 

a román Alkotmányban egyértelműen szabályozva van (lásd előbb), így szinte 

természetesnek mondható az igény, hogy a büntetőjogi jellege ennek a felelősségi 

formának elmosódjon, kontúrjait vessze.

A harmadik álláspont szerint a „felső árulás” a Btk.-ban meghatározott árulás 

bűncselekményének minősített változata, amelynek speciális alanya van.395

A negyedik álláspont szerint, amelyhez csatlakozom, a helyzet bonyolultabb. Az 

Alkotmány fogalom-használata jelzi, hogy ez nem politikai felelősség; „árulásról”, „vád 

alá helyezésről” és a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék által hozott „ítéletről” szól az 

alaptörvény. Viszont nem lehet a cselekményt kizárólag a Btk.-ban meghatározott 

árulásra szűkíteni. Szerintem a felső árulás az Alkotmány által előírt speciális 

bűncselekményi tényállás, és az államfő által elkövetett, a Büntetőtörvénykönyv (esetleg 

más törvények) által tartalmazott bűncselekményeket lehet „felső árulásnak” minősíteni. 

Ezért, ha a Btk. bármely olyan meghatározást adna a felső árulásnak, amely a felelősség 

szűkítésére törekszik, alkotmányellenes lenne. Azon szemlélet, amely szerint ez a 

felelősség büntetőjogi jellegű, viszont nem csak a törvényben meghatározott

393 Marcel Prélot: Institutions politique et droit constiutiönnel. Ed. 5, Paris 1972, 684-685. o. Ezzel 
ellentétben, a Kormány tagjainak, a minisztereknek a felelőssége egyértelműen büntetőjogi felelősség, 
Franciaországban és Romániában is.
394 Ibid.
395 Tudor Dráganu: Drept constitufional $i institutii politice. Tratat elementar. Lumina Lex Kiadó, Bukarest 
1998. II. kötet. 302-303. o.; Tudor Dráganu: O infractiune controversata: inalta trádare. Curierul Judiciar 
2003. Xll. sz. 89-95.0.
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bűncselekményeket lehet besorolni a felső árulás fogalma alá, nem elfogadható, mert sérti 

a nullum crimen, nulla poena sine lege elvét. Dráganu professzor igen helyesen emeli ki, 

hogy a büntetőjogi keresetet elindító parlamenti határozat nem határozhatja meg a 

bűncselekményt és a büntetést, mert az Alkotmány szerint ez organikus törvény tárgyát 

képezi/96

Igaz, hogy az Alkotmány nem határozza meg, mit ért „felső árulás” alatt. így a 

vád alá helyezést kezdeményező abszolút és a vád alá helyezést jóváhagyó kétharmados 

parlamenti többség az, amely megállapítja, hogy az államfő által elkövetett 

bűncselekmény kimeríti-e a „felső árulás” fogalmát. így a vád alá helyezés szubjektív 

jelleget is kap, és az államfő Parlamentirányába való -  igaz, korlátozott -  felelősségét is 

kifejezi, elsősorban büntetőjogi, de másodsorban politikai felelősség is.

További vitatható kérdés a Legfőbb Semmítő- és ítélőszék feladata, szerepe. Ha 

abból indulunk ki, hogy a negyedik álláspont a megalapozott, felmerül a jogos kérdés, 

hogy az igazságszolgáltatás legfelső hatóságának jogában áll-e az államfő által elkövetett 

bűncselekményt visszaminősíteni felső árulásról a Büntető törvénykönyvben előírt 

megnevezés alá, az elkövetett konkrét bűncselekménytől függően, amikor is a szankció 

nem lehet az államfő tisztségből való leváltása?

Véleményem szerint nem, a felső árulás meghatározása mindenképpen a 

Parlament feladata (a felelősség politikai összetevője). A Legfőbb Semmítő- és ítélőszék 

csak arra szorítkozhat, hogy megvizsgálja a Büntető törvénykönyvben előírt 

bűncselekményi tényállás létezését, és ha ez valós, akkor ki kell mondania az elítélő 

döntést (a felelősség büntetőjogi összetevője). Az elítélő döntés automatikus 

következménye, az Alkotmány erejénél fogva, az államfő leváltása.

111. Az államfő felelősségének más típusai -  Az előbb tárgyalt két felelősségi 

forma mellett az államfő felelősségére még két esetben vissza kell térni:

a) az első eset az elnök, mint közhatóság igazgatás i-patrimon iái is felelőssége, a 

közigazgatási bíráskodásról szóló alkotmányos és törvényes feltételek szerint. 396

396 Ibid., 93-94. Dráganu professzor következtetéseit azonban nem tartom helytállónak, mert az előbbiek 
alapján az első álláspont irányába viszi el az érvelését: az alkotmányos rendelkezés alkalmazhatatlan. Végül 
azonban a harmadik álláspontot fogalmazza meg, abból az elvből kiindulva, hogyha egy rendelkezés több 
értelmezést kaphat, akkor azon értelmezést kell alkalmazni, amely alapján a rendelkezés hatást tud 
kiváltani, és nem azt, amely esetén semmilyen hatást nem vált ki.
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b) A második eset az államfői tisztséghez nem kapcsolódó felelősségi formák, 

amelyek esetében az államfőre nem vonatkoznak sajátos szabályok. Például ha az államfő 

autóbalesetben kárt okoz, akkor polgári jogi felelősségre vonható. Ha vagyonosztási 

perben nem neki ítélnek meg egy vagyontárgyat, akkor ellene végrehajtást lehet 

indítani.397

397 Antonie Iorgovan: i.m. 330.
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Harmadik rész
A kormány a hatalommegosztás rendszerében

I. Bevezetés, fogalmi tisztázás

112. A kormányhoz kapcsolódó fogalmak -  A kormányhoz kapcsolódó 

fogalmak közül ki szeretnék térni a kormányzás, kormányzat és a kormányzati hatalom 

jelentésére. A jelentésük, a tartalmuk tisztázásában nincsen általános egyetértés sem a 

magyar, sem a külföldi közjogi irodalomban.398

A kormányzás, mint állami irányító és szervező tevékenység, a törvényhozó és 

végrehajtó hatalmi ágak összehangolt működését jelenti. A harmadik hatalmi ág, a bírói 

hatalom, nem cselekvő résztvevője, hanem csak ellensúlya a másik két hatalmi ágnak, 

nem gyakorol közvetlen kormányzó funkciókat. A kormányzásban nem csak a végrehajtó 

hatalom, hanem a törvényhozó hatalom is részt vesz.

A kormányzat nem a kormányzást végző szervezetrendszert jelenti, hanem annál 

szűkebb fogalom: a kormány és a kormányt támogató parlamenti többség együttese. A 

kormányzat része a félelnöki kormányzati rendszerekben az államfő is, de csak akkor, 

amikor nem áll fenn a politikai „társbérlet” esete.399 A politikai társbérlet esetén az 

államfő nem a kormányzathoz, hanem éppen ellenkezőleg, a kormányzatot ellenőrző, 

annak ellensúlyaként megjelenő hatóságokhoz, politológiai szempontból az ellenzékhez 

tartozik.

A kormányzati hatalom a kormányzathoz tartozó hatóságok hatásköreinek 

összessége. Jellegét tekintve törvényalkotó és végrehajtó hatásköröket is felölel. Nem 

feltétlenül tartozik hozzá a végrehajtó hatáskörök összessége (az autonóm jogállású 

közigazgatási hatóságok nem tartoznak ide; ugyanígy, mint az előbb jeleztem, az államfő 

a félparlamentáris rendszerben lehet, hogy éppen ellensúlyként lép fel, de hasonló 

jelenségek a parlamentáris kormányzati rendszerekben is megjelenhetnek; illetve szintén 

nem lehet idesorolni a közigazgatás politikailag semlegesített tevékenységi területeit).

113. A kormány fogalma és jellege -  A fenti három fogalommal szemben a 

kormány mást jelent. A kormány a kormányzás egyik résztvevője; a kormányzat egyik

398 Az Amerikai Egyesült Államokban letisztultabb a fogalomrendszer, de ez csak az ottani valóságot 
tükrözi, nem egyetemes jellegű.
399 Lásd később, a III. részben.
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szereplője; a kormányzati hatalom meghatározott részének birtokosa: mindhárom 

fogalomhoz úgy viszonyul, mint rész az egészhez. A kormány alkotmányos szerv, 

testületi jellegű, az alkotmányjogilag konstituált államhatalom lényeges részének a 

birtokosa, amely a hatalommegosztás rendszerében önálló államhatalmi ágnak minősül, 

mivel nincsen más szervnek alárendelve.400 Magyarországon a kormány az alkotmány 

szerinti parlamentáris rendszerben a végrehajtó hatalom kizárólagos letéteményese és az 

Országgyűlésnek felelős gyakorlója. 401 Petrétei József szerint a kormány “egyszerre 

rendelkezik nagyfokú önállósággal az államélet operatív irányításában, illetve tartozik 

felelősséggel a parlamentnek.”402 A kormány legitimációja a választópolgároktól, a 

parlamenttől és az államfőtől származik 403

A végrehajtó hatalom feladatköre és hatásköre olyan komplex és átfogó, hogy 

hatásköri jogainak kimerítő felsorolása lehetetlen. Valójában a kormány hatásköre 

kiterjed mindarra, amit az Alkotmány nem utal kifejezetten más szervek hatáskörébe.404 

A kormány közigazgatási funkcióira koncentráló meghatározás szerint a kormány „a 

közigazgatás csúcsán elhelyezkedő, kormányzati tevékenységet végző, a közigazgatási 

szervek tevékenységét irányító, igazgató és koordináló szerv.”405 Romániában a kormány 

a végrehajtó hatalom része, amelyen az elnökkel és az autonóm jogállású közigazgatási 

hatóságokkal osztozik. A kormány politikai szerepét kiemelő meghatározás szerint a 

politikai élet középpontjában a kormány áll, mint az egész politikai intézményrendszer és 

az állami döntéshozatal központi szereplője. „A modern parlamentáris rendszerekben a 

kormánypolitikának lehetősége van arra, hogy mozgassa az állami intézmények 

mindenkit érintő tevékenységét, a parlamenti törvényhozástól a minisztériumok és a 

közigazgatás működésén keresztül történő adminisztratív végrehajtásig.”406

A kormány szűk értelme magát a kormányt jelenti, tágabb értelemben azonban a 

kormányhoz sorolható a kormánynak alárendelt közigazgatás (minisztériumok, a 

kormánynak alárendelt nem minisztériumi rangú szakigazgatás).

400 Petrétei József: i. m. II. kötet 113.
401 48/1991. (IX. 26) alkotmánybírósági határozat.
402 Petrétei József: /. m. II. kötet 114.
403 Ádám Antal: Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás. Osiris Kiadó, Budapest 1998, 147. o.
404 48/1991. (IX. 26) alkotmánybírósági határozat.
405 Ficzere Lajos, in Magyar közigazgatási jog. Általános rész. Osiris Kiadó, Budapest 2002, 137. o.
406 Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest 
2003, 371-372. o.

158



Államfő és kormány a hatalommegosztás rendszerében -  Tanszéki vitára bocsátandó változat

A kormány, az államfőhöz viszonyítva, sokkal később jelent meg, modernebb

szerv.

114. A kormány közjogi pozíciója a parlamentáris és félparlamentáris 

rendszerben -  Mindkét említett kormányzati rendszerben a kormány független központi 

szerv, amely nem alárendeltje a parlamentnek, a parlament közvetlenül nem irányíthatja a 

kormány tevékenységét. Viszont a kormány politikai szempontból felelős a parlament 

előtt, a kormány legitimitása a parlamenti többség bizalmán nyugszik. A magyar 

Alkotmánybíróság megállapítása szerint a hatályos Alkotmány által létrehozott 

parlamentáris kormányzati rendszerben a törvényhozói és a végrehajtó hatalom 

egymástól szervezetileg elválasztva működik. Viszont a politikai akaratképzésnek e 

parlamentáris szerkezetében a törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása a 

hatalommegosztás elméletének klasszikus formájához képest szükségképpen mindig 

részleges és viszonylagos. A törvényhozó és a végrehajtó hatalom elválasztása 

lényegében hatáskörök megosztását jelenti a parlament és a kormány között, amelyek 

azonban politikailag egymással rendszerint összefonódnak.407 A parlament viszont nem 

vonhatja el a kormány hatásköreit, mert az a hatalommegosztás elvének megsértését 

jelentené.

II. A kormányalakítási és átalakítási eljárás

115. Bizalom és eljárás -  A parlamentáris és félparlamentáris kormányzati 

rendszer központi eleme a parlament és a kormány, pontosabban a parlamenti többség és 

a kormány közötti bizalmi viszony. A kormány és a parlament közötti bizalmi viszony 

létrejöttének eljárási része a kormány megalakulása. Ennek az eljárásnak kulcsszereplője 

az államfő is, ezért a hatalmi háromszög teljessége részt vesz benne.

116. Kormányalakítás Magyarországon -  Az Alkotmány rendelkezései a 

Kormány megalakulását, illetve megbízatásának megszűnését a miniszterelnök 

személyéhez kötik.408 A köztársasági elnök javaslatára409 az Országgyűlés tagjai

407 17/1994. (III. 29.) alkotmánybírósági határozat.
408 55/2004. (XII. 13.) alkotmánybírósági határozat.
409 Létezik olyan ajánlás, amely szerint az Alkotmányt „célszerű úgy módosítani, hogy egyértelmű legyen: 
a köztársasági elnök a parlamenti többség bizalmát élvező személyt köteles kinevezni miniszterelnökké.
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többségének szavazatával választja meg a miniszterelnököt. A miniszterelnök 

megválasztásáról, továbbá a Kormány programjának elfogadásáról az Országgyűlés 

egyszerre határoz.410 Az időpontok egyidejűségének alkotmányos jelentősége van: 

meghatározza a miniszterelnök és a megalakuló Kormány viszonyát.411

Ez részben ellentmondást hordoz magában: a kormányprogram megelőzi a 

kormányt. Formálisan az Országgyűlés által elfogadott program a miniszterelnök 

programja. Természetesen a program a kormánypárt(ok) programját tükrözi.

A kormány tagjainak kinevezése később történik, ugyanis a minisztereket a már 

megválasztott miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. A 

miniszterek az Országgyűlés előtt esküt tesznek. Az Alkotmánybíróság szerint a 

miniszterelnök határozza meg a kormány személyi összetételét.412 Valójában a 

miniszterelnöki döntés kötve van a kormánypárt által, és ez a kötöttség még inkább 

érvényesül koalíciós kormány esetén, amikor a pártok közötti tárcaleosztás között a 

politikai pártok szerepe szintén meghatározó.

Az Alkotmány 33. § (5) bekezdése értelmében a Kormány a miniszterek 

kinevezésével alakul meg. A megalakult Kormány (a kormányzás tartalmát érintően) a 

miniszterelnök megválasztásával egy időben elfogadott program alapján fejti ki 

tevékenységét.413

Kérdéses, hogy a kormány, mint testület megalakulásának melyik a pillanata, ha 

időben elhúzódik a miniszterek kinevezése: az összes miniszter eskütétele, vagy a 

miniszterek többségének eskütétele?

117. Kormányalakítás Romániában -  Romániában az elnök kijelöl egy jelöltet 

a miniszterelnöki tisztségre, miután tanácskozott a parlamentben abszolút többséggel 

rendelkező párttal, vagy abban az esetben, ha nincs ilyen párt, akkor a parlamentben 

képviselt pártokkal. A romániai arányos választási rendszer következménye a többpárti

Ellenkező esetben a köztársasági elnök visszaélhetne alkotmányos jogkörével...” In Dezső Márta, Kukorelli 
István, Sári János, Somogyvári István: A magyar parlamenti jog -  de lege ferenda. In Emlékkönyv Ádám 
Antal egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Szerk. Petrétei József. Dialóg Campus Kiadó, 
Budapest-Pécs 2000. 52. o.
410 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 33. § (3) bekezdés.
411 55/2004. (XII. 13.) alkotmánybírósági határozat.
412 55/2004. (XII. 13.) alkotmánybírósági határozat.
413 55/2004. (XII. 13.) alkotmánybírósági határozat.
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képviselet, és a koalíciós (1992-1996, 1996-2000, 2004-jelenleg) vagy a kisebbségi 

kormányzás (2000-2004).

A miniszterelnöki tisztségre jelölt személynek a kijelölésétől számított 10 napos 

határidőn belül a kormány programja és tagjai teljes jegyzéke tekintetében kérnie kell a 

parlament bizalmi szavazatát. A kormány programját és tagjainak jegyzékét a 

Képviselőház és a Szenátus együttes ülésen vitatja meg. A parlament a képviselők és a 

szenátorok abszolút többségének a szavazatával nyújt bizalmat a kormánynak. A 

Parlament a bizalmi szavazatról határozatot fogad el. A miniszterelnöknek, a 

minisztereknek és a többi kormánytagnak Románia elnöke előtt egyénileg le kell tenniük 

az Alkotmány 82. cikkébe foglalt esküt, és az Elnök, a parlament bizalmi szavazata 

alapján kinevezi a kormányt. Az Elnöki kinevezés formális, a dekrétummal elismeri a 

parlamenti szavazatot. A kormány egészében és minden egyes tagja külön-külön az 

eskütétel időpontjával kezdve gyakorolja mandátumát.

118. A kormányalakítási eljárás eltérései -  A magyar és a román 

kormányalakítási eljárásban a következő -  alapvető -  eltérések vannak:

a) Magyarországon az Országgyűlés miniszterelnököt választ. Romániában a 

parlament a kormány egészéről, mint testületről szavaz, a kormányprogram mellett a 

miniszterek névsorát is jóváhagyja. Ez a különbség hangsúlyozza a miniszterelnök 

szerepét a magyar kormányzati rendszerben, de Romániában a kormánynak, mint 

testületnek nagyobb legitimitást biztosít. Az eltérés következménye bizalmatlansági 

indítvány elfogadása esetén Romániában a kormány egészének szolidáris felelőssége, 

Magyarországon a miniszterelnök iránti szolidáris felelősség. A végeredmény viszont 

ugyanaz: a kormány csakis egészében váltható le, a miniszterek egyénileg, politikai 

szempontból nem felelősek a parlamentnek.

Magyarországon is létezik javaslat arra, hogy a kormány mint testület nyerje el 

megbízatását a parlament előtt, mégpedig abban a formában, hogy a kormányt előbb az 

államfő nevezze ki, és utána a kormány legyen köteles bemutatkozni bizalmi szavazásra a 

parlamentben.414 A sorrend vitatható, hiszen a kormány megbízatását testületként csak a 

bizalmi szavazattal nyerhetné el, ezért megkérdőjelezhető az előzetes államfői 

„kinevezés”. Az államfő jelenleg sem miniszterelnökké nevez ki, hanem tulajdonképpen

414 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 52. o.
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javasol, miniszterelnökké a javasolt személyt az Országgyűlés választja meg. Ezért, ha 

valóban ilyen típusú reformra kerül sor, a helyes sorrend a kormányra, mint testületre 

leadott bizalmi szavazás, amit követ a kormánynak a köztársasági elnök általi kinevezése.

b) Romániában az elnök formális szerepe a kormány megalakításában jelentősebb 

(az eskütétel az elnök előtt történik, a kormányt az elnök dekrétummal nevezi ki). Ez a 

román félparlamentáris kormányzati rendszer természetével, az elnök erőteljesebb 

szerepével magyarázható.

119. Az államfő mérlegelési jogáról -  A román és a magyar alkotmányos 

rendszerben is az államfő bízza meg a miniszterelnök-jelöltet. Alapvető kérdés, mekkora 

diszkrecionalitás lehetősége és veszélye ebben az esetben. Szerintem ha az államfő nem 

úgy nevezi meg a miniszterelnök-jelöltet, hogy az a lehető legtöbb eséllyel kormányt is 

tudjon alakítani (Románia esetében), illetve meg is válasszák (Magyarország esetében), 

az diszkrecionális hatáskörgyakorlásnak számít.

A romániai gyakorlat szerint nagy a diszkrecionalitás lehetősége (2004-ben a 

parlamenti választásokon körvonalazódott egy koalíciós többség. Az elnökválasztások 

második fordulójában viszont az így formálódó többségtől eltérő -  első látásra ellenzékbe 

szorult -  párt elnökjelöltje nyert. Az elnök kijelentette, hogy nem ad kormányalakítási 

megbízást az alakuló koalíciós többség vezető pártja által jelölt személynek. A többség az 

elnöki beavatkozás és nyomásgyakorlás eredményeképpen átszerveződött, és az addig 

csak ellenzéki státusra pályázó pártok lettek a kormány meghatározó tényezői. 

Gyakorlatilag az elnökválasztás eredménye határozta meg a kormány színezetét). De 

2004-ben Magyarországon is vitatott kérdés volt, hogy az államfő a legtöbb szavazatot 

elnyert párt (a FIDESZ) miniszterelnök-jelöltjét nevezi-e meg, vagy a két más párt 

(MSZP-SZDSZ) által kialakított parlamenti többség miniszterelnök-jelöltjét. Az 

alapkérdés, hogy szükséges-e az elnök jogát részletesebben szabályozni, pontosítani. A 

kormányalakítás meglehetősen nagy rugalmasság-igényű. Ezért nem tartom szükségesnek 

a részletes szabályozást. Viszont az elnöki diszkrecionalitás szankcióit meg kell 

teremteni.

120. A magyar miniszterelnök lemondásának hatálya -  A politikai 

gyakorlatban merült fel kérdésként a miniszterelnök lemondásának a hatálya.
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A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló 1997. 

évi LXXIX. törvény 7. §-a szerint „a miniszterelnök, illetőleg a Kormány a köztársasági 

elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával -  harmincnapos 

lemondási idő megjelölésével lemondhat megbízatásáról. A köztársasági elnök legkésőbb 

a nyilatkozat kézhezvételétől számított harmadik napon köteles továbbítani a lemondó 

nyilatkozatot. Az Országgyűlés elnöke legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételét követő 

ülésnapon tájékoztatja az Országgyűlést. A lemondás érvényességéhez elfogadó 

nyilatkozat nem szükséges.” Az 55/2004. (XII. 13.) AB határozat foglalkozott a 

kérdéssel. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a „harmincnapos lemondási idő 

megjelölésével” szövegrész alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette.415 A 

harmincnapos lemondási határidő az Alkotmánybíróság szerint a miniszterelnök 

lemondása esetén a lemondás időpontját követő harminc napig még teljes jogkörű 

miniszterelnököt és Kormányt feltételez (tart hivatalban). Ez ellentétes az Alkotmánnyal, 

mert az előírja, hogy a kormány megbízatása megszűnik a miniszterelnök lemondásával, 

illetve kiköti, hogy a lemondott miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig 

ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja a hatáskörét.416 Nem felel meg az 

alaptörvénynek, ha a lemondás időpontja és a lemondás hatálya különválik. Az 

Alkotmány eltérést meg nem engedő módon kapcsolja a lemondás tényéhez az ügyvezető 

miniszterelnöki jogállás beálltát, s mivel az Alkotmány értelmében ilyenkor a Kormány 

megbízatása is megszűnik, a Kormány is ügyvezető Kormánnyá alakul á t417 A lemondás 

azonnali hatályú.418 A harmincnapos határidő átrendezi az alkotmányos szabályozást, ami 

nyilvánvalóan nem megengedhető. A szabály, amely az átmenet beálltának 

Alkotmányban rögzített időpontját eltérően rendezi, az alkotmányi szabályozás

415 A megsemmisítés következtében a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről 
szóló 1997. évi LXXIX. törvény 7. §-a az alábbi szöveggel maradt hatályban: „7. § A miniszterelnök, 
illetőleg a Kormány a köztársasági elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával 
lemondhat megbízatásáról. A köztársasági elnök legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételétől számított 
harmadik napon köteles továbbítani a lemondó nyilatkozatot. Az Országgyűlés elnöke legkésőbb a 
nyilatkozat kézhezvételét követő ülésnapon tájékoztatja az Országgyűlést. A lemondás érvényességéhez 
elfogadó nyilatkozat nem szükséges.”
416 33/A. § b) pont, 39/C. § (1) bekezdés.
417 55/2004. (XII. 13.) Alkotmánybíróság határozat.
418 Az Alkotmánybíróság szerint az sem lenne összeegyeztethető az Alkotmánnyal, ha a miniszterek 
lemondásának analógiájára (1997. évi LXXIX. törvény, 13. §), „legfeljebb” harmincnapos lemondási időt 
írna elő a törvény. A lemondás időpontja és hatálya ugyanis ez esetben is szétválhatna, ami az 
Alkotmánynak az ügyvezető miniszterelnökről és korlátozott jogkörű Kormányról szóló rendelkezésével 
ellentétbe kerülne.
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kizárólagos voltát s egyben a kormányzás Alkotmányon alapuló stabilitását, a 

jogintézmények működésének kiszámíthatóságát sérti.419

A tárgyalt határozatában az Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a 

lemondott miniszterelnökkel szemben, aki az Alkotmány erejénél fogva ügyvezető 

miniszterelnöki státuszba került, bizalmatlansági indítvány benyújtása az Alkotmányból 

következően fogalmilag kizárt. Az Alkotmány kizárólag a miniszterelnök és nem az 

ügyvezető miniszterelnök esetében biztosítja a bizalmatlansági indítvány benyújtását. Az 

Alkotmány fogalomhasználata ugyanis élesen különválasztja a miniszterelnök és az 

ügyvezető miniszterelnök intézményét.420 Ügyvezető miniszterelnök és ügyvezető 

kormány esetében a kormány mandátuma megszűnt. Ezért a bizalmatlansági indítvány 

nyilvánvalóan tárgyát vesztette.

121. A parlement-kormány bizalmi viszony -  A bizalmi szavazással jön létre a 

kormány és a parlament (a parlamenti többség) közötti bizalmi viszony, ez a sajátos 

politikai és jogi jellegű kapcsolat, amelyen keresztül a „kormányzás” megvalósul. A 

kormány legitimitása a parlament bizalmi szavazatából fakad, és mindaddig fennáll ez a 

legitimitás, ameddig a parlament a bizalmat vissza nem vonja.

122. Megjegyzések a kormányprogramról -  A bizalmi viszony fontos politikai 

dokumentuma a kormányprogram. A kormányprogram célmeghatározó szerepet tölt be, 

valamint viszonyítási alap és mérték a kormány gyakorlati tevékenysége számára. Azon 

érv, mely szerint az Országgyűlés ne szavazzon formális kormányprogramról, mert az 

nem közjogi, hanem politikai dokumentum, nem elfogadható.421 A kormányprogram a 

bizalmi viszony fontos belső eleme, politikai volta szubjektív jellegéből fakad, mert a 

szankciókról (végső soron a kormány megbuktatásáról) a döntést a parlamenti többség 

hozza meg. A kormányprogram nem szerződés, lehetséges a tőle való eltérés, ha ez 

megkapja a parlamenti többség egyetértését. Viszont a kormányprogramról való szavazás 

az Országgyűlés politikai akaratnyilatkozata, amelynek megszüntetése nem indokolt. A 

kormányprogramról történő szavazás nélkül hogyan határozhatná meg az Országgyűlés a 

kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit? A kormányzás szervezetét és feltételeit

419

420

421

Ugyanott.
55/2004. (XII. 13.) alkotmánybírósági határozat.
Uo.
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meg lehet törvényben határozni, de a kormányzás iránya politikai kérdés, és erről az 

Országgyűlés pontosan a kormányprogramon keresztül határoz.

123. Kormányalakítás és a kormány szerkezete -  A kormány megalakítási 

eljárásának Romániában vannak problematikus elemei. A legelső kérdés a parlament 

befolyása a kormány szerkezetére. Mivel a romániai szabályozás szerint (vagy a pontos 

szabályozás hiányának következtében) a kormány szerkezetét a parlament a bizalmi 

szavazás során hagyja jóvá, ezért a kormány felépítése kormányonként, legkevesebb 

négyévenként változik. Legkevesebb négyévenként, mert ha a kormányzati ciklus alatt 

kerül sor kormányátalakításra, akkor ismét szerkezeti változások következnek. A 

gyakorlat szerint ha a kormány összetételének politikai és szerkezeti következményei 

vannak, akkor a parlament bizalmi szavazata ismételten szükséges, nem elég a 

miniszterek leváltásának az eljárása422 423 (2003).

A szerkezeti kérdések ilyen eldöntésének megvannak az előnyei és hátrányai: 

egyrészt lehetséges, hogy a társadalmi szükségletekre reagálva építsük fel a kormányt, 

nehézkes eljárás nélkül (pl. alkotmánymódosítás, ha az alkotmány határozná meg a 

minisztériumokat), másrészt lehetőséget ad túlméretezett, bürokratizált kormányzati 

gépezet kialakítására, a politikai klientúra funkciókkal való kielégítésére. Ez nyilvánvaló, 

amikor hasonló típusú hatásköröket megosztanak több minisztérium között.

A probléma az, hogy a parlamenti kontroll a kormány struktúrája felett így nem 

hatékony, hiszen a bizalmi szavazás, mint alkotmányjogi intézmény, nem alkalmas a 

kormány szerkezetének meghatározására. A kormánytagokról, a miniszterek személyéről 

szóló döntéshez rendelni az utólag -  kormányhatározattal -  megszervezendő 

minisztériumot az alkotmányjog és a közigazgatási jog szempontjából is hibás. Ennek 

romániai következménye a központi közigazgatás szerkezeti instabilitása i

Megoldást az jelentene, hogy a valódi parlamenti kontroll érdekében törvény 

(például a kormány szervezetéről és működéséről szóló törvény) határozná meg a

422 1991. évi román alkotmány, 85. cikk: kormányátalakítás vagy a tisztség megüresedése esetén, az elnök 
visszahívja és kinevezi, a miniszterelnök javaslatára, a Kormány egyes tagjait.
423 Az 1996-2000 közötti kormányzati ciklusban, a három kormányban 28, 25, illetve 19 tárcával 
rendelkező miniszter volt. A 2000. évi választásokat követő első Nastase-kormányban 24 tárcával 
rendelkező miniszter volt (összesen 27 miniszter), viszont a 2003-as második Nástase-kormányban 
igazgatási racionalizációs érvek alapján, 14-re csökkent a tárcával rendelkező miniszterek száma.
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minisztériumok felsorolását.424 Ennek nincsen alkotmányos akadálya. A törvényi szintű 

felsorolás egyszerre tud rugalmasságot és stabilitást biztosítani, és kiteljesíti a parlamenti 

kontrollt, valós tartalmat ad annak. Romániában az 1996-2000 közötti kormányzati 

ciklusban három kormány volt, és mindhárom kormány más-más minisztériumi 

szerkezettel rendelkezett. Ugyanígy változott a 2000. évi választásokat követő két 

Nástase-kormány szerkezete. A négyéves, ciklikus kormányváltások szintén a központi 

minisztériumi szakigazgatás gyökeres átalakításával járnak együtt, és ez továbbgyűrűzik 

a területi-közigazgatási egységekbe is (a minisztériumok területi szinten működő 

szakigazgatásán keresztül). Szintén károsan befolyásolja a minisztériumi 

alárendeltségben működő szakigazgatás tevékenységét. Megtapasztalható a hatáskörök 

közötti átfedettség, vagy azonos típusú hatáskörök felosztása több minisztérium között. 

Olyan szerveket, amelyek korábban minisztériumként működtek, nem minisztériumi 

típusú szakigazgatási szervként közvetlenül a kormány vagy éppen valamely 

minisztérium alárendeltségébe sorolhatnak.

A minisztériumok elnevezését, számát az alkotmányban rögzíteni ellenben nem 

kívánatos, mert ez nem veszi figyelembe a rendszer rugalmasság igényét. A minisztériumi 

rendszer átalakítása ilyen esetben alkotmánymódosítást tenne szükségessé. Romániában 

tettek erre kísérletet, az 1952. évi (államszocialista) alkotmány tartalmazott ilyen 

felsorolást.425 Az 1952. évi alkotmány 1965-ig volt hatályban. A felsorolást tartalmazó 

cikket már 1953-ban módosítani kellett, és több új módosítás után 1957-ben hatályon 

kívül helyzeték. A minisztériumok alkotmányos szintű felsorolása nem bizonyult járható 

útnak. Pedig az egypártrendszer kiiktatta a bonyolult koalíciós egyeztetéseket, amelyek 

sokszor meghatározzák a minisztériumi struktúrát (melyik párt milyen minisztériumot 

kap meg, illetve miképpen kompenzálják az óhajtott, de nem megszerzett minisztériumért 

az adott politikai pártot), és az államszervezetet nagyobb stabilitás jellemezte, mint a 

rendszerváltozás után.

A jelenlegi helyzet alkotmányossági aggályokat is felvethet, hiszen az 

alaptörvény 72. cikkének (2) bekezdése, d) pont szerint a kormány szervezete organikus

424 Magyarországon lásd a 2002. évi XI. törvényt a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról. 
A tárca nélküli miniszterek számát viszont a miniszterelnök határozza meg.
425 5 0. cikk. Lásd „Buletinul Ofícial al Marii Adunári Nationale a Republicii Populare Románé” nr. 1 din 
27 septembrie 1952.
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törvény tárgyát képezi. A parlament a kormánytagok listáját, és ezzel indirekt módon a 

minisztériumokat határozattal hagyja jóvá. A kormány szervezetéről és működéséről 

szóló, 2001. évi 90. törvény csak a honvédelemi és a belügyminisztérium szabályozására 

kér törvényt. A többi minisztérium megalakítását, szervezetét, működését, 

kormányhatározatok szabályozzák. Kérdéses, hogy az alkotmányozónak nem állt-e 

szándékában, amikor a kormány szervezetét organikus törvényi szintű tárgykörként 

nevesítette, hogy ebbe a minisztériumok felsorolását is belefoglalja. A kormány 

szervezete a minisztériumi rendszere közvetlen módon épül rá, a két kérdést nem lehet 

elválasztani, ezért a jelenlegi romániai szabályozás alkotmányossága megkérdőjelezhető. 

Szerintem a jelenlegi szabályozás alkotmánysértő.

Következésképpen, Romániában a kormány és a központi közigazgatás szervezeti 

stabilizálásának hatékony eszköze lehet a minisztériumok törvényi szintű felsorolása. így 

tulajdonképpen reálissá válik a parlamenti kontroll, mert a jogrendbe olyan mechanizmus 

kerül beépítésre, amely meggátolja a kormányt, hogy közigazgatási instabilitást idézzen 

elő. Alakuljon meg a kormány az adott formák szerint, és ha valós reformszükséglet van, 

jobban megfontolva, törvénymódosítással vigyék véghez a központi közigazgatás 

átalakítását.

124. Kormányátalakítás Magyarországon -  A minisztereket a miniszterelnök 

javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. Kilényi Géza alkotmánybíró -  egy 

alkotmánybírósági határozathoz fűzött különvéleményben -  pontosan meghatározza a 

kormányátalakítás lényegét. A miniszterelnök egyszeri hibáért is kezdeményezheti a 

miniszter felmentését, másfelől -  ha úgy látja jónak -  a sorozatos alkotmány vagy 

törvénysértéseket elkövető minisztert is funkciójában tarthatja.426 Ennek természetes 

feltétele, hogy a parlament és a kormány között a bizalmi viszony továbbra is fennálljon.

125. Kormányátalakítás Romániában -  Az államfő szintén cselekvő 

résztvevője a Kormány átalakításának. Az Elnök, kormányátalakítás vagy a tisztség 

megüresedése esetén, a miniszterelnök javaslatára visszahívja és kinevezi a Kormány 

egyes tagjait. Nincs arra szabály, hogy mi történik, ha az államfő megtagadja egy 

miniszter leváltását, vagy más miniszter kinevezését. Ezért gyakorlatilag a miniszterelnök 

és az államfő között konszenzus kell fennálljon, ellenkező esetben nem alakítható át a

426 Kilényi Géza különvéleménye a 36/1992. (VI. 10.) alkotmánybírósági határozathoz.
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kormány. Például 2005. augusztusában Traian Básescu államfő megtagadta a 

pénzügyminiszter és a közlekedési miniszter leváltását, ahogy azt a miniszterelnök 

javasolta. Más miniszterek leváltásáról viszont megegyeztek.427

A 2003. évi alkotmánymódosítás után a Kormány legitimitásának megerősítése 

érdekében a kormányátalakításhoz meg kell újítani a bizalmi viszonyt a Parlamenttel. 

Erre két esetben kerül sor: ha a kormányátalakítási javaslat nyomán megváltozik a 

Kormány szervezete vagy politikai összetétele. Ilyenkor Románia Elnöke visszahívási és 

kinevezési feladatát csak a Parlament által a miniszterelnök kérésére adott jóváhagyás 

alapján gyakorolhatja.

III. A miniszterelnök

126. A miniszterelnök jogállása Magyarországon -  A miniszterelnök a 

kormány vezetője. Parlamentáris kormányzati rendszerben a miniszterelnök végrehajtó 

hatalom feje; félparlamentáris kormányzati rendszerben a végrehajtó hatalom vezetője, az 

elnök mellett.

Magyarországon miniszterelnöki elvű, német mintájú kormány van, ezért a 

miniszterelnök szerepe sajátos, hangsúlyosabb, mint más parlamentáris rendszerekben. 

„A jogkörök és a politikai felelősségi szabályok közjogi elrendezése a miniszterelnököt 

egyértelműen a kormány súlyponti tényezőjeként emelik ki.”428 A német kancellár 

jogállását az NSZK alaptörvényének 65. cikke a következőképpen körvonalazza: a 

szövetségi kancellár határozza meg a politika irányvonalait és azokért viseli a 

felelősséget. Ezen irányvonalakon belül minden szövetségi miniszter hatáskörében 

önállóan jár el és azért felelős (a kancellár-elv és a miniszteri önállóság elve).

A miniszterelnök alkotmányjogi státusa a következő: 

a) A miniszterelnök vezeti a kormány üléseit.

427 Vő. Ziua, 2005. augusztus 22.
428 Körösényi András, Tóth Csaba, Török Gábor: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest 
2003. 373. o.
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b) A miniszterelnök írja alá a kormány által a maga feladatkörében kibocsátott 

rendeleteket és meghozott határozatokat. A miniszterelnök alkotmányos kötelessége, 

hogy gondoskodjon a kormány rendeletéinek és határozatainak a végrehajtásáról.

c) A miniszterelnök javasolja a köztársasági elnöknek a miniszterek kinevezését 

és felmentését. A miniszterek tekintetében törvény eltérő rendelkezése hiányában a 

munkáltatói jogokat a miniszterelnök gyakorolja.429 A politikai és közigazgatási 

államtitkárok, valamint a címzetes államtitkárok esetében a miniszterelnök javasolja a 

kinevezésüket és felmentésüket az elnöknek. A miniszterelnök határozza meg a címzetes 

államtitkárok feladatait.

Összeférhetetlenség esetén, ha a miniszter, a politikai, a közigazgatási és a 

címzetes államtitkár a kinevezésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg a vele 

szemben fennálló összeférhetetlenségi okot, vagy a tisztségük gyakorlása során velük 

szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, akkor a miniszterelnök írásban indítványozza 

a köztársasági elnöknek, hogy az döntsön az összeférhetetlenségről. A miniszterelnök 

közvetíti a miniszterek lemondását a köztársasági elnök irányába. Ha a miniszter 

megbízatása megszűnik (és a megszűnési ok nem a kormány megbízatásának a 

megszűnése), akkor a miniszterelnök a kormány tagjai közül kijelöli azt a helyettest, aki 

az új miniszter kinevezéséig gyakorolja a miniszter hatáskörét.430

d) A kormányprogram kidolgozásában fontos szerepe van. Az alkotmány szerint a 

miniszterelnök megválasztásáról és a kormány programjának elfogadásáról az 

Országgyűlés egyszerre határoz.

e) A minisztert akadályoztatása esetén az Országgyűlés ülésén a politikai 

államtitkár helyettesíti, viszont ha a politikai államtitkár is akadályoztatva van, akkor a 

miniszterelnök jelöl ki másik minisztert, hogy helyettesítsen.

f) A kormány a miniszterelnök útján bizalmi szavazást kezdeményezhet, vagy azt 

is javasolhatja, hogy a kormány által benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben 

bizalmi szavazás is legyen.

429 1997. évi LXX1X. törvény a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről, 10. § (2) 
bekezdés.
430 Ha a miniszter megbízatása azért szűnt meg, mert megszűnt a kormány megbízatása, akkor a miniszter 
az új miniszter kinevezéséig gyakorolja a hatáskörét, és nincs szükség helyettesítésre.

169



Á lla m fő  é s  k o rm á n y  a  h a ta lo m m e g o s z tá s  re n d s z e ré b e n  -  T a n s z é k i v itá ra  b o c s á ta n d ó  v á lto z a t

g) Kinevezési hatáskörei vannak, például az országos rendőr-főkapitányt ő nevezi 

ki és menti fel, a belügyminiszter előterjesztése alapján.431 432 Hasonlóképpen a Nemzeti 

Hírközlési Hatóság Tanácsának elnökét, a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
• • 432tagjait.

h) Az alaptörvényben meghatározott esetekben a miniszterelnök vagy az illetékes 

miniszter ellenjegyzi az elnök intézkedéseit és rendelkezéseit.

i) Az elnök, ha fel akarja oszlatni az Országgyűlést433, köteles kikérni a 

miniszterelnöknek, az Országgyűlés elnökének a parlamenti pártfrakciók vezetőinek a 

véleményét.

j) A rendkívüli elnöki hatalmat ellensúlyozó mechanizmus része. Ha az 

Országgyűlés akadályoztatva van, akkor a köztársasági elnök jogosult a hadiállapot 

kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, 

továbbá a szükségállapot kihirdetésére. Az akadályoztatás akkor áll fenn, ha az 

Országgyűlés nem ülésezik, és az összehívása az idő rövidsége, a hadiállapotot, 

rendkívüli állapotot vagy szükségállapotot kiváltó rendkívüli események végett 

elháríthatatlan akadályba ütközik. Az alkotmány szerint az akadályoztatás tényét, a 

hadiállapot, rendkívüli állapot vagy szükségállapot kinyilvánításának vagy kihirdetésének 

indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök 

együttesen állapítja meg. A miniszterelnök és a miniszterek tagjai a Honvédelmi 

Tanácsnak.

127. A miniszterelnök jogállása Romániában -  Románia esetében a 

miniszterelnöki tisztség státusát az Alkotmány és a 2001. évi 90 törvény körvonalazza. A 

miniszterelnök hatáskörét döntésekkel gyakorolja. A döntés közigazgatási aktus, 

normatív tartalma is lehet (például a miniszterelnök szakapparátusának szervezeti és 

működési szabályzatát miniszterelnöki döntéssel fogadják el).

a) A miniszterelnök vezeti a kormányt és egybehangolja a kormány tagjainak a 

tevékenységét. A miniszterelnök képviseli a kormányt a parlamenttel, Románia 

Elnökével, a Legfőbb- Semmítő és ítélőszékkel, az Alkotmánybírósággal, a 

Számvevőszékkel, a Törvényhozási Tanáccsal, az Ügyészséggel, a többi közhatósággal

431 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről, 4. § (2) bekezdés.
432 Vö. a Kutatási és Technológiai Alapról szóló 2003. évi XC. törvény rendelkezéseivel.
433 Ennek feltételeiről lásd az előző részt.
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és közintézménnyel, politikai pártokkal és szövetségekkel, szakszervezetekkel, más 

nemkormányzati szervezetekkel való viszonyokban, valamint a nemzetközi 

kapcsolatokban. Az államminiszterek a miniszterelnök mellett látnak el speciális 

megbízatást. A miniszterelnök hívja össze a kormány üléseit.

b) A kormány által elfogadott határozatokat és rendeleteket a miniszterelnök írja 

alá (és ellenjegyezniük kell a végrehajtásukra kötelezett minisztereknek). A határozatokat 

és rendeleteket általában a kormány konszenzus útján fogadja el; ha a konszenzus nem 

alakítható ki, akkor a kialakult többségtől függetlenül a miniszterelnök szavazata a döntő.

c) Elsőbbséggel megvitatandó jelentéseket és nyilatkozatokat terjeszt a kormány 

politikájáról a Képviselőház és a Szenátus elé. Válaszol a képviselők és szenátorok 

kérdéseire és interpellációira, személyesen, vagy a kormány valamelyik tagján keresztül, 

a kérdés vagy interpelláció tárgyától függően.

d) Kormányátalakítás vagy miniszteri tisztség megüresedése esetén a 

miniszterelnök javasolja az elnöknek, hogy hívja vissza és nevezze ki a kormány egyes 

tag ja it. Ha a kormányátalakítási javaslat nyomán megváltozik a kormány szervezete vagy 

politikai összetétele, akkor a miniszterelnöknek kérnie kell a parlament jóváhagyását is. 

Az elnök a visszahívást és a kinevezést csak jóváhagyó parlamenti beleegyezés 

(határozat) esetén gyakorolhatja.

e) A kormány tagjainak összeférhetetlensége esetén a miniszterelnök foganatosítja 

a megfelelő intézkedéseket.

f) Kinevezési hatáskörei vannak. A kormány tagjainak kivételével ő nevezi ki a 

kormánynak alárendelt szakigazgatási szervek vezetőit, az államtitkárokat, és törvényes 

keretek között más tisztségekbe is kinevez.

g) Felkérheti az elnököt, hogy vegyen részt a kormány ülésén. (Mint korábban 

jeleztem, az elnök saját akaratából részt vehet a kormánynak azokon az ülésein, 

amelyeken országos jelentőségű problémákat vitatnak meg a külpolitikával, a 

honvédelemmel, a közrend biztosításával kapcsolatban). A miniszterelnöki felkérés a 

többi esetre vonatkozik.

h) Ellenjegyzi az elnök dekrétumait, az Alkotmány által meghatározott 

esetekben.434

4'4 Lásd az előző részt.
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i) Operatív problémák megoldásának érdekében döntésével minisztériumközi 

tanácsokat, bizottságokat állíthat fel.

j) Kérheti az Alkotmánybíróságtól, hogy oldja meg a közhatóságok közötti 

alkotmányos jellegű jogvitákat.

k) A miniszterelnök a Legfőbb Honvédelmi Tanács alelnöke.

Ha a miniszterelnök lemondott, elveszítette választói jogait, összeférhetetlenségi 

állapotban van, elhalálozott vagy akadályoztatott feladatkörének a gyakorlásában, 

Románia Elnökének egy másik kormánytagot kell kijelölnie ideiglenes 

miniszterelnöknek, hogy az új kormány megalakításáig ellássa a miniszterelnök 

feladatkörét. Ha a miniszterelnök újra felveszi tevékenységét a kormány keretében, a 

feladatköre gyakorlásában való akadályoztatás időszakára bevezetett ideiglenes 

tisztségbetöltés megszűnik.

IV. A kormány jogalkotásának általános keretei

128. A tárgyi jog típusai -  A tárgyi jogot két csoportra oszthatjuk: törvényre és 

normatív közigazgatási aktusra. A törvény végrehajtására szolgáló közigazgatási 

aktusoknak csak egyik típusa számít jognak: a normatív közigazgatási aktus. Az egyedi 

közigazgatási aktus csak jogalkalmazás. Mivel a kontinentális rendszerekben nincs bírói 

jogalkotás, a jog két típusának a természete a következő:

a) a törvény formálisan a Parlament normatív aktusa, a képviseleti elv alapján a 

legfontosabb jogszabályi forma;

b) a normatív közigazgatási aktus formálisan a végrehajtó hatalom hatóságainak 

aktusa, amely a törvénynek alárendelt, a törvény végrehajtására szolgál.

A valóság azonban nem ennyire egyszerű. Például:

a) hogyan ítéljük meg egyedi jellegű ügyről szóló törvényt?

b) hogyan ítéljük meg a törvényerejű közigazgatási aktust?

Nem is olyan ritkák az egyedi esetre vonatkozó törvények. Rousseau szerint a 

közakarat nem vonatkozhat egyéni esetre; olyan tevékenység, amely az egyénekre 

vonatkozik, nem tartozhat a törvényhozó hatalom hatáskörébe. A főhatalom egyedi 

tárgyra vonatkozó rendelkezése nem törvény többé, hanem csak rendelet, és nem
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főhatalmi, hanem csak hatósági intézkedés.435 Ennek ellenére például a romániai 

gyakorlatban többször is visszaköszön az egyedi jellegű kérdést szabályozó törvény.

A törvényerejű közigazgatási aktus pedig kettős természetű: egyszerre törvény és 

közigazgatási aktus.

129. Az elsődleges jogalkotás tipológiája -  Az elsődleges jogalkotás terén -  

elsősorban az európai alkotmányjogi berendezkedéseket véve alapul -  a következő 

általános tipológiát lehet felállítani:

a) A jogalkotó hatalom a parlament monopóliuma. Ebben a rendszerben minden 

társadalmi viszony elsődleges szabályozása parlamenti hatáskör és törvényi tárgykör.436 

Tiszta formájában történelmileg meghaladott módszer, a társadalmi viszonyok 

összetettsége, és a modern társadalmak szabályozási szükséglete, és a technikai jellegű 

szabályokra vonatkozó kollektív igény kizárja a parlament elsődleges jogszabály-alkotási 

monopóliumát.

A parlament jogalkotási monopóliuma két változatban képzelhető el: a jogalkotás 

teljes parlamenti monopóliuma, valamint a realistább megközelítés, amely szerint a 

kormánynak a törvény végrehajtására jogában áll rendeletet kibocsátani, azaz legalább 

másodlagos jogalkotó szerepei vannak a végrehajtó hatalomnak is. A másodlagos 

jogalkotó szerep egyébként a következő pontokban tárgyalt megoldásokat is kíséri.

b) A jogalkotó hatalom hierarchikus megosztása. A kormánynak elismert 

elsődleges szabályozási hatásköre van, viszont az így elfogadott normatív aktusok a 

jogszabályi hierarchiában a törvény alatt helyezkednek el, a törvénnyel nem 

ellenkezhetnek, a törvények számára pedig fent vannak tartva a legfontosabb társadalmi 

viszonyok.

435 Jean-Jacques Rousseau: i.m. 65-67. o.
436 Ádám Antal szerint: “Az abszolút monarchikus hatalomgyakorlás rendjét felváltó polgári jogállami 
koncepció a közigazgatás törvényhez kötöttségének jelszavával, a törvényalkotás és a törvényi szabályozás 
kizárólagosságának igényével lépett fel. E kategorikus képlet szerint a végrehajtó hatalomra és azon belül a 
közigazgatásra csupán a parlament által alkotott törvények pontos alkalmazása, végrehajtásának ellenőrzése 
és szükség esetén közigazgatási kikényszerítése tartozik. Ténylegesen azonban a polgári államok egyetlen 
csoportjában sem szűnt meg maradéktalanul a végrehajtó hatalmi, illetve közigazgatási szervek 
országonként és történeti periódusokként eltérő jogszabályalkotási lehetősége”. Lásd Ádám Antal: A 
ivégrehajtó hatalom és az autonóm közjogi intézmények jogalkotásáról. Magyar Közigazgatás 1993. V. sz. 
257. o.
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c) A jogalkotó hatalom elkülönítésének rendszere. A parlamentnek és a 

kormánynak is saját, elkülönült és a másik hatósággal szemben érvényesíthető 

szabályozási hatásköre van.437

d) A törvényhozó hatalom egyensúlytalan megosztása. Az alkotmányos feltételek 

között a kormány is elfogadhat törvényerejű jogszabályokat, de a fő törvényalkotó a 

parlament.

Meg kell jegyezni, hogy a végrehajtó hatalom másodlagos, törvényhez kötött 

jogalkotása is új tartalmat nyert az utóbbi évtizedekben. A kormány mellett a 

szakigazgatás szintén jelentős jogalkotó, és megjelentek a kormánynak alárendelt vagy 

akár a kormánytól független, parlamenti felügyelet alatt működő, de jellegükben a 

végrehajtó hatalomhoz tartozó szabályozó közigazgatási hatóságok.

Magyarország szabályozási megoldása a második, Romániáé a negyedik 

csoportba sorolható.

V. A kormány jogalkotása Magyarországon

130. A kormány által kibocsátható jogforrási típusok -  Magyarországon a 

hatályos alkotmány szerint a kormánynak négy lehetősége van jogszabály kibocsátására. 

A négy lehetőség a következő: az önálló rendeletalkotási jog, az átruházott 

rendeletalkotási jog, a vészhelyzetben és a megelőző védelmi helyzetben való 

rendeletalkotás, illetve a kormányhatározat elfogadása.

131. Az önálló rendeletalkotási jog -  A kormány elsődleges jogalkotó 

hatáskörrel rendelkezik, mert jogában áll saját feladatkörében rendeleteket kibocsátani. 

Ezt szokták iure proprio rendeletnek nevezni. Ez eredeti, az alaptörvényen alapuló 

szabályozási hatáskör, a rendeletet a kormány megalapozó törvényi szabályozás438 nélkül 

alkothatja meg. Az alaptörvény nagyvonalúan rögzíti a kormány feladatkörét, ezért a 

kormány által saját hatáskörben kibocsátható rendeletek a társadalmi viszonyok rendkívül 

széles körét szabályozhatják.

437 Franciaország esete, az 1958. évi, jelenleg is hatályos alaptörvény szerint.
438 Vö. Ádám Antal: A végrehajtó hatalom és az autonóm közjogi intézmények jogalkotásáról. Magyar 
Közigazgatás 1993. 5. sz. 258. o.
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A kormány rendelete nem lehet törvénnyel ellentétes, ezért a iure proprio rendelet 

a jogforrási hierarchiában alá van rendelve a törvénynek. Ezért itt az elsődleges 

jogalkotás hierarchikus megosztásának az esete áll fenn. A kormány rendelete a rendelet 

többi típusához (például a kormány tagjainak rendeletéhez) képest magasabb rangú, a 

közigazgatási hierarchia elvének megfelelően, amely a rendeletalkotási hierarchiában 

tükröződik vissza.

A rendszerváltás előtt a iure proprio rendeletek meghatározó jelentőségűek voltak 

a jogforrási rendszerben, ugyanis az Országgyűlés alig tartott üléseket, az évente 

elfogadott törvények száma nagyon alacsony volt. így a kormány saját feladatkörében 

gyakorlatilag parlamenti korlátok nélkül szabályozhatott, ugyanis a rendeleteknek nem 

volt mibe ütközniük.439 Ez a helyzet a rendszerváltás során változott: először a Jat. 

kizárólagos törvényhozási tárgyköröket határozott meg (társadalmi rend, gazdasági rend, 

állampolgárok jogai). Gyakorlatilag így megszüntette azt a lehetőséget, hogy ezeken a 

területeken a kormány rendeleti úton fogadjon el szabályozást. A kizárólagos 

törvényhozási tárgyköröket az 1989. évi XXXE törvény, amely az alkotmányt 

módosította, sokkal részletesebben bevezette az alaptörvénybe. így az alkotmány 

tartalmazza a kizárólagos törvényhozási tárgyköröket.

A jelenlegi helyzet alapján olyan vélemény is létezik, amely szerint a helyzet most 

megfordult: a rendszerváltás során az Országgyűlés hatáskörét kellett védeni a kormány 

rendeletalkotásától, ma viszont a kormány iure proprio rendeletalkotását kellene 

megvédeni az Országgyűlés által végzett dinamikus törvényalkotói munkával szemben. 

Már említettem, hogy a rendszerváltás vívmánya, hogy az alkotmány meghatározza a 

kizárólagos törvényhozási tárgyköröket, legyen szó kétharmados vagy egyszerű 

többséggel elfogadható törvényekről. Ezeken a területeken rendelet nem alkotható, sem 

saját hatáskörre való hivatkozással, sem felhatalmazás alapján. A törvényhozási 

tárgykörök alaptörvényi felsorolás nem korlátozó jellegű, az Országgyűlés az ezeken 

kívül eső területeken is törvénnyel szabályozhat. Ebből Sári János azt a következtetést 

vonta le, hogy „ellentétben a francia alkotmánnyal, amely a végrehajtó hatalom 

hatáskörét a törvényhozás oldaláról is átjárhatatlanná teszi, a magyar alkotmánynak a 

Kormány -  szabályozó -  hatáskörét megállapító rendelkezései az Országgyűlésre nézve

439 Sári János: A kormány és a rendeletalkotás. In Kormány a mérlegen 1990-1994. Budapest 1994. 141. o.
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nem korlátozó jelentőségűek: az Országgyűlés hatásköre a Kormány irányában nyitott. A 

mai magyar szabályozás logikájából az előzőeken túl még az is következik, hogy -  a 

jogforrási hierarchia elvének megfelelően -  az egyszer már törvényben szabályozott 

viszonyoknak a jövőben is törvényhozási útra kell tartozniuk. A dinamikus 

törvényalkotói munka révén tehát az Országgyűlés egyre nagyobb területet hódít el a 

Kormány lehetséges feladatköréből”.440 „A Kormány eredeti... jogalkotó hatáskörét 

azonban semmi sem védi meg az Országgyűléstől, ezt a hatáskört az Országgyűlés a 

törvényalkotás tényleges menetében bármikor elvonhatja... Ezen a logikai vonalon 

haladva el lehet jutni arra a következtetésre is, hogy a gyakorlatban a Kormány eredeti 

jogalkotó hatásköre külön alkotmánymódosítás nélkül is megszűnhet” 441 Sári János 

gondolatait Schmidt Péter továbbvitte, és szerintem kis túlzással azt a következtetést 

vonta le, hogy a kormánynak nincs elsődleges szabályozási hatásköre, mert „a jog 

világában a hatáskör a jog eszközeivel védett döntési lehetőség. A jogilag nem védett 

döntési jog nem hatáskör”.442

A helyzet ennél bonyolultabb:

a) egyfelől a Sári által jelzett iránnyal ellentétes hatással bír, hogy a kormány 

hatásköre törvényi úton bővíthető, következésképpen tágul az önálló rendeletalkotási 

hatáskör is;

b) másfelől a törvényi szabályozás léte nem zárja ki a rendeleti úton történő 

szabályozást, mert a törvény keretei között, kifejezett felhatalmazás hiányában is, 

alkotható rendelet, a részletesebb szabályozás érdekében, amennyiben a kormány 

hatáskörébe besorolható a szóban forgó társadalmi viszonyok szabályozása.

Ehhez a kérdéshez kötődik a következő de lege ferenda javaslat is, amely 

szerintem vitatható és vitatandó. A javaslat az elsődleges jogalkotás tipológiája szerint 

Magyarországot a második csoportból a harmadik csoportba „juttatná.”443

„Javaslatunk szerint az alkotmány úgy tartalmazza a jövőben a kizárólagos 

törvényalkotási tárgyköröket, hogy e tárgykörökön kívül a Kormányt illeti a szabályozás

440 Sári János: in Alkotmánytan. 88. o.
441 Sári János: A kormány és a rendeletalkotás. In Kormány a mérlegen 1990-1994. Budapest 1994. 144. 
145.0.
442 Schmidt Péter: Néhány megjegyzés Sári János: A rendeleti jogalkotás, különös tekintettel a 
belügyminiszteri rendeletre c. tanulmányához. Jogtudományi Közlöny 1995. április. 167. 0
443 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 48. o.
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joga. A Kormány a törvényalkotási hatáskörbe nem tartozó, hatályban levő törvényeket 

hatályon kívül helyezheti, módosíthatja, esetleg az Országgyűlés utólagos jóváhagyása 

mellett.”444 Ez az elsődleges szabályozási hatalom megosztását eredményezné az 

Országgyűlés a kormány között, ami nem szükségszerűen rossz. Viszont korlátozza az 

Országgyűlést, fontos társadalmi viszonyokba való beleszólás jogát teljesen elvonja tőle. 

Megszünteti a törvény és a rendelet közötti hierarchikus viszonyt, ugyanis teljesen 

elkülöníti a szabályozási területüket. A kormány kapja meg az általános jogalkotói 

szerepet, ebbe a parlamentnek sem beleszólása, sem ellenőrzési lehetősége nem lenne, 

ugyanis az alaptörvény taxatív módon felsorolná a kizárólagos törvényhozási 

tárgyköröket, és az összes többi társadalmi viszony elsődleges szabályozása a Kormány 

hatáskörébe kerülne. Ez a korlátozás, főként, ha figyelembe vesszük, hogy ugyanazon 

javaslat szerzői a kétkamarás parlament és más parlamentet megszorító eljárások 

bevezetését is szorgalmazzák, megkérdőjelezhető. A törvény és a rendelet egymáshoz 

való viszonyának megváltoztatása kihatással van az Országgyűlés és a kormány egymás 

közötti viszonyára. „A jogállamiság meghatározó jelentőségű ismérve a törvények útján 

történő kormányzás”.445 „Meghatározott kérdések szabályozásának a parlament 

hatásköréből a kormány hatáskörébe való utalása... azzal jár, hogy a politikai ellenzék 

befolyása és a nyilvánosság szerepe ezeken a pontokon csökken.”446

Az alaptörvény a iure proprio rendeletekkel kapcsolatban tartalmaz még egy 

korlátozást. Azokban az esetekben, amikor a Kormány megbízatása megszűnik, az új 

Kormány megalakulásáig a Kormány hivatalban marad, és gyakorolja mindazokat a 

jogokat, amelyek a Kormányt megilletik; viszont nem köthet nemzetközi szerződést, és 

rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben 

alkothat.447 Következésképpen az ügyvezető kormány nem fogadhat el iure proprio 

rendeletet.

132. Az átruházott rendeletalkotási jog -  A második lehetőség a törvény 

felhatalmazása alapján elfogadott rendelet, amikor a kormány másodlagos jogalkotó 

hatáskört gyakorol. Ez a iure delegato rendelet.

444 Uo.
445 Ficzere Lajos: A törvény és a rendelet viszonyának a kérdései. In A közigazgatás szerepe a 
jogalkotásban. Unió Kiadó, Budapest 1995. 33. o.
446 Sári János: A kormány és a rendeletalkotás. In Kormány a mérlegen 1990-1994. Budapest 1994. 141. o.
447 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 39/B. §.
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Az alkotmány szerint a kormány ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket 

törvény a hatáskörébe utal. Következésképpen a törvény által megállapított feladatkörök 

gyakorlására, a törvény végrehajtására a kormány rendeletet fogadhat el, anélkül, hogy a 

törvény kötelező módon tartalmazna felhatalmazó normát. A kizárólagos törvényhozási 

tárgykörben megalkotott törvény adhat a végrehajtására felhatalmazást, 

következésképpen ezeken a területeken a kormány rendelkezhet másodlagos jogalkotó 

hatáskörrel.

A másodlagos szabályozó hatáskör tekintetében azon alaptörvényi rendelkezés, 

amely szerint a kormány biztosítja a törvények végrehajtását448, nem jelent általános 

rendeletalkotási felhatalmazást, viszont a rendeletalkotás szükségessége indokolja ilyen 

szabály elfogadását, a törvényi kifejezett felhatalmazási rendelkezésének a hiányában is.

133. A veszélyhelyzetben és a megelőző védelmi helyzetben kibocsátható 

rendelet -  A harmadik lehetőség a veszélyhelyzethez és megelőző védelmi helyzethez 

köthető. A Kormány, az Országgyűlés felhatalmazása alapján egyes törvények 

rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzetben és a 

megelőző védelmi helyzetben alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a 

jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.

134. A határozat -  A negyedik lehetőség a határozat elfogadása. A határozat az 

állami irányítás egyéb jogi eszközei közé sorolható, vagyis tulajdonképpen nem 

jogszabály; a kormány határozatban szabályozza az általa irányított szervek feladatait, a 

saját működésüket, és állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket. Tehát a határozatnak 

lehet normatív tartalma.

135. A rendeleti jogalkotás jövője -  A jogalkotás alkotmányos és törvényi 

szabályozásának módosítása során a rendeleti jogalkotás pontos szabályozása szükséges, 

azonban, mint már hangsúlyoztam, a francia alkotmányos megoldás nem biztos, hogy 

megfelelő lehet. A megoldás a kerettörvényi megközelítés, amely a kormány másodlagos 

rendeletalkotási 44

44S 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 35. § (1).
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VI. A kormány jogalkotása Romániában

1. Áttekintés

136. A probléma jelentősége -  A kormányzati jogalkotás gyakorlata 

Romániában az alkotmányos rendszer egyik meghatározó, aktuális problémája, a 

rendszerváltást követő alkotmányos jogállam kiépítésének egyik alapkérdése. Jelen 

fejezet a kormányrendeletek és kormányhatározatok romániai szabályozását és 

gyakorlatát elemzi, nem tér ki viszont a kormánynak a törvénykezdeményezésben játszott 

(egyébként meghatározó) szerepére, valamint a kormány funkciójára a törvényhozási 

eljárás egészében.

Az 1991. évi román alkotmány szerint a kormány határozatokat és rendeleteket 

alkot,449 amelyeket -  elfogadásuk után -  a miniszterelnök aláír és az alkalmazásukra 

kötelezett miniszterek ellenjegyeznek. Ezeket az aktusokat Románia Hivatalos 

Közlönyében közzé kell tenni. A közzététel elmulasztása a határozat vagy a rendelet 

semmisségét eredményezi,450 pontosabban a szankció a „nemlétezés”, a hivatalos lapban 

közzé nem tett határozatok és rendeletek „nemlétezőnek” számítanak. Ez alól a katonai 

jellegű határozatok képeznek kivételt, amelyeket nem tesznek közzé a hivatalos lapban, 

hanem csak az érdekelt intézményekkel közölnek. Ha viszont rendelet szabályozási 

tárgya katonai jellegű, a közzétételi kötelezettség fennáll.

A határozatok a törvények végrehajtására szolgálnak, míg a rendeletek sajátos 

normatív, törvényi erővel rendelkező közigazgatási aktusok, amelyet a kormány az 

úgynevezett törvényhozási felhatalmazás („delegáció”) alapján fogadhat el. A 

továbbiakban először a törvényerejű kormányrendeleteket, majd a kormányhatározatokat 

vizsgálom.

137. Románia szabályozási megoldása -  Románia 1991-ben elfogadott és 2003- 

ban átalakított451 szabályozási megoldása az előbb tárgyalt tipológia szerint a negyedik 

pontba sorolható. Az alkotmány kimondja, hogy Romániában a parlament az egyetlen

449 Alk. 108. cikk.
450 Az államszocializmus időszakában elfogadott gyakorlat volt, hogy a jogszabályt csak a végrehajtására 
kötelezett államigazgatási szervvel közölték, és nem hozták nyilvánosságra a hivatalos lapban.
451 Az 1991. évi román alkotmányt eddig egyetlen alkalommal módosították, 2003-ban. A módosítás 
mértékében alkotmányreform, mélységében nem érti el az alkotmányreform szintjét, de mindenképpen 
jelentős alkotmánymódosítás.
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törvényhozó hatóság.452 A főszabály alól azonban az alkotmány kivételt is megállapít, 

ugyanis a kormánynak -  az alaptörvény szerint -  két lehetősége van törvényerejű 

kormányrendelet453 * * elfogadására:

a) előzetes parlamenti felhatalmazás alapján;

b) közvetlen alkotmányos felhatalmazás alapján, meghatározott feltételek 

teljesülése esetén.

2. Az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján elfogadott 

törvényerejű kormányrendelet

138. Az egyszerű kormányrendelet feltételei -  Az előzetes parlamenti 

felhatalmazás alapján elfogadott törvényerejű kormányrendeletek (egyszerű 

kormányrendeletek) szabályozására az 1991-ben elfogadott Alkotmánnyal került sor, és 

ez a szabályozás 2003-ban sem módosult.

Az alaptörvény feljogosítja a parlamentet, hogy saját törvényalkotói hatáskörének 

meghatározott részét, felhatalmazó törvény elfogadásával, meghatározott időtartamra a 

kormányra ruházza. Az ilyen típusú kormányrendelet elfogadásának feltételei-.

a) a parlament fogadjon el speciális felhatalmazó törvényt;

b) a felhatalmazó törvény határozza meg a kormányrendelet szabályozási tárgyát;

c) a kormányrendelet szabályozási tárgya kizárólag egyszerű törvényi szintű tárgy 

lehet (nem lehet így organikus törvényi szintű jogszabályt elfogadni);

d) a felhatalmazó törvénynek meg kell szabnia azt a határidőt, ameddig a kormány 

elfogadhatja a rendeletet;

e) a rendeletet tegyék közzé a Románia Hivatalos Közlönyében, a miniszterelnök 

aláírásával és annak a miniszternek az ellenjegyzésével, aki a rendelet alkalmazásáért 

felelős;

452 61. cikk (1). bekezdés.
453 Román nyelven: “ordonantá”.
455 Mindkét rendelettípushoz kötelező módon mellékelni kell a Törvényhozási Tanács konzultatív
véleményét (lásd: 1993. évi 73. törvény a Törvényhozási Tanács megalakításáról, szervezéséről és 
működéséről, 2. és 4. cikkek). A véleményezés határidejét a kormány határozza meg, de ez nem lehet tíz 
napnál kisebb a szokványos esetekben, illetve 2 napnál a sürgősségi eljárás során. Sürgősségi 
kormányrendeletek esetében a határidő 24 óra. A jogszabály-alkotási technikai előírásokat a 2000. évi 24. 
törvény tartalmazza, amely kéri, hogy a jogszabálytervezethez mellékeljék annak indoklását is. Ugyanezt a 
követelményt és további formai illetve eljárási szabályokat tartalmaz a 2001/555. kormányhatározat.
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f) a hatálybalépés pillanata a Románia Hivatalos Közlönyében való közzététel 

vagy a rendelet szövegében megjelölt későbbi dátum;

g) a felhatalmazó törvény fakultatív módon kérheti a rendelet utólagos parlamenti 

jóváhagyását (ez a törvényerejű rendeletet törvénnyé alakítja). A felhatalmazó törvények 

eddig minden alkalommal kérték a parlamenti jóváhagyást. Ez tulajdonképpen a 

posteriori parlamenti kontroll.455

139. Organikus törvényi szinten történő szabályozás tilalma -  Kötelező 

szabály, hogy nem lehet ezen az úton organikus törvényi szintű jogszabályt elfogadni. A 

hatályos román alkotmány meghatározza, milyen társadalmi viszonyok regulálásához 

szükséges organikus törvény. A román jogrendszerben négy származtatott (az alkotmány 

alapján elfogadott) törvénytípus létezik: az alkotmánymódosító törvény, a kétharmados 

törvény456, az organikus törvény és az egyszerű törvény. A négy törvénykategória között 

rangsor érvényesül, és az elfogadásukhoz szükséges többség sem azonos.457 Az organikus 

törvények számára fenntartott területeken nem lehet előzetes parlamenti felhatalmazás 

alapján törvényerejű kormányrendeletet elfogadni, ezeknek a rendeleteknek a jogi ereje 

egyszerű törvényi szintű. Következésképpen egyszerű kormányrendelettel nem lehet 

módosítani az alkotmányt sem, vagy nem szabályozható a kétharmados törvények 

területébe tartozó társadalmi viszony. Az egyszerű törvények szabályozási területét 

körülhatárolni a kizárásos módszerrel legkönnyebb: minden olyan társadalmi viszony 

képezheti az egyszerű törvény és az előzetes parlamenti felhatalmazással kibocsátott 

kormányrendelet tárgyát, amely nem tartozik az alkotmány, a kétharmados vagy az 

organikus törvények szabályozási területébe.

140. A felhatalmazás korlátái -  A felhatalmazó törvény meghatározza a 

felhatalmazás korlátáit: a szabályozási területet és a határidőt, ameddig a felhatalmazás 

szól (ameddig a kormány rendeletet fogadhat el). Az általános felhatalmazás 

alkotmányellenes; ugyancsak alkotmánysértő az a törvény, amely nem ír elő határidőt a

456 Romániában két kétharmados törvény létezik: az első a NATO-csatlakozás ratifikálásáról, a második az 
Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló törvény. A NATO-csatlakozás már megtörtént a 2004. évi 22. 
törvény.
457 Az egyszerű törvényeket az ülésen jelenlevő képviselők vagy szenátorok egyszerű többségével (50%+l) 
fogadják el. Az organikus törvényeket abszolút többséggel lehet elfogadni (az összes, és nem csak a 
jelenlevő képviselők vagy szenátorok 50%-a+l szavazat). Az alkotmánymódosító törvények esetében 
minősített többség (kétharmados vagy akár háromnegyedes többség) és népszavazáson történő jóváhagyás 
is szükséges.
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rendelet elfogadására. A határidő lejárta után kibocsátott rendelet alkotmányellenes és 

törvénytelen, hiszen a kibocsátás pillanatában az a kormányra ruházott jog, hogy 

törvényerejű kormányrendeletet fogadjon el, már megszűnt. Viszont a határidő lejárta 

előtt a kormány módosíthatja, kiegészítheti vagy akár hatályon kívül is helyezheti az 

általa korábban elfogadott kormányrendeletet,458 hiszen a hatáskörátruházás a 

felhatalmazási határidő idejére érvényes.

A felhatalmazó törvény, mivel nem bízhatja meg a kormányt organikus szintű 

szabályok elfogadásával, és maga sincs organikus szintű szabályként nevesítve az 

alkotmányban, egyszerű törvénynek számít.459 Az előzetes parlamenti felhatalmazás 

alapján kibocsátott kormányrendeletet jóváhagyó törvény szintén egyszerű törvény.

141. A gyakorlat -  A felhatalmazó törvények és az előzetes parlamenti 

felhatalmazás alapján elfogadott kormányrendeletek gyakorlata a következő:

Felhatalmazó törvények és előzetes parlamenti felhatalmazás alapján elfogadott kormányrendeletek
gyakorlata ..

3. táblázat

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ftv. 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

Rend. 28 27 70 45 44 70 131 120 138 88 73 95 94 55

Az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott rendeletek gyakorlata a 

parlamenti szünet idejére jellemző.460 A parlamenti felhatalmazással tulajdonképpen a 

törvényhozási munka folytonosságát biztosítják. Elméletileg vitatható, hogy a parlament 

a felhatalmazás idejére lemond-e saját szabályozási jogköréről az adott társadalmi 

viszony területén, vagy sem. Az elfogadott álláspont az, hogy nem mond le, viszont így 

lehetségessé válik, hogy a parlament és a kormány ugyanarról a társadalmi viszonyról

458 Tudor Dráganu: Drept constitutional fi institutii politice. Tratat elementar. Lumina Lex Kiadó, Bukarest 
1998. II. kötet, 136. o.
459 1995/2 Alkotmánybírósági döntés (a továbbiakban: alkotmánybírósági döntés).
460 Romániában a Képviselőház és a Szenátus évente két rendes ülésszakra ül össze: az első februárban 
kezdődik és nem tarthat tovább június végénél, a második ülésszak szeptember hónapban kezdődik, és nem 
tarthat tovább december hónap végénél (Alkotmány, 63. cikk). A Képviselőház és a Szenátus Románia 
elnökének, az egyes házak állandó bürójának vagy a képviselők, illetve a szenátorok legalább 
egyharmadának a kérésére rendkívüli ülésszakra is összeülhet.
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egymással nem egyező, azonos jogi erejű szabályozást fogadjon el.461 A politikai 

gyakorlat szerint népszerűtlen, kényes kérdésektől is meg lehet szabadulni a 

felhatalmazással, mert így a parlamenti jogalkotást jellemző vita és nyilvánosság jelentős 

mértékben kiküszöbölhető.462 Ugyancsak felvetődhet az a kérdés, hogy mivel a 

felhatalmazó törvény egyszerű törvény, a parlament felhatalmazhatja-e a kormányt a 

felhatalmazó törvény módosítására?463 Véleményem szerint az ilyen felhatalmazás 

alkotmányellenes, mert maga a felhatalmazás kizárólagos parlamenti hatáskör.464

Az is kérdéses, hogy a felhatalmazás megszűnik-e az adott kormány 

mandátumának megszűnésével. A romániai alkotmányos gyakorlat szerint nem, a 

felhatalmazás általában a kormánynak szól, és alanya nem meghatározott kormány. A 

Radu Vasile kormánynak adott felhatalmazást a kormány bukása után a Mugur Isarescu 

kormány folytatta.

Az Alkotmánybíróság előtt az előzetes felhatalmazás alapján kibocsátott 

kormányrendeletekre vonatkozóan számos probléma merült fel. Az egyik ilyen kérdés a 

felhatalmazási korlátok átlépése. Az Alkotmánybíróság leszögezte, hogy az a törvény, 

amely engedélyezi a Kormánynak, hogy organikus törvényi szintű szabályokat fogadjon 

el, alkotmányellenes. Vitát az váltott ki, hogy különböző társadalmi viszonyok 

beletartoznak-e ebbe a területbe vagy sem. Ilyen volt a polgári perrendtartási 

törvénykönyvhöz kötődő vita. Az alkotmány szerint organikus törvényi tárgykör a 

„Magisztrátusok Legfelsőbb Tanácsának, a bírói hatóságoknak, az Ügyészi Szervezetnek 

és a Számvevőszéknek a megszervezése és a működése”. Az Alkotmánybíróság 

megállapította, hogy a polgári perrendtartási törvénykönyv tartalmazhat organikus 

törvényi szintű szabályokat, de összességében nem számít annak.465 (A kormányt pedig 

köti ez a korlát, a felhatalmazás alapján csakis az egyszerű törvényi erejű részeket

461 Gyakorlati jelentősége egyelőre nincs a felvetésnek, hiszen a felhatalmazás a praxis szerint a parlamenti 
szünet idejére szól.
462 Ez történt például a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának esetében, amikor haladó 
jellegű, politikailag népszerűtlen intézkedést a parlament a kormányra ruházott. Végül a kormány sem 
ratifikálta a szerződést. Lásd az 1999/113 alkotmánybírósági döntést.
463 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu: Ordonanta guvernamentalá. Doctriná §i jurisprudentá. Lumina 
Lex Kiadó, Bukarest 2000. 68-69. o.
464 Az Alkotmány 114. cikkének (1). bekezdése szerint a parlament fogadhat el felhatalmazó törvényt; 
innen következik ennek kizárólagos parlamenti hatáskör jellege, és az, hogy a kormánynak nincs elismerve 
a felhatalmazó törvények elfogadásának vagy módosításának a joga).
465 1997/718 alkotmánybírósági döntés.
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módosíthatja, ellenkező esetben az általa elfogadott kormányrendelet 

alkotmányellenes).466 A vámszemélyzet alapszabályzatáról szóló törvény esetében, az 

Alkotmánybíróság szerint csak a köztisztviselők összes kategóriájára vonatkozó, 

általános jellegű szabályokat tartalmazza organikus törvény, a vámszemélyzet sajátos 

kérdéseit szabályozó jogszabály egyszerű törvénynek tekintendő, és ezért a rendeleti úton 

történő elfogadására irányuló felhatalmazás alkotmányos.467 Konkrét normatív jellegű 

szociális intézkedések is egyszerű törvényi szintűnek minősülnek, mivel az alkotmány 

csak „a munkaviszonyok, a szakszervezetek és a szociális védelem általános rendszere” 

esetében kér organikus törvényi szabályozást, a közös és alapvető elvek kerettörvény 

típusú megállapításához szükséges ez a forma (ez az „általános” kifejezés egyébként több 

esetben szerepel, ezért vannak szerzők, akik ezeket a jogszabályokat „organikus 

kerettörvényekként” kezelik) 468

Az adókat és illetékeket az alkotmány szerint kizárólag törvénnyel állapítják 

meg.469 Itt arról folyt vita, hogy a „kizárólag törvénnyel” kifejezés megtiltja-e, hogy 

kormányrendelettel fogadjanak el adókra és illetékekre vonatkozó szabályokat. Az 

Alkotmánybíróság szerint nem, mert az adókra és illetékekre vonatkozó szabályok 

egyszerű és nem organikus törvényi szintűek. Az alkotmány szerint a parlament 

felhatalmazhatja a kormányt egyszerű törvényi erejű kormányrendeletek elfogadására, 

ezért a törvényes rendelkezés alkotmányos.470 A „kizárólag” szó arra vonatkozik, hogy 

csakis törvényi szintű jogszabállyal lehet az adók és illetékek kérdésében szabályozni, 

ebbe a kategóriába pedig az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott 

törvényerejű kormányrendelet is beletartozik. Ha az alkotmány egyszerű törvényt kér az 

adott társadalmi viszony szabályozására, lehetséges a kormány felhatalmazása 

rendeletalkotásra. Azok az esetek, amikor az alkotmány előírja, hogy az adott 

életviszonyt (egyszerű) törvénnyel kell szabályozni, garanciális jellegűek, de csupán 

példák. Az alkotmányos és organikus törvényi szintű terülteken kívül a parlament

466 A kormány ekkor sürgősségi kormányrendeletet használva, a parlament kikerülésével végezte el a 
polgári perrendtartás -  egyébként szükséges -  reformját. A sürgősségi kormányrendeletekről lásd később.
467 1997/718 alkotmánybírósági döntés.
468 1992/5 alkotmánybírósági döntés.
469 1 39. cikk.
470 1992/5 alkotmánybírósági döntés, 1995/70 alkotmánybírósági döntés.
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törvényalkotási politikája dönti el471, hogy akar-e (egyszerű törvénnyel) szabályozni. A 

rendeletalkotási felhatalmazás kiterjed az alkotmányban meghatározott és a parlamenti 

jogalkotási politikájából fakadó egyszerű törvényi szintű rendeletek alkotására is. Esetleg 

az a furcsa, hogy a felhatalmazást Muraru és Constantinescu professzorok kizárólag a 

parlament törvényalkotási politikája részeként kezelik. Tulajdonképpen a kormány 

szemszögéből is vizsgálható a helyzet: a felhatalmazó törvényeket a kormány 

kezdeményezi, és az őt támogató parlamenti többség jóváhagyja azt. Ha a felhatalmazó 

törvény kéri az utólagos parlamenti jóváhagyást, akkor a kormányrendeletek 

végrehajtható és hatályos kormányzati törvénykezdeményezések. (Az alább vizsgált 

sürgősségi kormányrendeletek esetén az utólagos parlamenti jóváhagyás kötelező, ezért 

ugyanez a jellemző ezekre a rendeletekre is alkalmazható).

Szintén nagyon fontos kérdés az, hogy lehetséges-e nemzetközi szerződés 

ratifikálását a kormányra ruházni. Két nézőpont lehetséges: a ratifikálás törvénnyel 

történik, tehát delegálható; más nézőpont szerint a ratifikálás, formailag hiába történik 

törvénnyel, sajátos és kizárólagos parlamenti hatáskörbe tartozó aktus (mint a szintén 

törvényi formát öltő költségvetés vagy a hadiállapot kihirdetése).472

3. A rendkívüli esetekben kibocsátott sürgősségi kormányrendelet
(1991-2003 között)

142. A sürgősségi kormányrendelet feltételei -  A második rendelettípus a 

rendkívüli helyzetben, közvetlen alkotmányos felhatalmazás alapján elfogadott 

sürgősségi kormányrendelet. Ennek elvi alapja az alkotmányos krízis. A sürgősségi 

kormányrendetek kibocsátásának az alkotmányos feltételei a következők voltak:

a) Létezzen kivételes helyzet, amely indokolja, hogy előzetes parlamenti 

felhatalmazás nélkül a kormány rendeletet bocsásson ki.

b) Az aláírás és az ellenjegyzés tekintetében ugyanazok a szabályok, mint a 

parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott kormányrendeletek esetében.

c) A sürgősségi kormányrendeletet be kell nyújtani a parlamentnek jóváhagyás 

végett (ennél a rendelettípusnál kötelező az a posteriori parlamenti kontroll). Ha a

471 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu: i. m. 50. o., 69-70. o.
472 Ibidem, 46. o.
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parlament nem ülésezik, össze kell hívni. Ha a rendeletet nem nyújtották be a 

parlamenthez, akkor nem léphet hatályba, hiába közük le a Hivatalos Közlönyben.

d) Közzététel a Hivatalos Közlönyben.473

143. Tisztázatlan problémák -  Az alkotmány azonban két alapvető problémát 

nem tisztázott', mit jelent a „rendkívüli helyzet”, illetve a sürgősségi kormányrendeletnek 

milyen jogi erejük van (érvényes-e az esetükben az előzetes parlamenti felhatalmazás 

alapján kibocsátott kormányrendeletekre vonatkozó tiltás, hogy nem szabályozhatnak 

organikus törvényi szintű társadalmi viszonyokat?). Ezekre a kérdésekre a kormányzati

politikai és az alkotmánybírósági gyakorlat vitatható válaszokat adott.

A sürgősségi kormányrendeletek romániai gyakorlata a következő (viszonyítási 

alapként szerepel a táblázatban a parlament által elfogadott -  egyszerű és organikus 

törvények száma is):

A sürgősségi kormányrendeletek gyakorlata. A parlament által elfogadott törvények
4. táblázat

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rend. 1 2 2 2 13 93 72 219 300 195 209 127 142 210

Tv. 130 95 146 139 142 221 261 210 233 796 683 609 602 415

Jól látható, hogy 1999-2000-ben a kormány valósággal átvette a törvényhozó 

funkciót, és az a szabály, hogy a parlament az egyetlen törvényhozó hatóság, teljesen 

deklaratív jellegűvé vált. Figyelembe kell venni azt is, hogy a törvények nagyon jelentős 

része kormányrendeletek jóváhagyására szolgál, és sokuknak csak egyetlen cikke van

473 A román alkotmányban a sürgősségi kormányrendeletekre vonatkozó rész forrásául az olasz alaptörvény 
77 (2). cikke szolgált. Ez előírja, hogy a kormány, rendkívüli és kivételes esetekben, saját felelősségére, 
ideiglenes intézkedéseket hozhat, amelyeknek törvényerejük van. A kormánynak még ugyanazon a napon 
be kell ezt nyújtania a parlamentnek, hogy az törvénnyé alakítsa az intézkedéseket. Ha parlamenti szünet 
van, a parlamentet összehívják, a törvényhozásnak öt napon belül üléseznie kell. Ha a törvényhozás nem 
hagyja 60 napon belül a kormányrendeletet, akkor az hatályát veszti. A román szabályozásból ez a -  
garanciális jellegű -  időkorlát kimaradt. Az olasz gyakorlatról lásd: A. Barbera, C. Fusaro: Corso di diritto 
pubblico. II Mulino Kiadó, Bologna 2001 (különösen az V., a jogforrásokról szóló fejezetet). Az olasz 
alkotmány által előírt 60 napos határidő jogvesztő jellegű. Sok esetben a Parlament nem hagyta jóvá ezen a 
határidőn belül a kormányrendeleteket. A kormány ezért új gyakorlathoz folyamodott: a 60 napos határidő 
lejárta előtt változatlan szöveggel újra kibocsátotta a kormányrendeletet. A rekordot az ilyen módon 23- 
szor megerősített kormányrendelet tartja. Ennek a gyakorlatnak az Alkotmánybíróság 1996-ban vetett 
véget, amikor az eljárást alkotmányellenesnek nyilvánította. Lásd Stefano Maria Cicconetti: La sentenza n. 
360/1996 delta Corte costituziorale e la fine della reiterazione dei decreti-legge: tanto tuonö che piovve, 
Giuresprudenza costituzionale 1996.
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(Jóváhagyjuk a ... kormányrendeletet”). Az 1-es számú táblázatot is figyelembe kell 

venni, amely az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott 

kormányrendeletekre vonatkozó statisztikákat tartalmazza. 2001-2002-ben rendkívüli 

módon megnőtt a törvények száma. Ezek előző évek negatív arányainak az orvoslására 

szolgál (kormányrendeletek jóváhagyása, módosítása, visszautasítása). A mesterségesen 

felgyorsított parlamenti munkát jellemzi, hogy olyan eset is előfordult, hogy egyetlen 

ülésnapon több mint 90 törvény került végszavazásra. Statisztika szempontjából a gond 

megoldódott, viszont ez a módszer újabb és újabb problémákat vetett fel.474

4. A rendkívüli helyzet kérdése

144. A probléma felvetése -  Az első tárgyalandó probléma, az alkotmány által 

előírt rendkívüli helyzet kérdése.475 Az alaptörvény a szükségállapot-ostromállapot 

kérdését külön szabályozza, tehát a rendkívüli helyzet ezektől eltérő, tágabb jogi 

fogalom. A rendkívüli helyzet adja a sürgősségi kormányrendelet legitimitását476 és 

létjogosultságát, mert ez az alapja a kormány azon jogának, hogy előzetes parlamenti 

felhatalmazás nélkül törvényerejű kormányrendeletet fogadjon el.

Az alkotmányos gyakorlat ezt a kitételt nem vette figyelembe: bármilyen 

rendkívüli helyzet fennállása nélkül sürgősségi kormányrendeletek sorát bocsátották ki.

145. Az Alkotmánybíróság álláspontja -  A kérdésben az alkotmánybírósági 

gyakorlat is ellentmondásos. Egyrészt törvényerejű kormányrendelet csak az utólagos 

normakontroll keretében, a bírói hatóságok előtti konkrét jogeset tárgyalása alkalmával 

kerülhet az Alkotmánybíróság elé. Következésképpen az Alkotmánybíróságnak 

korlátozott lehetőségei vannak a sürgősségi kormányrendeletek alkotmányosságának 

ellenőrzésére.

Az alkotmánybírósági álláspont a rendkívüli helyzet kérdésében az, hogy 

értelmezi a kifejezést, egyes helyzeteket rendkívülinek nyilvánít, míg másokat nem, és 

ekkor kimondja a kormányrendelet alkotmányellenességét. Az Alkotmánybíróság szerint

474 A házszabály módosításával, a szakbizottságok szerepének felértékelésével csökkentették a plénum 
szerepét és gyorsították a parlamenti munkát.
475 A sürgősségi kormányrendeletek gyakorlatából látszik, hogy például 2000-ben 300 rendkívüli helyzet 
volt Romániában stb.
476 1998/83. alkotmánybírósági döntés.
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sürgős szabályozási szükségletnek kell fennállnia, amelyet objektív, a kormány akaratától 

független rendkívüli helyzet indokol, és a kormányrendelet elfogadása nélkül sérülne a 

közérdek.477 Konkrét esetekben viszont az Alkotmánybíróság túl tágan értelmezi a 

rendkívüli helyzet fogalmát. Például rendkívüli helyzet a cégjegyzék megfelelő 

működésének biztosítása, a működési zavarok megszüntetése.478 Ugyancsak rendkívüli 

helyzet (az 1990 óta húzódó) ingatlanrendezés felgyorsítása,479 a befektetői kockázat 

csökkentése és a kormány hitelességének maximalizálása (sic!) a privatizációs 

folyamatban,480 a turisztikai kereskedelmi társaságok privatizációjának felgyorsítása, a 

gazdasági hatékonyság erősítéséért a fontos nemzetgazdasági ágazatban,481, az oktatási 

intézmények anyagi hátterének jogi rendezése,482, a nyugdíjak megadóztatásának kérdése, 

mert a középtávú gazdasági fejlesztési terv a 2000-es évet jelölte ki, mint a probléma 

tisztázásának időpontját483 stb.

Nem számít rendkívüli helyzetnek viszont a helyi autonómia törvényi hátterének 

az erősítése, egyes hibás és nem világos rendelkezések megszüntetése, hiányosságok 

kiegészítése,484 önmagában véve a jogharmonizáció sem sorolható ide485 stb. Az 

Alkotmánybíróság szerint rendkívüli helyzetnek számít a kisebbségi ingatlanok 

visszaadása,486 de az ehhez a döntéshez megfogalmazott különvélemény már tagadja ezt. 

A különvélemény szerint ez szükséges és erkölcsös intézkedés, de nem áll fenn a 

rendkívüli eset, amely indokolná sürgősségi kormányrendelet elfogadását.487

Következtetésképpen: az Alkotmánybíróság szubjektív és ellentmondásos 

álláspontot képvisel, nem sikerült meghatároznia általánosan érvényes viszonyítási 

alapokat a rendkívüli helyzet kérdésében.

477 1995/65. alkotmánybírósági döntés., 1998/83. alkotmánybírósági döntés.
478 2003/108. alkotmánybírósági döntés. A Kereskedelmi- és iparkamaráknál működő cégjegyzéket a 2002. 
évi 129. sürgősségi kormányrendelettel a törvényszékekhez utalták át.
479 2002/173. alkotmánybírósági döntés., 2001/260. alkotmánybírósági döntés.
480 1998/34. alkotmánybírósági döntés.
481 2000/52. alkotmánybírósági döntés.
482 2001/85. alkotmánybírósági döntés.
483 2001/173. alkotmánybírósági döntés.
484 1998/83. alkotmánybírósági döntés.
485 2000/15. alkotmánybírósági döntés.
486 1999/234. alkotmánybírósági döntés.
487 Uo.
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5. A sürgőségi kormányrendelet jogi ereje

146. A probléma felvetése -  A sürgősségi kormányrendeletekkel az alkotmányos 

gyakorlatban 1991-2003 között felmerült második probléma ezeknek az aktusoknak a 

jogi ereje. Míg az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott 

kormányrendeletek esetében világos tiltás létezik: nem lehet organikus törvényi szinten 

szabályozni ezekkel a rendeletekkel, a sürgősségi kormányrendeletek esetében nincs 

alkotmányi előírás.

Az nyilvánvaló volt, hogy alkotmánymódosító törvényt nem lehet rendeleti úton 

elfogadni (ez sértené az alkotmánymódosítási eljárás szabályait), és az is, hogy egyszerű 

törvényi szintű szabályokat el lehet fogadni sürgősségi kormányrendelettel. A vitát az 

organikus törvényi szintű szabályok elfogadása váltotta ki.

147. Az organikus törvényi szinten történő szabályozás lehetősége -  Az 1996 

utáni gyakorlat szerint a sürgősségi kormányrendelettel olyan életviszonyokat is lehet 

szabályozni, amelyeket az alkotmány organikus törvények számára tart fent. A későbbi 

években állandósult az organikus törvényi szinten szabályozó sürgősségi 

kormányrendeletek gyakorlata. Ezt a gyakorlatot elméleti szinten a következő érvekkel 

támasztották alá.488

a) Az alkotmány az egyszerű kormányrendeletekre vonatkozó tiltást nem írja elő a 

sürgősségi kormányrendeletek esetében, ezért a sürgősségi kormányrendeletek esete 

kivételt képez a szabály alól. Ezt a sürgősségi kormányrendelet kibocsátását kiváltó 

rendkívüli helyzet indokolja.

b) Ha a parlament nem adhat organikus törvényi szintű szabályozásra 

felhatalmazást a kormánynak, ez nem jelenti azt, hogy az alkotmányozó ezt nem tehette 

meg.

c) A rendkívüli helyzetben salus rei publicae, suprema lex (a legfelsőbb törvény 

az állam megmentése). A sürgősségi kormányrendelet rendkívüli helyzet eredménye, 

ebben az esetben az alkotmányozók a fontos, halaszthatatlan lépések megtétele érdekében

488 Lásd: Mihai Constantinescu: Confinutul ordonantei de urgenta a Guvernului. Dreptul 1998. Vili. sz.; 
Mihai Constantinescu kommentárja az alkotmány vonatkozó részeihez, in Mihai Constantinescu, Ion 
Deleanu, loan Muraru, Florin Vasilescu, Ion Vida: Constitufia Romáméi comentatá §i adnotatá. Monitorul 
Oficial Kiadó, Bukarest 1992. 256. o.; Ion Vida: Procedúra legislativá. Crater Kiadó, Bukarest 1999. 151. 
o.
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a kormányra ruházták a sarkaltos törvények elfogadásának a jogát is. Az átruházást itt 

nem a parlament végzi, hanem maga az alkotmányozó hatalom. És az alkotmányozók 

szándéka egyáltalán nem lehetett az, hogy a kormányt bénítsák, hogy adott helyzetben az 

ne tudjon hatékony válaszokat találni a problémákra. Az alaptörvényt nem szabad úgy 

értelmezni, hogy a kormány ne tudjon válsághelyzetben megfelelően reagálni, mert ez a 

közérdeket sértené.

d) Ha az alkotmányozó korlátozni szerette volna sürgősségi kormányrendeletek 

elfogadását, akkor azt tisztán és világosan megteszi. Az alaptörvény azért nem szabott 

ilyen korlátokat, mert az alkotmányozó itt kivételt szeretett volna létrehozni az előzetes 

felhatalmazás alapján kibocsátott rendeletre vonatkozó szabály alól.

e) A sürgősségi kormányrendelet nem az előzetes felhatalmazás alapján kiadott 

rendelet egyik formája. Ettől eltérő, önálló kategória.

f) Az ellentétes véleményeket maga az alkotmányos gyakorlat hatálytalanította 

stb.

148. Ellenérvek -  A szakmai közvélemény másik része szigorúan kritizálta a 

sürgősségi kormányrendeletekkel történő organikus törvényi szintű jogalkotást. Érveik a 

következők voltak.489 Szerintük a kormány törvényalkotási felhatalmazása egységes 

jellegű, ezért az organikus törvényi tárgykörökre vonatkozó szabályozási tiltás a 

sürgősségi kormányrendeletekre is vonatkozik. Az alaptörvény a sürgősségi 

kormányrendelet bevezetésével nem hozott létre új jogszabálytípust, csak engedélyezte, 

hogy rendkívüli esetekben a kormány előzetes parlamenti felhatalmazás nélkül is 

rendeleteket fogadhasson el. Komoly érv, hogy a rendkívüli helyzet fennállása csak a 

kormányrendelet elfogadási eljárását befolyásolja, de nem érinti a szabályozási területét, 

az alaptörvény sajátos eljárást szabályoz, de egyáltalán nem foglalkozik a sürgősségi 

kormányrendelet lényegével. Materiális szempontból a két rendelet ugyanolyan 

szabályoknak van alávetve.

149. Az Alkotmánybíróság álláspontja -  Az Alkotmánybíróság viszont az első 

álláspontot fogadta el, és esetjogában sokszor megerősítette, hogy sürgősségi

489 Ioan Muraru, Mihai Constantinescu: i. m, 100-107. o.; Tudor Dráganu: Introducere In teória fi practica 
statului de drep. Dacia Kiadó, Kolozsvár 1992. 212. o., Tudor Dráganu: Drept constitutional si institutii 
politice. Lumina Lex Kiadó, Bukarest 1998. II. kötet. 142-143. o.; Ion Deleanu: Institutii fi proceduri 
constitutionale. Servo-Sat Kiadó, Arad 2001. 340-348. o.
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kormányrendelettel lehet organikus törvényi szintűként nevesített életviszonyokat 

szabály ózni.490 Az Alkotmánybíróság szerint490 491 a sürgősségi kormányrendelet és a 

felhatalmazó törvény alapján kibocsátott rendelet más-más típusú jogszabályok, mert 

egyik kibocsátására az alkotmány, a másiknak a kibocsátására pedig a felhatalmazó 

törvény ad jogot. A sürgősségi kormányrendelet az alkotmány alapján elfogadott 

normatív aktus, amely lehetővé teszi, hogy a kormány szigorú parlamenti kontroll alatt 

rendkívüli helyzetekre reagáljon.

Ezt az álláspontot könnyű kritizálni. Ellenvetést az hozható fel, hogy a kormány 

ugyanazt a beavatkozási jogot kapja meg, vagy alkotmányos, vagy törvényi alapon. A 

kormányra ruházott jog ugyanaz, csak a forrása különbözik, ezért a rendeletet, mint jogi 

kategóriát, egységesnek kell tekinteni. Az alkotmánybírósági érvelés egyébként a 

rendkívüli helyzet rendkívüli válaszokat igényel érvvel indokolja az organikus törvényi 

tárgykörökben a kormány rendeletalkotási jogát, viszont érdekes módon óvakodik a jogi 

erőre és a rendkívüli helyzet kérdésének egyidejű és összehangolt tárgyalásától.

Röviden áttekintem a kormány rendeleti jogalkotásának a hatásait a román 

jogrendszerre, majd megvizsgálom, hogy milyen megoldásokat kínált fel a 2003. évi 

alkotmánymódosítás.

6. A törvényerejű kormányrendeletek hatásai a román jogrendszerre

150. Hatásvizsgálat -  A törvényerejű normatív közigazgatási aktusok 

(kormányrendeletek) erőteljes jelenléte alapvetően befolyásolja a román jogrendszert. A 

román jogrendszer iskolapéldája lehet a jogi túlszabályozás és a jogi normák instabilitása 

által okozott káros hatásoknak. A következő problémák merülnek fel:492

a) A kormány kinevezett szerv, ezért aktusai nem bírnak ugyanazzal a 

legitimitással, amellyel a törvények rendelkeznek, hiszen azokat az egyenlő, titkos, 

közvetlen és általános szavazással megválasztott parlament fogadja el.

b) A törvényhozási eljárás keretében számos olyan garanciális elem létezik, 

amelyeknek a célja, hogy biztosítsa a nyilvánosságot, a megfontolást, a jogszabály 

minőségét.

490 1998/83. alkotmánybírósági döntés, 2000/15. alkotmánybírósági döntés stb.
491 1998/34. alkotmánybírósági döntés.
492 Tudor Dráganu: Introducere ín teória §ipractica statului de drept. Dacia Kiadó, Kolozsvár 1992. 95. o.
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c) Az instabilitás rendkívül ártalmas jelenség. A jogbiztonság, a jogszabályok 

kiszámíthatósága, állandósága különösen a gazdasági viszonyok területén lenne nagyon 

fontos. „A kevés kérdések egyike, amelyben a jogelmélet különböző irányai és 

koncepciói a természetjogtantól kezdve a jogi pozitivizmusig és jogszociológián át 

egészen a marxista jogelméletig többé-kevésbé egyetértenek az, hogy a jog egyik 

alapvető értéke annak biztonsága.”493 A valós helyzet teljesen más. A sürgősségi 

kormányrendeleteket és az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján kibocsátott 

kormányrendeleteket is (ha kéri a felhatalmazó törvény) a parlamentnek utólag jóvá kell 

hagynia. Hiába írja elő az alkotmány, hogy sürgősségi kormányrendelet elfogadásakor a 

parlamentet össze kell hívni, ha az nem ülésezik. A kormány a törvényhozásba való 

beavatkozásra a parlamenti ülésszakok idején a sürgősségi kormányrendeleteket 

használja, a parlamenti szünet idején pedig a felhatalmazás alapján kibocsátott 

kormányrendeleteket. A kibocsátástól a parlamenti jóváhagyásig eltelt időszakban a 

rendelet hatályos, alkalmazzák. A parlamenti jóváhagyás során viszont a törvényhozás 

módosíthatja, kiegészítheti, sőt, vissza is utasíthatja a rendeleteket. így a szabályozás nem 

stabil. Az első fázisban törvényerejű normatív közigazgatási aktusként, adott formában 

hatályos. A második fázisban, a jóváhagyás során, a rendeletet módosíthatják vagy vissza 

is utasíthatják. Külön probléma a bizonyos ideig hatályos és törvényt módosító 

kormányrendelet, ha azt a parlament visszautasítja. Mi történik abban az időszakban, 

amikor a kormányrendelet hatályos volt, és mi történik a kormányrendelet elutasítása 

után azzal a törvénnyel, amelyet módosított vagy hatályon kívül helyezett?

Az instabilitás főleg a gazdasági élet tekintetében von maga után hátrányokat. A 

kormányrendeletekben (talán a parlamenti megfontolás hiánya) sok esetben hibák, 

pontatlanságok fordultak elő. Ennek következményei a sorozatos módosítások, 

kiegészítések. Ezért gyakran megtörténik, hogy a keresett jogszabályt 10-15 Hivatalos 

Közlönyből, hatályos darabjaiból kell összerakni, vagy magánvállalkozások által 

elkészített törvényprogramok nélkül nem is lehetne boldogulni a jogalkalmazás során. 

Elkerülhetetlen a kodifikáció tudományos alapokra helyezése, ugyanis ezen a téren 

komoly hiányosságok vannak. Rosszul felkészült és alulfizetett hivatalnokokkal nem 

lehet gyakorolni az egyik legfontosabb állami feladatot.

493 Peschka Vilmos: Értékek és kategóriák a jogalkotásban. Jogtudományi Közlöny 1981. IV. sz. 242, o.
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7. A sürgősségi kormányrendeletek szabályozása 2003 után

151. Az alkotmánymódosítás eredményei -  A 2003. évi alkotmánymódosítás 

tisztázott ugyan egyes kérdéseket, de nem sikerült kielégítő megoldást találnia a 

kormányzati rendeletalkotás problémáira. Az előzetes parlamenti felhatalmazás alapján 

kibocsátott kormányrendeletek szabályozása nem változott, a sürgősségi 

kormányrendeletek területén történt bizonyos mérvű újítás.

a) A rendkívüli helyzet valamivel pontosabb megfogalmazást kapott. A 

módosított alaptörvény szerint a kormány sürgősségi rendeletet csak azokban a rendkívüli 

esetekben fogadhat el, amelyeknek szabályozása nem tűr késedelmet, és kötelessége 

indokolni a sürgősséget ezeknek a szövegében. Az Alkotmánybíróság számára 

alkotmányossági mérceként megjelent az objektív szabályozási szükséglet. Az indoklások 

azonban továbbra is rendkívül általánosak, tehát a „rendkívüli helyzet” rendkívül tág 

értelmezésének gyakorlatán az alkotmánymódosítás nem változtatott.

b) A sürgősségi kormányrendeletek tárgyával kapcsolatban az alkotmánymódosító 

törvény pontot tett az ádáz szakmai és politikai vita végére. Természetesen a kormányzati 

gyakorlat javára, mert a módosított alaptörvény elismeri, hogy sürgősségi 

kormányrendelettel lehet organikus törvényi tárgykörbe tartozó életviszonyokat 

szabályozni. Az utalás közvetett, de egyértelmű: „azt a sürgősségi rendeletet, amely 

organikus törvényi természetű szabályokat tartalmaz” abszolút többséggel hagyják jóvá, 

mondja ki az alaptörvény.

c) Bizonyos területeket kizártak a sürgősségi kormányrendeletek tárgykörei közül, 

materiális korlátokat vezettek be. Sürgősségi rendeleteket nem lehet elfogadni az 

alkotmányos törvények területén, ezek nem érinthetik az állam alapvető intézményeinek a 

jogállását, az Alkotmányban előírt jogokat, szabadságokat és kötelezettségeket, a 

választási jogokat és nem rendelhetnek el egyes javaknak a köztulajdonba való átvételéről 

szóló kényszerintézkedéseket. A tilalmi lista konkretizálása az Alkotmánybíróság 

feladata lesz.

152. Az alkotmánymódosítás utáni gyakorlat -  Az alkotmánymódosítás előtt 

használt „kivételes eset” fogalmának a cseréje „rendkívüli esetre” nem hozott változást, 

mert továbbra is a tág értelmezés gyakorlata a meghatározó.
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A sürgősséget indokló preambulumok valamennyi sürgősségi 

kormányrendeletben megjelentek. Azonban ezek az indoklások továbbra is általánosak, a 

jogszabályi intézkedés szükségessége szerepel ezekben, akár határidők megjelölésével, 

de a valódi sürgősség ritka, és nem szükséges indokolni a rendkívüli esetet. Ezért a 

kormány gyakorlatában a rendelet érvényességét tulajdonképpen a formális sürgősségi 

indoklás létével el is intézi.

Az Alkotmánybíróság sem változtatott korábbi álláspontjain.

153. A sürgősségi kormányrendeletek törvényi jóváhagyása -  A sürgősségi 

kormányrendelet jóváhagyási eljárása is változott, összhangban a módosított 

törvényhozási eljárással, amelyet alább tárgyalni fogok. Vázlatosan azonban 

összefoglalom a sürgősségi kormányrendeletek jóváhagyásának eljárását, a kritikai 

észrevételeket viszont a törvényhozási eljárásra vonatkozó fejezetben fogalmazom meg.

a) A sürgősségi kormányrendelet hatályba lépésének feltétele, hogy benyújtják az 

illetékes parlamenti kamarához, amely azt az alkotmány alapján köteles sürgősségi 

eljárással megtárgyalni. Már tárgyalt feltétel, hogy a kormányrendeletet közzé kell tenni 

Románia Hivatalos Közlönyében.

b) Amennyiben a rendeletet parlamenti szünet idején fogadta el a kormány, akkor 

a házakat az illetékes kamarához történő benyújtástól, vagy a másik kamarából történő 

átküldéstől számított 5 napon belül kötelező módon össze kell hívni.

c) Ha a benyújtástól számított 30 napon belül az illetékes ház nem dönt a 

rendeletről, ez elfogadottnak számít, és átküldik a másik háznak, amely szintén 

sürgősségi eljárással dönt. A határidő konstitutív hatályú, helyettesíti a parlament 

szavazatát. A másik kamara nincs határidőhöz kötve, de az eljárás sürgősségi jellegű.

d) A Parlamenthez benyújtott rendeletek jóváhagyása vagy elutasítása törvénnyel 

történik. A számos jogalkalmazási, jogbiztonsági kérdést felvető gyakorlat hatására az 

alaptörvénybe előírja, hogy ha célszerű, a jóváhagyó vagy elutasító törvények 

szabályozzák a szükséges intézkedéseket a rendelet alkalmazásának időszakában kifejtett 

joghatásokkal kapcsolatban.
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8. A kormányhatározat Romániában

154. A kormányhatározat fogalma -  A kormányhatározatokat az Alkotmány 

szerint „a törvények végrehajtásának megszervezésére”494 bocsátják ki. A határozatok 

lehetnek normatív vagy egyedi közigazgatási aktusok. A kormányhatározatokkal a 

Kormány végrehajtó-igazgatási tevékenységet gyakorol. Ebből következik, hogy a 

kormányrendeletek hierarchikusan alá vannak rendelve a törvényeknek (a törvény 

felsőbbségének elve). Kormányhatározat nem módosíthatja a törvényt, és nem 

ellenkezhet a törvénnyel,495 viszont -  a gyakorlat szerint -  értelmezheti azt, és 

intézkedéseket foganatosíthat a törvények végrehajtására. A kormányhatározattal a 

kormány eredeti hatáskörét gyakorolja, amely jellemző a végrehajtó hatalomhoz tartozó 

hatóságokra.496

155. Gyakorlati problémák -  A kormányhatározatokkal kapcsolatban több 

gyakorlati jellegű probléma merült fel:

a) Szükséges-e konkrét törvényi -felhatalmazás a kormányhatározat 

elfogadásához? A szakirodalom és a kormányzati gyakorlat válasza az, hogy nem 

szükséges. Ellenpéldaként viszont a 2000. évi 24. a törvényhozási technikákról szóló 

törvényt lehet idézni: „a törvények, kormányrendeletek vagy kormányhatározatok 

végrehajtására szolgáló normatív aktusokat az elrendelő normák korlátái között és 

azoknak megfelelően bocsátják ki.” A törvény „elrendelő normákra” utal a törvények 

végrehajtásának esetében is, vagyis az elrendelő norma megléte a kormányhatározatok 

kibocsátásának a feltétele.

b) Lehetséges-e közvetlenül az Alkotmány végrehajtására kormányhatározatot 

kibocsátani? A szakirodalom és az Alkotmánybíróság szerint nem, de létezik ellentétes 

vélemény is: az Alkotmány is törvény, a kormány tehát végrehajthatja. így 

kormányhatározatot fogadhat el olyan területeken, ahol nincs magasabb rangú, azaz 

törvényi szabályozás, illetve alkotmányosan megszabott törvényhozási tárgykör. Erre is 

van gyakorlati példa, de szerintem ez az álláspont nem elfogadható.

494 1 08. cikk, (2). bekezdés.
495 1999/1 16. alkotmánybírósági döntés.
496 Antonie Iorgovan: Tratat de drept administrativ I. All Beck Kiadó, Bukarest 2005.
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c) Ha létezik felhatalmazó norma, az a kérdés, hogy meddig terjed ki a kormány 

szabályozó hatásköre. A felhatalmazó normák gyakran a következőképpen rendelkeznek: 

„...a kormányhatározat által meghatározott feltételek között...”. Véleményem szerint a 

kormányhatározattal addig lehet feltételeket szabni a törvény végrehajtásának során, 

ameddig a törvényi szintű szabály vagy annak célja meg nem változik. Ez kényes határ, 

de egyedi esetekben azonosítható.497 498

d) A törvényellenes kormányhatározatokat a közigazgatási bíráskodás tudja 

megsemmisíteni, az Alkotmánybíróság nem ille té k e s t  A közigazgatási bíráskodási 

keresetre vonatkozó valamennyi feltételt teljesíteni kell.499 A szakirodalom kezdeti 

ellenkezése ellenére a gyakorlat szerint a normatív kormányhatározatokat is meg lehet 

támadni. Területi illetékessége alapfokon, kormányhatározatok esetében a 

táblabíróságoknak van. Közvetett úton, törvényességi kifogással is támadható a 

kormányhatározat.

A kormányhatározatok romániai gyakorlata következő:
A kormányhatározatok elfogadásának gyakorlata 

5. táblázat

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

KH 861 796 981 1105 1567 950 997 1076 1399 1366 1602 1627 2461 1883

9. Következtetések

156. A kormányzati jogalkotás problémarendszere -  A román jogalkotási rend 

és a kormányzati jogalkotás problémáinak gyökerei mélyek: többek között a parlament 

működési problémáira, a kétkamarás román törvényhozás lassúságára vezethetőek vissza. 

A 2003. évi alkotmánymódosítás ezen is változtatott, ezért a rendeleti jogalkotás 

összetett, az államszervezet egészének a működését figyelembe vevő újraértékelése

497 Például a törvény a hozzáadott értékadó esetében meghatároz bizonyos visszaigénylési feltételeket, és 
ezeknek adott jogi személy eleget tesz. Viszont a törvény végrehajtására kibocsátott kormányhatározat 
további feltételeket szab meg, amelyek kizárják a visszaigénylés lehetőségét. A kormányhatározat 
törvényellenes.
498 1 994/5. alkotmánybírósági döntés. 1994/89. alkotmánybírósági döntés
499 Természetes vagy jogi személy nyújthat be keresetet; jogsértés kell fennálljon; a kereset közigazgatási 
aktust vagy kérés indokolatlan visszautasítását (a késés is ide tartozik) kell támadja; az aktus közigazgatási 
hatóságtól (vagy asszimilált szervtől) származzon; előzetes közigazgatási eljárást kell lefolytatni (kötelező 
és fakultatív közigazgatási jogorvoslat) stb.
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folyamatban van. A megújult alkotmányos szabályozás, mint látszik, nem a 

legmegfelelőbb, ezért a következő -  szükségszerű -  alkotmánymódosításnak újabb 

reformokat kell bevezetnie, figyelembe véve az európai integrációnak a jogalkotásra 

gyakorolt hatásait is.

A sürgősségi kormányrendeletek száma nem csökkent jelentősen, jelenlétük a 

román jogforrási rendszerben továbbra is meghatározó.

A közigazgatási jogalkotásnak számos új területe is érdekes vizsgálatok tárgyát 

képezheti. A kormány mellett a végrehajtó hatalom más intézményes szereplői is 

rendelkeznek jogalkotó hatáskörrel. Az autonóm közigazgatási hatóságok jogalkotó 

szerepe szintén újszerű fejleménye a végrehajtó hatalom jogalkotásának.

A kormánynak még egy lehetősége van a törvényalkotásban való döntő 

részvételre: a felelősségvállalással történő jogalkotás. Ezt az intézményt a

bizalmatlansági indítványról szóló alfejezetben tárgyalom.

VII. A kormány és a parlamenti ellenzék viszonya

157. A parlamenti ellenzék szerepe -  A parlamenti ellenzék500 sajátos és 

nélkülözhetetlen szereplője a demokráciának, „ellenzék nélkül nincs demokrácia”.501

A magyar Alkotmánybíróság foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy ki tartozik az 

ellenzékhez. Az Alkotmánybíróság, álláspontja szerint a kormánypártiság-ellenzékiség és 

az ezen alapuló alkotmányi garanciarendszer megítélése vonatkozásában csak objektív és 

külső, formális ismérveket alkalmazhat, tekintve, hogy a kormánypárti-ellenzéki 

jellegnek egyedül csak az az objektív ismérve lehet, hogy egy képviselőcsoport pártja 

részt vesz-e a kormányban, a kormánykoalícióban vagy sem. A kormánypártiság csak a 

koalíciós szerződés létéhez és a de facto kormányzati részvételhez kapcsolható.502 Ha ezt 

a gondolatmenetet következetesen végigvisszük, akkor a kisebbségi kormánynak

500 Az ellenzéket a rendszerintenció szerint lojális és rendszerellenes ellenzékre, az akciókonzisztencia 
alapján témaorientált ad-hoc ellenzékre, kompetitív ellenzékre, illetve kooperatív ellenzékre, a hatásszint 
alapján parlamenti és parlamenten kívüli ellenzékre lehet felosztani. Részletekről lásd: Petrétei József: 
Ellenzék... i. m. 176-179 o. Jelen tanulmányban a lojális és parlamenti ellenzéket vizsgálom, amely 
elfogadja az alkotmányos Játékszabályokat”, nem törekszik a fennálló alkotmányos rend megdöntésére, és 
ugyanakkor képviselve van a parlamentben.
501 P. Noack: Was ist Politik? Droemer Knaur, München-Zürich 1973, 1976. 134. o -  idézi Petrétei József: 
Ellenzék... i. m. 173. o.
502 22/1999. (VI. 30) alkotmánybírósági határozat.
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parlamenti támogatást adó politikai párt az ellenzékhez tartozik. Az Alkotmánybíróság 

leszögezte viszont, hogy nem vehet figyelembe az ellenzék vagy a kormánypártok 

meghatározásához nem formális szempontokat, mert a kormánykoalíciókat nem 

feltétlenül politikai-ideológiai közelség alapján kötik meg. A magyar Alkotmánybíróság 

szerint elképzelhető például olyan nagykoalíció, amikor a politikai paletta két távoli 

pólusához tartozó párt alkot kormánykoalíciót. Egyidejűleg ezzel mindkét párt „mellett” 

ellenzékben olyan frakciók vannak, amelyek -  ideológiai szempontból -  a koalíciót 

alkotó egyik vagy másik párthoz sokkal közelebb állnak, mint a koalíciós partner.503

„Az ellenzéki pozíció nem hatalom nélküliség, mint ahogyan a kormányzati 

hatalom sem jelent teljhatalmat.”504 Az ellenzék fontos szereplője a kormány és a 

kormányzat ellenőrzésének, hatalmi tényező, amely speciális jogokkal rendelkezik, annak 

érdekében, hogy a parlamentáris demokráciában betöltött szerepét elláthassa. Az ellenzék 

hatalmi pozíciója egyensúlyi kérdés. Kettős követelményrendszer létezik: biztosítani a 

kormányzás stabilitását, hatékonyságát és megteremteni az ellenzék eredményes 

szerepgyakorlásának valós lehetőségét, ezáltal is korlátozva, jogállami keretek között 

tartva a kormányzat tevékenységét. A jog megteremti az általános egyensúlyi helyzetet, 

azt a teret, amelyek keretein belül a többség-kisebbség, kormányzat-ellenzék politikai 

folyamatok lezajlanak. Az ellenzék cselekvési terültét a jognak biztosítania kell, 

ellenkező esetben a törvényhozó és végrehajtó hatalom megosztása nem fogja a hatalom 

gyakorlását korlátozni, hiszen a kormányzat ellenőrzése alatt van mindkét hatalmi ág. 

Úgy is kifejezhetjük a helyzetet, hogy „a többségi elven működő kormányzat a 

parlamenti nyilvánosság színterén nem túlságosan szereti ellenőrizni önmagát...”505

„Az ellenzék mint történelmi-politikai fogalom tágabb értelemben olyan politikai 

erők (mozgalmak, csoportok, klikkek, egyes személyek) törekvését jelenti, amelyek azzal 

a céllal lépnek fel a hatalom birtokosával szemben, hogy a hatalmat átvegyék, vagy 

annak politikáját rákényszerítsék érdekeik figyelembe vételére”506 Az ellenzék alapvetően

503 22/1999. (VI. 30) alkotmánybírósági határozat.
504 Bihari Mihály, in Bihari Mihály, Pokol Béla: Politológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1996. 338. 
o .

505 Kukorelli István: A kormány és ellenzéke... i. m. 150. o.
506 Petrétei József: Ellenzék a parlamentáris demokráciában, in Elvek és intézmények az alkotmányos 
jogállamban. Szerk. Ádám Antal és Kiss László, Budapest 1991. 171.0.
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a fenti célokat követi, de automatikusan vagy tudatosan betölti a kontroll és az ellensúly, 

a fékező és mérséklő tényező szerepét is.

158. Hatalommegosztás és ellenzék -  Petrétei József szerint „az ellenzék léte 

módosítja a klasszikus montesquieu-i hatalommegosztásnak azt a felfogását, miszerint a 

törvényhozó hatalom ellenőrzi a végrehajtó hatalom működését. A parlamentáris 

demokráciában ugyanis fikcióvá vált, hogy az önálló törvényhozás mint egész, tőle 

független kormánnyal áll szemben... A hatalommegosztás így nem a parlament és a 

kormány között húzódik, hanem a döntő választóvonal a kormány -  és az őt támogató 

parlamenti többség -  mint egyik, és a parlamenti ellenzék, mint másik oldal között 

fekszik.”507 A bevezető részben hangsúlyoztam, hogy a parlamenti többség és a kormány 

között politikai cselekvési egység áll fenn.

Következtetésképpen, különbséget kell tenni az intézményi szereplők (kormány, 

parlament) és a politikai szereplők (kormányzat és ellenzék) között,508 mert ezek 

kölcsönhatásából alakul ki a parlamenti munka gyakorlata. Éppen ezért a parlamenti 

kontroll klasszikus eszköztárának alkalmazását (kérdések és interpellációk, bizottságok, 

bizalmatlansági indítvány) ma nem lehet elvonatkoztatni az ellenzék szerepétől.

Nem fogadom el viszont a jogi és politikai hatalommegosztás közötti 

különbségtételt, mert ez utóbbi is jogi szabályozáson alapszik, ezért az ilyen osztályozás 

félrevezető. (Esetleg intézményi hatalommegosztásról beszélhetünk, amellyel a politikai 

hatalommegosztás szembeállíthatom, mint azt gyengítő vagy semlegesítő tényező.) „Ha 

abból indulunk ki, hogy a parlamenti frakciók nem pártszervek, hanem a közjog által 

egyre részletesebben -  már az alaptörvényekben is -  szabályozott alkotmányos 

intézmények, akkor az ellenzéki frakciókat nagyon nehéz elméleti síkon az államhatalmi 

ágakon kívülre vinni, a tágabb értelemben vett hatalommegosztás rendszerébe helyezni... 

A parlamenti ellenzéki jogok az államhatalmi ágak hagyományos tagolása mentén 

keletkeztek és szaporodtak el, megnyitva ezzel egy új törésvonalat az államhatalmon, a 

kormányzati rendszeren belül. A kisebbségi jogok valamennyi fő parlamenti 

funkciókörben jelen vannak: kevéssé élnek a klasszikus többségi elven működő

507 Petrétei József: Ellenzék... i. m. 174. o.
í08 Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Osiris Kiadó, Budapest 2000. 294-315. o.
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törvényhozói feladatkörben, inkább jellemzik a parlamentek ellenőrző és politikai 

funkcióit.”509

Az alkotmányos keretek között működő „parlamenti többségi demokrácia” 

elválaszthatatlan része és egyben az alkotmánybíráskodás szempontja, hogy a kisebbség 

alkotmányos védelemben részesüljön, ha a többség az Alkotmány kereteit túllépi.510

Az ellenzék funkciói -  Az ellenzék funkcióit tekintve a következőket ki kell 

emelni.511 Az ellenzék elsősorban politikai akaratképző funkciót tölt be: az ellenzék a 

választópolgárok egy részének politikai akaratait, törekvéseit fejezi ki. Másodsorban 

kritikai funkciót gyakorol: a kormány politikájának -  nem öncélú -  bírálója. 

Harmadsorban „az ellenzék őrködik a kormány politikájának az alkotmánnyal, a 

törvényekkel és a parlamenti többség választási ígéreteivel való összhangja felett.” Az 

ellenzék a kormányzás lelki ismerete. Negyedsorban az ellenzék (politikai és személyi) 

alternatívákat fogalmaz meg. Ötödsorban az ellenzék felválthatja a kormányt, hiszen 

annak megbízása meghatározott időre szól, és a választásokon az ellenzék megbízatást 

kaphat a kormányzati hatalom gyakorlására. Hatodsorban kiemelik az ellenzék új 

funkcióit, amelyek az állam szociális jellegéből fakadnak: a kormány által mellőzött 

rétegek képviselete, innovációs és reformpotenciál kifejtése, participáció a konszenzusok 

és konfliktusok során.

159. Az ellenzék alkotmányjogi státusa -  Az ellenzék alkotmányjogi státusát két 

tényező mentén lehet vizsgálni. Az első a törvényalkotás (itt vizsgálni kell a 

kezdeményezésben, illetve a törvényalkotási eljárásban betöltött ellenzéki szerepkört, 

illetve ennek jogi kifejezéseit), a második a szűkebb értelemben vett parlamenti 

ellenőrzés. Az ellenzéknek a törvényalkotásban betöltött szerepe, végső soron, szintén 

megközelíthető az ellenőrzés és hatalomkorlátozás szemszögéből. Az ellenzéki jogok 

rendszerszerű elemzését most nem tekintem célnak. Jelzésképpen néhány ellenzéki jog 

Magyarországon: legalább tizenöt képviselő javaslatot nyújthat be a napirendi javaslat 

módosítására; a hozzászólás szabadsága és ennek racionális korlátái; ellenzéki részvétel a 

bizottsági munkában; a frakciók egyenjogúsága elvének alkalmazása (a Házbizottságban, 

az alkotmánybírókat jelölő bizottságban); az időkeret felosztása. Szintén kezelhető

509 Kukorelli István: A kormány és ellenzéke... i. m. 138. o.
5,0 66/1997. alkotmánybírósági határozat.
511 Részletekről lásd: Petrétei József: Ellenzék... i. m. 179-183. o.
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ellenzéki jogként a módosító javaslatok benyújtásának a lehetősége. „Az ellenzéki 

képviselők (frakciók) kisebbségi véleményüket a módosítási javaslatokon keresztül 

érvényesíthetik. A módosítási jog a képviselet lényegéhez tartozik, a plurális vélemények 

intézményes tolmácsolója... A módosítási javaslatokat egyetlen házszabály, egyetlen 

kormányzat sem kedveli túlságosan. A módosítási jog korlátlan gyakorlása anarchikussá 

teheti a parlament működését, megváltoztathatja, összezavarhatja az előterjesztő 

kormánytöbbség eredeti szándékait...” Az ellenzéki jogok rendszeres vizsgálata, 

szisztematikus feldolgozása a román és a magyar jogrendszerben, a közeljövő feladata 

lesz.

A következőkben a törvénykezdeményezést, mint ellenzéki jogot vizsgálom; a 

későbbi alfejezetek pedig tárgyalják a (klasszikus) parlamenti kontroll gyakorlásában 

való ellenzéki részvételt. Az ellenzék azon jogát, hogy az előzetes törvénykontroll 

keretében (Romániában) az Alkotmánybírósághoz fordulhasson, az 

alkotmánybíráskodásról szóló fejezetben elemzem.

160. A törvény kezdeményezés -  Az ellenzéki jogokat a törvényhozási eljárás 

több része mentén lehet elemezni, az egyik ilyen, idősorrenben az első, a 

törvénykezdeményezés. Törvénykezdeményezési joga van az ellenzékhez tartozó 

képviselőknek (Magyarország), illetve képviselőknek és szenátoroknak (Románia), 

egyénenként, csoportokként vagy frakcióként.

Magyarországon azonban jelentős korlátozásként értékelik azt a házszabályi 

előírást, amely szerint a képviselő által benyújtott törvényjavaslat csak abban az esetben 

kerül az Országgyűlés tárgysorozatára, ha azt a kijelölt bizottság támogatja.512 513 A 

képviselő által benyújtott törvényjavaslatot az Országgyűlés elnöke kiadja a kijelölt 

bizottságnak, amely harminc napon belül -  ha a képviselő sürgős tárgyalást kért, nyolc 

napon belül -  határoz az indítvány tárgysorozatba vételéről. Ha a kijelölt bizottság a 

tárgysorozatba vételt elutasítja, az önálló indítvány címét, benyújtójának nevét és a 

bizottsági határozathozatal időpontját az Országgyűlés legközelebbi ülésén a jegyző 

bejelenti.

512 Kukorelli István: A kormány és ellenzéke... i. m. 147. o.
513 Házszabály, 98. § (3) bekezdés.
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Ezt a korlátot a házszabály bizonyos mértékben ellensúlyozni, mérsékelni 

próbálja, az ellenzék esetében garanciákat ír elő. Hiszen ha az egyéni ellenzéki képviselői 

javaslat mögé a frakció is felsorakozik, támogatja azt, akkor a bizottsági elutasítás nem 

végleges, a tárgysorozatba vételről az Országgyűlés dönt. A házszabály szerint, ha a 

képviselő által benyújtott, és a bizottság által elutasított törvényjavaslat tárgysorozatba 

vételét a képviselőcsoport nevében annak vezetője kéri, a tárgysorozatba vételről az 

Országgyűlés -  az előterjesztő legfeljebb ötperces felszólalása után -  határoz. A 

tárgysorozatba vétel tárgyában képviselőcsoportonként egy képviselő és az elsőként 

felszólalásra jelentkezett független képviselő legfeljebb két perc időtartamban 

felszólalhat, majd az előterjesztő a felszólalásokra legfeljebb két perc időtartamban 

válaszolhat. Ilyen tárgysorozatba vétel iránti kérelmet minden képviselőcsoport kizárólag 

a rendes ülésszakon, és ülésszakonként legfeljebb hat alkalommal nyújthat be, azon az 

ülésszakon, amelyen a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a kijelölt bizottság 

elutasította. Az ellenzéki törvénykezdeményezési jog ilyen korlátozása 

megkérdőjelezhető, azonban azt is figyelembe kell venni, hogy „az ellenzéki 

törvénykezdeményezés is lehet obstrukciós eszköz”.514 Megoldásként azt javasolják, 

hogy a többségi elven működő kijelölt bizottság döntsön „a többi 

törvénykezdeményezésre jogosult által benyújtott törvényjavaslat tárgysorozatba 

vételéről is.”515

Abból a nem létező alkotmányos szabályból, amely szerint „a Kormány biztosítja 

az Alkotmány végrehajtását”516, egyes szerzők azt a következtetést vonták le, hogy 

„olyan szabályt célszerű kialakítani, amely minden törvénykezdeményezés esetében a 

Kormány feladatává teszi a normaszöveg kialakítását, és így a képviselő lényegében csak 

a tág értelemben vett törvénykezdeményezési jogával élhetne, normaszöveget nem 

terjeszthetne be. Megszövegezett törvényjavaslat-benyújtási joga csak a Kormánynak 

lenne, s ez biztosítaná a jogalkotás egységes szemléletét, szakmai színvonalát...”517 Ez

514 Kukorelli István: A kormány és ellenzéke... i. m. 143-144. o.
515 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 51. o.
5.6 Uo. 55. o. Az alkotmány végrehajtása egyáltalán nem a kormány monopóliuma, és semmiképpen nem a 
kormánynak kell azt biztosítania. Az alkotmány végrehajtását, határköreinek keretein belül, az 
Alkotmánybíróság ellenőrzi, a tényleges „végrehajtása” pedig az államszervezet egészének feladata. Az a 
szabály, amely szerint a kormány biztosítja a törvények végrehajtását, nem értelmezhető a szerzők által 
felvetett módon.
5.7 Uo.
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nem elfogadható, mert az ilyen módon „tág értelemben” vett kezdeményezési jog 

tulajdonképpen a képviselői kezdeményezési jog megszüntetése, és ez nem csak az 

ellenzéki képviselőket érintené. A módosító javaslatok megtételének lehetősége, amelyet 

a hivatkozott szerzők meghagynának a képviselőknek, nem kárpótolhatják a 

tulajdonképpen elvesztett törvénykezdeményezési jogot.518 A demokrácia nem 

hatékonyságot és racionalizációt jelent, hanem sokszor költséges egyensúlyt.

161. Minősített többségi döntések -  Bármely döntéshozatal esetében a többség 

minősítése jogi eszköz a nagyobb egyetértés elérése érdekében. Az ellenzék sajátos 

szerepet tölt be a jogalkotásban, amikor az alkotmány egy jogszabály elfogadását 

minősített (általában kétharmados) többséghez köti.

A minősített többség kizárja az abszolút többségi döntést. Ilyenkor általában nem 

elegendőek a kormánypárti szavazatok (hacsak a kormánynak nincsen kétharmados 

többsége), a jogszabály elfogadásához ellenzéki szavazatok is szükségesek. Ez 

megváltoztatja a politikai felállást: a kormányzat nem vállalhat konfrontációt, és rá van 

kényszerítve a kompromisszum elfogadására; az ellenzék pedig -  számára kedvező -  

alkupozícióba kerül. A kormányzat nyilvánvalóan korlátozva van céljai 

megvalósításában. Ez az ellenzéket is arra készteti, hogy kompetitív ellenzék helyett 

kooperatív ellenzék szerepét vállalja fel (legalábbis a minősített döntést igénylő 

problémában). A minősített döntés politikai támogatottság igénye jelentős, és ez 

önmagában véve mérséklő hatású. A minősített többségi döntés általában a kormányzat 

és az ellenzék részéről is feltételezi a kooperációs készséget, amelynek hiányában a 

döntésképtelenség alakulhat ki.

162. A minősített többség a jogalkotásban -  A minősített többség követelménye 

egyrészt az alkotmánymódosítás esetén, másrészt a kétharmados törvények esetében áll 

fenn. Az alkotmánymódosítás Magyarországon és Romániában is kétharmados 

többséghez kötött, a kétharmados többséget pedig az összes képviselő (és szenátor) 

létszámához viszonyítják. Azonban míg Magyarországon ebben ki is merül az

518 Ugyanekkor a javaslat nincs összhangban a tanulmány többi részével, hiányzik a belső koherenciája, 
mert más részében a módosítási jogot kívánják korlátozni (a felvetést és kritikáját lásd a bizalmatlansági 
indítvány jogalkotási szerepéről szóló alfejezetben). Ebből más következtetést nem tudok levonni, mint azt, 
hogy a javaslat célja az Országgyűlés gyengítése a kormánnyal szemben, hatalomkoncentráció kialakítása a 
kormány oldalán.
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alkotmányozás519, alkotmánymódosítás eljárási garanciáinak felsorolása, Romániában 

még több olyan tényező létezik, amely nagyobb (sokak szerint túlzott) rigiditást biztosít 

az alaptörvénynek.

163. Alkotmánymódosítási eljárás Romániában -  A romániai 

alkotmánymódosítási eljárást a következő jogalanyok kezdeményezése indítja el520:

a) Románia Elnöke, a Kormányjavaslatára.

b) A képviselők vagy szenátorok legalább egynegyede.

c) Legalább 500.000 szavazati joggal rendelkező állampolgár. Az 

alkotmánymódosítást kezdeményező állampolgároknak az ország megyéinek legalább 

feléből kell származniuk, s e megyék mindegyikében vagy Bukarest municípiumban 

legalább húszezer aláírást kell gyűjteni a kezdeményezés támogatására.

A rendes törvényhozási eljáráshoz képest számos megszorítás létezik. Az 

Elnöknek más esetben nincsen törvénykezdeményezési joga, míg a Kormánynak igen. Itt 

az Elnök kezdeményezhet a Kormány javaslatára. A szokványos törvényhozási eljárás 

során minden egyes képviselő vagy szenátor kezdeményezhet törvényt abban a 

kamarában, amelynek a tagja. Népi kezdeményezés esetén pedig elegendő 100.000 (az 

alkotmánymódosítás előtt 250.000), az ország megyéinek egynegyedéből, és nem feléből 

származó, megyénként 5.000 (az alkotmánymódosítás előtt 10.000) és nem 20.000 

aláírás.521

Abban az esetben, amikor az Elnök kezdeményez, akkor az alkotmánymódosító 

indítványt a Kormány és annak szakértői készítik el, akár az Elnök részvételével, akár 

anélkül. Felmerülhet az a kérdés, hogy ha a Kormány javasolta az Elnöknek az

519 Szentpéteri Nagy szerint „az Országgyűlés minősített töbséggel bevezetheti a királyságot, vagyis ha a 
parlament (mert hiszen nálunk az Országgyűlés az alkotmányozó, ami képtelen dolog, de ez van) holnap 
délután úgy dönt, hogy elege van a köztársaságból, akkor az összes képviselő kétharmadának a 
szavazatával véget vethet neki.” Az idézet természetesen nem arra utal, hogy a szerző meg szeretné a 
köztársaságot változtatni, hanem az Országgyűlés alkotmányozó/alkotmánymódosító hatalmát szemlélteti. 
Lásd Szentpéteri Nagy Richárd: Az alkotmányos köztársaság. ÉS 2005. XXXIII. sz.
520 1991. évi román alkotmány, 146. cikk.
521 A kezdeményezési jog gyakorlásához az 1991. évi Alkotmány tervezete könnyebb feltételeket szabott 
meg. Ez a jog ugyanígy az Elnököt illette volna meg, a Kormány javaslatára, de a képviselők vagy 
szenátorok esetében legkevesebb 50 képviselő, illetve 25 szenátor kezdeményezhetett volna. Ez a jog 
megillette volna az Alkotmányos Tanácsot is (az Alkotmánybíróság előképét a tervezetben), és a népi 
kezdeményezést 300 000 szavazati joggal rendelkező választópolgár indíthatta volna el, a jelenleg hatályos 
bonyolult területi lebontás nélkül. A kezdeményezési jognak ez a szabályozása jobban biztosította volna az 
alaptörvény rugalmasságát, mert kevesebb volt a megszorító feltétel. Az Alkotmánybíróság 
kezdeményezési joga vitatható.
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alaptörvény módosítását, akkor az Elnök köteles-e kezdeményezni azt. Szerintem nem, az 

Elnök szabadon mérlegelhet, hiszen a kezdeményezési jog öt illeti meg, és nem a 

Kormányt. Ilyen eset akkor merülhetne fel, ha az államfő és a Kormány nem azonos 

politikai csoportokból származnak. A Kormány ebben az esetben a kezdeményezést át 

kell engednie az őt támogató parlamenti többségnek, és csak erre támaszkodva viheti 

keresztül az akaratát. Viszont az Elnök semmiképpen nem kezdeményezhet 

alkotmánymódosítást előzetes kormányzati javaslat nélkül. Ez a javaslat nélkülözhetetlen 

feltétel, ettől függ, hogy egyáltalán megszületik-e az elnöki kezdeményezési jog.

Az ellenzéki képviselők és szenátorok kezdeményezhetnek alkotmánymódosítást. 

Ehhez a képviselők vagy szenátorok egynegyedének aláírása szükséges. Az ellenzéki 

kezdeményezést viszont már az elején könnyű elbuktatni, ha politikai akarat hiányában 

nem tűzik napirendre. Kérdés, hogy elő lehetne-e írni megtárgyalási kötelezettséget vagy 

határidőt az ellenzéki vagy a népi kezdeményezések esetén.

A kezdeményezés után következő lépés a módosító javaslat alkotmánybírósági 

véleményezése.522 Az Alkotmánybíróság, az alaptörvény 146. cikkének a) pontja szerint, 

hivatalból megvizsgálja az alkotmánymódosító kezdeményezést. Ezt az ellenőrzést 

azonban sem az Alkotmány, sem az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről 

szóló, többször módosított 1992. évi 47. törvény sem részletezi. Ez pedig súlyos, alapvető 

hiányosság.523 így értelmezhetővé válik az alkotmánybírósági döntés jogi ereje.524 A 

kérdés megoldása érdekében két esetet kell megkülönböztetni:

a) Az alkotmánymódosító javaslatot nem az erre jogosultak terjesztették be, vagy 

a kezdeményezési joggal rendelkezők nem tartották be a kezdeményezési feltételeket. 

Például: nincs meg a megfelelő számú aláírás, vagy nem megfelelő a területi eloszlás 

népi kezdeményezés esetén, vagy kevesebb képviselő és szenátor kezdeményezett, mint 

amennyit az alaptörvény kér stb. Ilyen esetekben az Alkotmánybíróság kötelező erejű 

döntést bocsát ki, melynek az a következménye, hogy a Parlament nem vitathatja meg az

522 Az alkotmánymódosító törvénytervezetet a Törvényhozási Tanács is véleményezi.
523 A törvény csak néhány eljárási szabályt ír elő (36. cikk): mielőtt a Parlamentnek benyújtanák az 
alkotmánymódosító indítványt, azt le kell adni az Alkotmánybíróságnak. Az Alkotmánybíróság 10 napon 
belül köteles dönteni az indítvány alkotmányosságáról. A döntéshez a bírók kétharmados többsége 
szükséges. A tíznapos határidő előírása azért fontos, mert így az Alkotmánybíróság a döntés halogatásával 
nem tudja késleltetni vagy megakadályozni az alkotmánymódosítást.
524 A problémáról lásd: Tudor Dráganu: Drept constitutional fi institutii politice. Lumina Lex Kiadó, 
Bukarest 1998.1. kötet, 311-313. o.
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alkotmányellenesnek nyilvánított kezdeményezést. Ugyanígy -  elméletileg -  kötelező 

erejű az Alkotmánybíróság döntése, ha az alkotmány megváltoztathatatlannak 

nyilvánított részeit érintené az alkotmánymódosító javaslat.

b) Ha a kezdeményezés jogszerűen történt, akkor az Alkotmánybíróság nem 

hozhat kötelező erejű döntést. Hiszen bármely alkotmánymódosítás „alkotmányellenes”, 

ugyanis az alaptörvénynek ellentmond, annak megváltoztatására irányul. Ilyen esetben az 

Alkotmánybíróság nem vizsgálja az alkotmánnyal való egyezést, hanem egy véleményt 

bocsáthat ki, amelyben ajánlás jelleggel rögzíti az álláspontját a módosító javaslattal 

kapcsolatban. Tulajdonképpen az Alkotmánybíróság arra kényszerül, hogy politikai 

kérdésekben nyilvánítson véleményt.

A hatályos román Alkotmány nem választja szét teljesen a törvényhozó és az 

alkotmányozó hatalmat, hanem a mandátumát töltő Parlament kezébe adja az 

alkotmánymódosítás jogát, de további eljárási mozzanatokkal a két típusú hatalmat 

elkülöníti (ügydöntő népszavazás szükséges az alkotmány módosításához).

A szavazás mindkét kamarában külön-külön, minősített, kétharmados többséggel 

történik. És itt értünk vissza az ellenzéki részvétel és a kormányzat korlátozásának 

kérdésköréhez. A rendes törvényhozási eljárás során egyszerű vagy abszolút többség 

szükséges, attól függően, hogy egyszerű vagy organikus törvényről van-e szó.

Abban az esetben, ha a két kamara nem azonos formában fogadja el a módosító 

javaslatot, elkezdődik az egyeztetés. Mindkét ház -  a politikai összetételének 

megfelelően -  kijelöli az egyeztető bizottság tagjait. A bizottság megegyezik egy közös 

változatban, amelyet külön-külön mindkét kamara elé terjesztenek. Ezt a változatot is 

kétharmados többséggel kell jóváhagyni. Ha az egyeztető bizottságban nem sikerül közös 

álláspontot kialakítani a vitatott részről, vagy az egyik kamarában nem hagyják jóvá az 

egyeztető bizottság jelentését, akkor a döntési jog a két kamara együttes ülését illeti meg, 

de a kért többség megváltozik: a képviselők és szenátorok háromnegyede kell a végső 

változat mellett szavazzon. Tehát itt a többség minősítése megváltozik, és még inkább 

hangsúlyt kap az alkotmánymódosítás kompromisszum jellege.

Az alkotmánymódosítás az elfogadástól számított legtöbb 30 napon belül 

megszervezett népszavazás jóváhagyása után válik véglegessé. Az alkotmány nem 

rendelkezik az államelnöki kihirdetésről és a Hivatalos Közlönyben való közzétételről, de

206



Á lla m fő  é s  k o rm á n y  a  h a ta lo m m e g o s z tá s  re n d s z e ré b e n  -  T a n s z é k i v itá ra  b o c s á ta n d ó  v á lto z a t

itt elvileg a rendes törvényhozási eljárás szabályai az irányadóak. A 2003. évi gyakorlat 

szerint azonban az alkotmánymódosító törvényt az államfő nem kell kihirdesse.

164. A módosítási tilalmi lista -  Külön probléma a módosítási tilalmi lista 

kérdése. Az 1991. évi román Alkotmány 152. cikke módosíthatatlannak nyilvánítja 

meghatározott rendelkezéseit. Ezekben az esetekben a módosítás a román 

alkotmányjogászok többségének álláspontja szerint teljesen kizárt.

A 152. cikkben megállapított korlátok vagy anyagi jogi jellegűek, vagy bizonyos 

konkrét helyzethez kötődnek. A „tilalmi lista” a következő:

a) Nem képezhetik felülvizsgálás tárgyát a román állam nemzeti, független, 

egységes és oszthatatlan jellegéről, a köztársasági kormányformáról, a területi épségről, 

az igazságszolgáltatás függetlenségéről és a hivatalos nyelvről szóló alkotmányos 

rendelkezések.

b) Nem lehet az alaptörvényt úgy módosítani, hogy a változtatás az állampolgárok 

alapvető jogainak és szabadságainak, illetve ezek garanciáinak a megszűnéséhez 

vezessen.

c) Nem lehet az alkotmányt ostromállapot, szükségállapot, háború idején 

módosítani.

Ezek a tilalmak elfogadhatóak az állampolgárok alapvető jogainak és 

szabadságainak megszüntetése esetében, illetve érthető az alkotmány revíziójának tilalma 

bizonyos rendkívüli események idején. A módosítási tilalmi lista itt hatalomkorlátozó 

szerepet tölt be, garanciális szerepe van.

A tilalmi jegyzék első része viszont politikai elvek megváltoztatását korlátozza, 

egyesek szerint „örökre.” A romániai magyarok által a leginkább sérelmezett rész 

Románia nemzetállami definíciója. A két világháború közötti korszakban C. G. 

Rarincescunak az volt a véleménye, hogy az összes ilyen alkotmány, amelyeket nem 

lehet egy bizonyos határidő előtt módosítani, vagy azok a rendelkezések, amelyekkel 

bizonyos rendszereket érinthetetlennek nyilvánítanak, nem bírnak semmilyen jogi 

értékkel, mert a társadalomnak az a joga, hogy a szükséges kormányzatot alakítsa, és a 

szükséges törvényeket hozza meg... elidegeníthetetlen. Ezek esetleg kívánságként 

értelmezhetőek, melyeket vagy megvalósítanak, vagy nem, a nemzedékek felfogásának
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megfelelően.525 Ugyanez a véleménye a francia Laferriére-nek: Jogi szempontból az 

eljárás, amellyel az alkotmány bizonyos részeit módosíthatatlanná nyilvánítják, 

értéktelen. Az adott pillanatban gyakorolt alkotmányozó hatalom nem lehet magasabb 

rendű, mint a jövőben fellépő alkotmányozó hatalom, és azt nem korlátozhatja, egyetlen 

pontban sem. Az ilyen rendelkezések egyszerű kívánságok... és nincs kötelező erejük az 

elkövetkezendő alkotmányozóknak.”526 Dráganu professzor szerint pedig „a politikai 

valóság bizonyítja, hogy a módosítási tilalmak nem tudták megakadályozni az alkotmány 

revízióját azokban az esetekben, amikor a társadalmi közösségek álláspontjai nyilvánvaló 

változásokon mentek át.”527 Varga Attila megfogalmazásában a 152. cikk (1) bekezdését 

mindenképpen törölni kell.528 Ezen megközelítés is leegyszerűsítése a problémának: 

tulajdonképpen a jogi, alkotmányos kereteket kívánja áttörni, figyelmen kívül hagyni.

Bármennyire elfogadhatatlan a romániai magyarok számára a nemzetállami 

definíció, a korlátozások jogállami megközelítési módja eltér ettől a modelltől. Szerintem 

ezek a korlátok kötik a jelen alkotmány szabályai szerint megválasztott Parlamentet, 

amely az alkotmánymódosító hatalmat gyakorolja (természetesen együtt a 

népszavazással). Viszont az új alkotmány elfogadására speciálisan megválasztott 

Alkotmányozó Gyűlés az eredeti (originer) hatalom megnyilvánulása, és ezek a korlátok 

rá nem vonatkozhatnak. „A pouvoir constituant nincs kötve az alkotmányhoz, mivel 

alkotmányteremtő hatalom, az általa létrehozott (a törvényhozó, a végrehajtó, a bírói stb.) 

hatalmak viszont az alkotmányhoz kötött, konstituált hatalmak (pouvoirs constitués)... A 

konstituált hatalmak számára érvényesül az alkotmány elsőbbsége.”529

Az alkotmányozó gyűlésnek, a népszuverenitás szempontjából „magasabb rangja 

van, mint a kibocsátott alkotmány alapján választott népképviseletnek (parlamentnek), 

mivel a pouvoir constituant birtokában van, s ezzel összeegyeztethetetlen, hogy külső (pl. 

alkotmányi) korlátozásoknak legyen kitéve.”530 Végső soron ez az alkotmányozó 

hatalom és az alkotmánymódosító hatalom elválasztását jelenti. Az alkotmánymódosító 

hatalom (pouvoir constituant institué) „szintén konstituált hatalom, azaz

525 Idézi Tudor Draganu: Drept constitntional... i. m. I kötet, 54. o.
526 Ugyanott.
527 Ugyanott, 55. o.
528 Lásd a Magyar Kisebbség 2002/2., a romániai alkotmánymódosításnak szentelt számát.
529 Petrétei József: Alkotmány és alkotmányosság, in Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan 
köréből. Janus Pannonius Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs 1996. 75. o.
5j0 Ugyanott.
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alkotmányjogilag szabályozott, konstituált és intézményesített.”531 Innen következik, 

hogy a módosíthatatlannak nyilvánított rendelkezéseket, közöttük a nemzetállami 

definíciót, a parlament az alkotmánymódosítási eljárás során nem változtathatja meg, 

illetve törülheti el, viszont az új alkotmány elfogadására választott alkotmányozó gyűlés 

igen.

A módosítási tilalmi lista erőteljes hatalomkorlátozó szerepet tölt be, ugyanis még 

az alkotmánymódosító hatalom sem lépheti át ezeket a határokat. A kifogásolható 

tilalmak mellett olyan értékek is védelmet élveznek, mint az igazságszolgáltatás 

függetlensége, a politikai pluralizmus, az állampolgárok alapvető jogai és szabadságai 

vagy ezek garanciái. A rendkívüli helyzetekre vonatkozó tilalom szintén 

hatalomkorlátozó: nem lehet az alkotmányt módosítani olyan időszakban, amelyben a 

hatalomkoncentrációt kínálhatják fel ki útként, megoldásként.

Az alkotmánymódosítás Romániában nincs kiszolgáltatva a kormányzatnak, 

hiszen az eljárás, a minősített többség követelményétől eltekintve, rendkívül nehézkes. 

Egyfelől szükséges az alkotmányos intézmények stabilitásának biztosítása, a kormányzat 

korlátozása, és az alkotmánymódosítás irányai tekintetében társadalmi-politikai többségi 

egyetértés biztosítása. Másfelől követelmény az alkotmányos intézmények rugalmassága, 

hogy a valós igények szerint ezek módosíthatóak legyenek. Az ideális 

alkotmánymódosítási eljárás a stabilitás és a rugalmasság feltételét figyelembe veszi, és 

képes egyensúlyt biztosítani. A romániai alkotmánymódosítási eljárásnak ez nem sikerült. 

A rendszerváltást követő gyors gazdasági-társadalmi változások több rugalmasságot 

igényeltek volna. Magyarországon az alaptörvény rendkívül könnyen megváltoztatható, 

ezért több tér van a társadalmi igények leképezésére. Ilyen szempontból a szovjet típusú 

alkotmány minimális merevsége előnyös örökségnek bizonyult. Viszont ha új alkotmány 

elfogadására kerül sor, megfontolandó a szigorúbb módosítási feltételek bevezetése, 

éppen a fenti egyensúly biztosítása érdekében. Ugyanis Magyarországon az alkotmány 

módosítása túl egyszerű, az alkotmánymódosítás kérdése nem maradhat hosszú távon 

kiszolgáltatva még a kétharmados többségnek sem.

165. Kétharmados törvények Magyarországon és Romániában -  

Magyarországon fontos törvénykategóriát képeznek a kétharmados törvények.

531 Petrétei József: Alkotmány és... i. m. 77. o.
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Romániában ezt a törvénykategóriát az alkotmány 2003 előtt nem ismerte, itt az ún. 

organikus törvények alkottak és alkotnak sajátos törvénytípust.S32 Ezeket abszolút 

többséggel fogadják el, ezért a rendszer „racionalizáltabb”. Az abszolút többség 

tulajdonképpen kiiktatja az obstrukció lehetőségét, mert ezek a törvények a kormányzati 

többség megfelelő mozgósításával elfogadhatóak, az ellenzéki szavazatok nem 

nélkülözhetetlenek. Az egyszerű többséggel elfogadható törvényekhez képest az 

organikus törvény a jogforrási hierarchia magasabb szintjén helyezkedik el. A 2003. évi 

romániai alkotmánymódosítás után megjelent a román jogforrási rendszerben a 

kétharmados törvény fogalma, de igen szűk területen. Tulajdonképpen az Észak-Atlanti 

Szerződés ratifikálásáról és az EU csatlakozásról szóló szerződés ratifikálásáról szóló 

törvényeket fogadták el kétharmados többséggel. Mindkét terület jellegénél fogva olyan 

volt, hogy az ellenzéki ellenállás lehetősége sem merült fel.

A kétharmados törvények közvetlen előzményét Magyarországon az 

alkotmányerejű törvények alkotják. Ezek bevezetése az alaptörvénybe533 a magyarországi 

rendszerváltás sajátosságaival magyarázható: „a tárgyalásokat folytató politikai erők 

ugyanis -  kölcsönös bizalmatlanságukból fakadóan -  az alkotmányerejű törvényekben 

látták azt a garanciális lehetőséget, amely az esetleges választási vereség után ellenzéki 

pártként is biztosíthatja a törvényhozásban való nélkülözhetetlen közreműködést.”534 A 

minősített többség bevezetésének lényege „annak garantálása volt, hogy a politikai 

ellenzék parlamenti súlyához képest meghatározóbb közjogi szerepet kapjon”.535 Az 

alkotmányerejű törvényeket a képviselők összlétszámához viszonyított kétharmados 

többséggel kellett elfogadni, az alkotmány által meghatározott tárgykörökben.536 A 

rendszer túlzott merevségén -  legalább részlegesen -  enyhíteni kellett, ezért már 1990-

532 Lásd a kormányzati jogalkotás ellenőrzéséről szóló fejezetet.
533 Az Alkotmányt 1989. évi XXXI. törvény módosította.
534 Petrétei József: Törvények minősített többséggel. Fundamentum 1999. III. sz. 109. o.
535 Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye a 4/1993. (II. 12) alkotmánybírósi határozathoz.
536 Alkotmányerejű törvényi tárgykört képezett: a jogalkotás rendje, alapvető jogok és kötelezettségek 
összessége, alapvető jog gyakorlásának korlátozása, vállalkozás jogának és a verseny szabadságának 
korlátozása, az állam kizárólagos tulajdonának valamint kizárólagos gazdasági tevékenységének köre, 
népszavazásra vonatkozó szabályok, rendkívüli állapot és szükségállapot idején alkalmazandó részletes 
szabályok, a köztársasági elnök tiszteletdíja, kedvezményei, az őt megillető költségtérítés összege, az 
Alkotmánybíróság szervezete és működése, az országgyűlési biztosokra vonatkozó részletes szabályok, 
Állami Számvevőszék szervezetéről és működéséről szóló részletes szabályok, a Magyar Köztársaság 
minisztériumainak felsorolása, a Minisztertanács tagjainak és az államtitkárok jogállása, díjazása, továbbá 
felelősségre vonásuk módja stb.

210



Á lla m fő  é s  k o rm á n y  a h a ta lo m m e g o s z tá s  re n d s z e ré b e n  -  T a n s z é k i v itá ra  b o c s á ta n d ó  v á lto z a t

ben megszüntették az alkotmányerejű törvények kategóriáját.537 538 A legfontosabb állami 

szervek és meghatározott alapvető jogok szabályozása azóta kétharmados törvénnyel 

történik. Egyrészt szűkítették a minősített többséggel elfogadható törvények kategóriáját, 

másrészt az elfogadáshoz szükséges kétharmados többséget a jelen levő képviselők 

számához viszonyították (és nem az összlétszámhoz, mint az alkotmányerejű törvények 

esetében).5j8

A kétharmados törvények szabályozási területe 

6. táblázat

Hatalomgyakorlás és államszervezet Alapjogok

Ajogalkotás rendje;

A rendkívüli állapot és a szükségállapot idején 

alkalmazandó részletes szabályok;

A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó 

szabályok;
Az országgyűlési képviselők tiszteletdíja és a 

költségtérítés összege, valamint a kedvezményeik 

köre;

Menedékjog;

Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai; 
Állampolgárság;

Sztrájkjog;

Honvédelmi kötelezettség;

A jogorvoslati jog;

Utazási és letelepedési szabadság; 

Személyes adatok védelme;

537 1990. évi XL. törvény.
538 Egyetlen kivétel a Magyar Köztársaság címeréről, zászlajáról és azok használatáról szóló törvény, amely 
esetében a kétharmados többséget az összlétszámhoz viszonyítják.

Vannak olyan esetek, amikor országgyűlési határozatok -  és nem törvények -  elfogadása van az 
összlétszámhoz viszonyított kétharmados többséghez kötve: 1. a hadiállapot kinyilvánítása és a békekötés; 
2. hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén a 
rendkívüli állapotot kihirdetése, és Honvédelmi Tanács létrehozása; 3. az alkotmányos rend megdöntésére 
vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az állampolgárok 
élet- és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett 
súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: 
szükséghelyzet) szükségállapot kihirdetése; 4. a hadiállapot, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot 
kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálata, és 
döntés az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről; 5. zárt ülés tartása; 6. a köztársasági elnök 
megválasztása (az első két szavazás); 7. a köztársasági elnök összeférhetetlenségének kimondása; 8. a 
köztársasági elnök elleni felelősségre vonási eljárás elindítása; 9. az Alkotmánybíróság tagjainak a 
megválasztása; 10. az állampolgári jogok, illetőleg a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési 
biztosainak megválasztása; 11. az Állami Számvevőszék elnökének és alelnökeinek megválasztása; 12. A 
Legfelsőbb Bíróság elnökének megválasztása.

Más határozathoz a jelenlevő országgyűlési képviselők számához viszonyítják a kétharmados 
többséget: 1. döntés az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével a fegyveres erők országon belüli 
vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló 
alkalmazásáról, a fegyveres erők békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen 
végzett humanitárius tevékenységéről, valamint a fegyveres erők külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők 
magyarországi állomásozásáról; 2. országgyűlési képviselők összeférhetetlenségének kimondása; 3. a 
Házszabály elfogadása és módosítása. Ezekben az esetekben az ellenzék szintén fontos szerepet játszik.
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Az országgyűlési képviselők jogállása;

Az országos népszavazás és a népi kezdeményezés;

A köztársasági elnök tiszteletdíja, kedvezményei és 

az őt megillető költségtérítés összege;

Az Alkotmánybíróság szervezete és működése;

Az országgyűlési biztosokról szóló törvény;

Az Állami Számvevőszék szervezetéről és 

működésének alapelvei;

Vészhelyzetben alkalmazandó szabályok;

A fegyveres erők feladatai és a rájuk vonatkozó 

részletes szabályok;

A rendőrséggel kapcsolatos és a nemzetbiztonsági 

tevékenységgel összefüggő részletes szabályok;

A fegyveres erők irányítására és a Magyar 

Honvédség felső szintű vezetésének rendjére 

vonatkozó alapvető szabályok;

A fegyveres erők nem hivatásos katonai állományú 

tagjának pártban való tevékenysége;

A helyi önkormányzatokról szóló törvény és az 

önkormányzatok alapjogainak a korlátozása;

A bíróságok szervezete és igazgatása;

A bírák jogállása és javadalmazása;

A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség 

felügyelete, valamint vezetőinek kinevezése, 

továbbá a kereskedelmi rádió és televízió 

engedélyezése, illetőleg a tájékoztatási 

monopóliumok megakadályozása;

Pártok gazdálkodása és működése;

Az országgyűlési képviselőknek megválasztása;

A helyi képviselőtestületek tagjainak és a 

polgármestereknek a választása.

Lelkiismereti és vallásszabadság; 

Közérdekű adatok nyilvánossága 

Sajtószabadság;

Gyülekezési jog;

Egyesülési jog;
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A kétharmados törvények további korlátozása is felmerült, hogy a 

kormányozhatatlanság veszélyét tovább csökkentsék, de ez nem valósult meg. Hogy 

miért, azt Petrétei József foglalta össze.539 „Az alkotmány által meghatározott 

államszervezeti rend, illetve az állami szervek feladat- és hatásköre, eljárási módja 

azonban teljes egészében nem lehet a mindenkori kormányzati többség döntési

szabályozási kompetenciájának kiszolgáltatva. Ezek ugyanis olyan kérdések, amelyek 

megválaszolása -  az alkotmányi rendelkezésekhez hasonlóan -  a különböző politikai 

erők megegyezésére kell hogy épüljön.” Az alapvető jogok esetében pedig 

„hangsúlyoznunk kell az alapkonszenzus vagy minimálkonszenzus szükségességét...”, 

indokolt a tárgyalásos módszer alkalmazása az alapjogok törvényi szintű 

szabályozásakor. „A tényleges helyzet is az, hogy a kétharmados törvénnyel 

szabályozható alapvető jogok esetében -  talán csak a sajtószabadság tárgykörét kivéve -  

e törvényi szabályozás megszületett, azaz a gyakorlatban már igazolódott a széles körű 

megegyezés lehetősége.” A kétharmados törvények megszüntetésének lehetősége 

tulajdonképpen akkor merül fel komolyan, ha az alapjogok és az államszervezet 

garanciális jellegű szabályai, amelyet az Alkotmánybíróság kidolgozott tételesen 

belekerül az alkotmányba, és ezek a részek részletezőbbek lesznek.

A kétharmados törvényeket sokan ellenzik és léteznek ellenérvek. “Az így 

kialakított kétharmados törvényhozás azonban -  függetlenül attól, hogy ez a kétharmad a 

képviselők egészére vagy csak a jelenlévőkre vonatkozott -  jelentős közjogi zsákutcához 

vezetett. Ennek a közjogi megoldásnak lényege ma ugyanis abban áll, hogy a 

kétharmados vagy e fölötti többséggel nem rendelkező kormánykoalíció a legjelentősebb 

törvényhozási tárgyak esetében az ellenzékkel állandó kompromisszumra kényszerül, e 

nélkül nem tud kormányozni. Amennyiben tehát kiéleződik a politikai harc a 

kormányerők és az ellenzék között, azaz nem tudnak kompromisszumra jutni (lásd pl. a 

médiatörvényt), úgy ez a közjogi konstrukció forrása lehet az ország

kormányozhatatlanságának.”540 Ugyanígy ellene vannak azok a szerzők, akik szerint „a 

magyar alkotmányjogban széleskörűen létező kétharmados törvényhozási

tárgykörkatalógus a többségi döntést -  amely a parlamenti rendszerek axiómája -

539 Petrétei József: Törvények... i. m. 112-113. o.
540 Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye a 4/1993. alkotmánybírósági határozathoz.
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lehetetlenítheti el. Ezáltal a mindenkori ellenzék olyan hatáskörben kap döntési jogot, 

amely ellentétes a parlamenti demokrácia lényegével”.541 Egyik oldalon a 

kormányozhatatlanság lehetősége és a többségi elv ütközik a másik oldalon a 

konszenzuskeresés elvével. Tökéletes megoldás nincs, viszont tendenciaként éppen a 

konszenzuskeresés lehet a fő irány -  természetesen az alkalmazott, alkalmazni akart 

lijpharti demokráciamodell szerint -  nem pedig a többségi elv automatikus alkalmazása.

A kétharmados törvények alkotmányjogi helyzetét az Alkotmánybíróság 

gyakorlata konkretizálta.

Az első kérdés azzal kapcsolatos, hogy a minősített tárgykörök esetében milyen 

mélységig kell a kétharmados törvény szabályozzon, és hol van vége a kétharmados 

szabályozási területnek, honnan lehet más törvénnyel szabályozni. A romániai gyakorlat 

különbséget tesz a részletező organikus törvények, amelyek kimerítő jellegűek kell 

legyenek és magukba kell foglalják a legapróbb részletekig a szabályozást, és az 

organikus keret-törvények között, amelyek csupán az alapvető elveket fektetik le, és a 

részletes szabályozást egyszerű többséggel elfogadható törvénnyel is el lehet végezni. A 

felosztás alapjául az alkotmány szövege szolgál: amikor a „bűncselekményeket” 

organikus törvényi tárgykörként nevesíti, akkor nyilvánvaló, hogy részletező organikus 

törvényről van szó; amikor a „tanügy általános szervezetét” sorolja organikus törvényi 

szabályozási területek közé, akkor csak keret-szabályozásról van szó. A magyar 

Alkotmánybíróság szerint ott, ahol az Alkotmány valamely alapjogról szóló törvény 

elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatát írja elő, a minősített 

többség követelménye nem az illető alapjog bármely törvényi szabályozására vonatkozik, 

hanem csakis az adott alkotmányi rendelkezés közvetlen végrehajtásaként megalkotott 

törvényre; ez a törvény az illető alapjog érvényesítésének és védelmének irányát 

határozza meg. A valamely alapjogról szóló törvényhez minősített többség előírása nem 

zárja ki, hogy az illető alapjog érvényesítéséhez szükséges részletszabályokat egyszerű 

többségű törvény határozza meg.542

A második kérdés a kétharmados törvények jogforrási hierarchiában elfoglalt 

helyére vonatkozik. Az Alkotmánybíróság szerint a kétharmados és az egyszerű

541 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 57. o.
542 4/1993, 1/1999. alkotmánybírósági határozatok.
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szótöbbséggel elfogadható törvények között (szemben az alkotmányerejű törvénnyel) 

nem áll fenn hierarchikus kapcsolat. Az Alkotmány a kétharmados törvényeket csupán 

eljárási szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített többséggel különbözteti 

meg az egyéb törvényektől.543

Számomra ezen egyenrangúság jogi fikciónak tűnik, annál is inkább, mert az 

Alkotmánybíróság megállapítása szerint minősített többséggel elfogadott törvényt 

egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani, vagy hatályon kívül 

helyezni.544 A jogforrási hierarchia különböző lépcsőin elhelyezkedő normák közötti 

viszonyt pontosan ez jellemzi: az alsóbb norma nem lehet ellentétes a felsőbb normával, 

azt nem módosíthatja, nem helyezheti hatályon kívül. Például: ahogy a kormányrendelet 

nem módosíthat törvényt, ugyanígy egyszerű többséggel elfogadott törvény nem 

módosíthat kétharmados törvényt. Az alkotmánynak vagy a jogalkotás rendjéről szóló 

törvénynek kellene ezt a helyzetet tisztáznia. A szabályozási terület és az elfogadáshoz 

szükséges többség közötti eltérés következménye az eltérő jogi erő, a jogforrási 

hierarchiában elfoglalt különböző hely. Az egyenrangúság legfeljebb a jogforrási 

hierarchia alacsonyabb lépcsőin elhelyezkedő jogszabályokhoz viszonyított felsőbbség 

tekintetében érvényesül: mind a két jogszabálytípus törvény, tehát magasabb rangú. De ez 

már erőltetett érvelés. Az alkotmánybíróság szerint a tartalom szempontjából nincs 

hierarchia, viszont az elfogadásukhoz szükséges többség és a módosítási tilalom 

tulajdonképpen hierarchikus viszonyt takar. Ennek a hierarchikus viszonynak nyugodtan 

lehet az alapja a kétharmados törvény mögött meghúzódó nagyobb politikai megegyezés.

Vili. A kormány felett gyakorolt parlamenti kontroll eszközei

1. A parlamenti kontroll eszközei

166. A parlamenti kontroll jelentősége -  A kormány parlamenti ellenőrzése 

kulcsfontosságú. A parlamenti ellenőrzés alkotmányjogi eszközei a végrehajtó hatalom

543 4/1993. alkotmánybírósági határozat, 31/2001. alkotmánybírósági határozat; Petrétei József: Magyar 
alkotmányjog I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2002. 149. o; Sári János: A jogforrások, in: 
Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. Osiris Kiadó, Budapest 2002, 86. o.
544 1/1999. alkotmánybírósági határozat.
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törvényhez kötöttségének kontrollját szolgálják. így tulajdonképpen a hatalommegosztás 

érvényesítésében játszanak szerepet.

167. A parlamenti kontroll eszközei -  A beszámolók, a kérdések, az 

interpellációk és a bizottságok a parlamenti ellenőrzés legismertebb, klasszikus eszközei. 

Részletes, leíró jellegű elemzésüket most nem tekintem célnak, inkább néhány vitatható, 

problematikus, vagy pozitív, hasznosítható szabályra hívom fel a figyelmet. Kukorelli 

István szerint „az ellenőrzés a stabil többségre számítható parlamentáris rendszerekben 

nem jelent nagy kormányzati veszélyt, a politikai nyilvánosság jóvoltából mégis 

demokratikus társadalmi kontrollt biztosít.”545

168. A kérdés és az interpelláció közötti különbségtétel -  „Az interpelláció 

azonban annyival több a kérdés intézményéhez képest, hogy felelősségi elemet is hordoz, 

mivel biztosítja, hogy az Országgyűlés kifejezhesse véleményét -  szükség esetén 

rosszallását -  a végrehajtó hatalom csúcsán álló Kormány, illetőleg a Kormány tagja, 

valamint a legfőbb ügyész tevékenységével kapcsolatban: az interpellációra adott, de el 

nem fogadott válasz tehát egyúttal a felelősség érvényesítésének egyik formája is”.546

Romániában a Képviselőház vagy a Szenátus indítványban fejezheti ki 

álláspontját az interpelláció tárgyát képező problémával kapcsolatban.547 A kérdéshez 

képest az interpelláció hangsúlyosabb, részletesebb és politikai szankciója is van. „Az 

interpelláció a veszélyesebb, amelynek leglényegesebb kelléke a választ minősítő -  

esetleg elutasító -  parlamenti határozat... Az interpelláció tehát a Kormány, illetve a 

miniszteri felelősség érvényesítésének egyik lehetséges formája, bár a negatív eredmény 

nem vonja maga után a bizalmatlanságot, a lemondási kötelezettséget. A miniszterelnöki 

kormány esetében a választ elutasító parlamenti határozat veszélyességi foka -  közjogi 

értelemben -  elenyésző, annak a miniszterelnököt politikailag befolyásoló tartalma 

van.”548

Magyarországon az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és 

etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez 

és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést, a Kormányhoz, a Kormány bármely

545 Kukorelli István, in Alkotmánytan. 306. o.
546 Petrétei József: Magyar alkotmányjog II. 61. o.
547 1 991. évi román alkotmány, 111. cikk.
548 Kukorelli István, in Alkotmánytan. 303. o.
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tagjához és a legfőbb ügyészhez interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe 

tartozó minden ügyben.549 Interpellációt csak a Kormányhoz, a Kormány tagjaihoz 

valamint a legfőbb ügyészhez lehet intézni; az országgyűlési biztosoknak, a 

számvevőszéki elnöknek és a Nemzeti Bank elnökének csak válaszadási kötelessége van, 

ez a válasz politikai felelősségi elemet nem hordoz és nem is hordozhat. A kérdés az, 

hogy mi magyarázza a legfőbb ügyész besorolását az interpellálható személyek közé. Az 

alkotmányozó szándéka szerint bizonyára az ügyészi munka országgyűlési ellenőrzését 

kívánták ezzel erősíteni, kiterjeszteni a parlamenti ellenőrzés lehetőségét az ügyészek 

által folytatott tevékenységre.550

169. A Kormány beszámolási kötelezettségéről -  Olyan vélemény is létezik, 

mely szerint „szükségtelen az Alkotmánynak olyan előírást tartalmaznia, hogy a 

Kormány működéséről köteles rendszeresen beszámolni az Országgyűlésnek. Ez egy 

formális ellenőrzési szabály, ilyen rendelkezést a modern alkotmányok nem tartalmaznak. 

A Kormány tevékenysége az Országgyűlés előtt ismert, a választópolgárok a választások 

alkalmával értékelik ezt a tevékenységet.”551

Ezen álláspont vitatható. Az információk a kormány oldalán koncentrálódnak, a 

beszámoló pedig alkalmas arra, hogy ezeket az információkat a parlamentnek eljutassa és 

értékelje. Az ellenzéknek pedig megfelelő nyilvánosságot biztosít funkciói gyakorlására. 

Ugyanígy pozitív az a rendelkezés, amely a minisztereket is beszámolásra kötelezi.552

„A miniszter beszámolási kötelezettsége a miniszter parlament előtti felelősségét 

teremti meg. A német megoldásra (kancellárdemokrácia) hasonlító magyar kormányzati 

modellben a miniszteri beszámoló sajátos kapcsolatban van a bizalmi intézménnyel: a

549 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 27. §. Részletekről, eljárási elemekről lásd 
még a Házszabály 90-91., 116-119. §-ait.
550 Kukorelli István szerint a legfőbb ügyész beszámolási kötelezettsége „sérti a közvád függetlenségének, 
politikamentességének elvét” (in Alkotmánytan. 302. o.). Ugyanez az érvelés az interpellálhatóságra is 
vonatkoztatható.
551 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 53. o.
552 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 39. §: “(1) Működéséért a Kormány az 
Országgyűlésnek felelős. Munkájáról az Országgyűlésnek rendszeresen köteles beszámolni.
(2) A Kormány tagjai a Kormánynak és az Országgyűlésnek felelősek, tevékenységükről kötelesek a 
Kormánynak és az Országgyűlésnek beszámolni. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállását, 
díjazását, továbbá felelősségre vonásuk módját törvény szabályozza.
(3) A Kormány tagjai részt vehetnek és felszólalhatnak az Országgyűlés ülésein.”

217



Á lla m fő  é s  k o rm á n y  a h a ta lo m m e g o s z tá s  re n d s z e ré b e n  -  T a n s z é k i v itá ra  b o c s á ta n d ó  v á lto z a t

beszámoló akár többszöri elutasítsa sem eredményezi a miniszter leváltását, mivel a 

kormánytagság a miniszterelnök akaratától553 függ”.554

Hasonlóképpen a román alaptörvény előírja, hogy a kormány és a közigazgatás 

többi szerve, tevékenységük parlamenti ellenőrzésének keretében, kötelesek a 

Képviselőház, a Szenátus vagy az állandó bizottságaik által (elnökükön keresztül) kért 

információkat és dokumentumokat bemutatni. Ez a beszámolóhoz képest enyhébb 

ellenőrzési forma. Amennyiben egyes törvényjavaslatok az állami költségvetés vagy az 

állami társadalombiztosítási költségvetés rendelkezéseinek módosítását teszik 

szükségessé, az információkérés kötelező. A kormány tagjai részt vehetnek a parlament 

munkálatain, és ha jelenlétüket kérik, a részvételük kötelező.

170. Az országgyűlési képviselők felvilágosítása -  Az állami szervek kötelesek 

az országgyűlési képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a 

munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni.555 A képviselői igazolvány az 

államigazgatás valamennyi szervéhez, továbbá a közintézetekhez és közintézményekhez 

belépésre jogosít. A képviselő -  a hatáskörrel rendelkező miniszter által szabályozott 

módon -  jogosult a fegyveres erők, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség és a 

rendészeti szervek működésére szolgáló területre is belépni. Az Országgyűlés által 

létrehozott vizsgálóbizottság tagja külön engedély nélkül jogosult az államtitok 

megismerésére, ha a bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat az 

államtitokkor megfelelő pontjának meghatározásával a felhatalmazást megadta. Az 

Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának tagja a bizottság döntése alapján, külön 

engedély nélkül jogosult a bizottságnak az Alkotmányban és a honvédelemről szóló 

1993. évi CX. törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében elengedhetetlenül 

szükséges államtitok megismerésére. Ez a jogosultság a Katonai Biztonsági Hivatal és a 

Katonai Felderítő Hivatal működése körében keletkezett államtitokkörre vonatkozóan a

553 1949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 33. §: (4) A minisztereket a miniszterelnök 
javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.
554 Kukorelli István, in: Alkotmánytan. 302. o.
555 1990. évi LV. törvény az országgyűlési képviselőkjogállásáról, 8. §.
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nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 17. §-ának keretei 

között érvényesül.556

171. Bizottsági kontroll a kormányalakítási eljárásban -  A kormány 

megalakítása során már léteznek a bizottsági kontroll elemei, annak ellenére, hogy ezt a 

szakaszt inkább a kormány és a parlament együttműködése jellemzi. Az illetékes 

bizottságok Magyarországon és Romániában is meghallgatják a miniszter jelölteket, és 

véleményezési jogkörük van. A magyar alkotmánybírósági gyakorlat szerint a miniszter

jelöltek véleményezése a kinevezési eljárás érvényességi kelléke, viszont a döntésnek 

nincs kötő ereje.557 Politikai befolyása viszont jelentős lehet egy szakbizottsági negatív 

véleménynek.

172. Állandó bizottságok ellenőrzési szerepe -  Az állandó bizottságok 

ellenőrzési jogköre Magyarországon általános és kötelező: az országgyűlési bizottságok 

által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre bocsátani, illetőleg köteles előttük 

vallomást tenni.558 Az állandó bizottságok száma és feladatköre alapvetően a kormányzat 

felépítéséhez igazodik.559 Minden állandó bizottságnak létre kell hoznia egy albizottságot, 

amely a bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági 

hatását figyelemmel kíséri.560 A bizottsági tagok kétötödének kérésére a bizottság 

meghallgatást tart. A bizottság köteles évente legalább egy alkalommal meghallgatni azt 

a minisztert, akit kinevezése előtt meghallgatott. így az illetékes szakbizottság a neki a

556 „17. § (1) Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi Bizottság) 
folyamatosan ellenőrzi a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak megvalósulását, ennek keretén 
belül
a )  a miniszter -  legalább évente egyszer -  tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot a nemzetbiztonsági 
szolgálatok általános tevékenységéről;
b) a miniszter tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos 
kormányhatározatokról;
c) a Honvédelmi Bizottság kinevezésük előtt meghallgatja a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok 
főigazgatói tisztségére jelölt személyeket, alkalmasságukról állást foglal.
(2) A Honvédelmi Bizottság tagjának csak az az országgyűlési képviselő választható meg, aki tekintetében 
elvégezték a 19. §-ban meghatározott eljárás szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzést.
(3) A Honvédelmi Bizottság tagjai megbízatásuk teljes időtartama alatt nemzetbiztonsági védelemben 
részesülnek.”
557 48/1991 alkotmánybírósági határozat.
558 1 949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 21. § (3). Ez a rendelkezés egyes vélemények 
szerint „túl általános, a megjelenésre vonatkozó kötelezettség nem teljesítésének nincs szankciója, stb. A 
szabályozást tehát teljesebbé kell tenni. Rendelkezni szükséges a megjelenés, illetőleg a vallomástétel alóli 
mentesség eseteiről, a megjelenés, a vallomástétel kikényszerítésének eszközeiről.” Lásd Dezső Márta, 
Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: A magyar parlamenti jog... i. m., 54-55. o.
559 Házszabály, 28. § (2).
560 Házszabály, 29. § (3).
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feladatkör szempontjából megfelelő miniszter és minisztérium ellenőre. Az ellenőrzés 

érdekében ha a képviselő miniszterelnök, miniszter vagy politikai államtitkár, nem lehet 

bizottsági tag (összeférhetetlenség).

Romániában az állandó bizottságoknak is jogában áll vizsgálat indítása, a 

Képviselőház (illetve a Szenátus beleegyezésével). A gyakorlatban inkább ezt az eljárást 

alkalmazzák, mint a külön vizsgálóbizottság felállítását. Mivel a bizottságok 

tevékenységi területek szerint vannak megszervezve, szinte magától adódik az adott 

problémát kivizsgálni tudó szakbizottság.

173. Vizsgálóbizottságok -  A bizottságok sajátos típusa a vizsgálóbizottság. 

Ezek létrehozásához Romániában a képviselők vagy szenátorok egyharmadának 

indítványozása szükséges, a bizottság létrehozásáról viszont a parlamenti kamara dönt 

(egyszerű többséggel). Magyarországon561 a vizsgálóbizottságot kötelező létrehozni, ha 

azt a képviselők legalább egyötöde indítványozza.562 Nyilvánvaló, hogy Magyarországon 

a vizsgálóbizottság létrehozása ellenzéki jog. Ezzel szemben a romániai szabályozás 

alapján csak a vizsgálóbizottság kezdeményezése kezelhető ellenzéki jogként, ugyanis a 

vizsgálóbizottság létrehozásáról a parlamenti többség dönt.

Itt a kérdés az, hogy korlátozó jellegű-e a vizsgálóbizottság létrehozásához kért 

egyszerű többség Romániában. A kormány feletti kontrollnak nem válik a javára, hogy az 

őt támogató kormányzati többség szavazata szükséges vizsgálóbizottság létrehozásához. 

Ezért a vizsgálóbizottság leginkább kormányváltás után, az előző kormány 

tevékenységének ellenőrzésére használható... (Ugyanez az érvelés vonatkozik az állandó 

bizottságok által, a kamara jóváhagyásával indítható hivatalos parlamenti vizsgálatokra.) 

A vizsgálóbizottság felállítását vagy a vizsgálat indítását egyszerűbbé, ezáltal 

hatékonyabbá lehetne tenni, viszont figyelembe kell venni a stabilitás követelményét is (a 

kormány felesleges zaklatásának elkerülését).

561 Lásd például: a 41/2002. (VII. 12.) OGY határozatot a rendszerváltás utáni első, szabadon választott 
Magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az 
előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit 
vizsgáló bizottság felállításáról; a 43/2002. (VII. 12.) OGY határozatot a miniszterelnök 
titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló 
bizottság felállításáról stb.
562 Képviselőház Házszabálya, 72-73. cikk, Szenátus Házszabálya, 71. cikk, a Magyar Köztársaság 
Országgyűlésének Házszabálya, 36. §.
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Magyarországon a vizsgálóbizottságoknak külső tagjai is lehetnek, igaz, hogy 

őket nem illeti meg szavazati jog. Ennek a jelentősége, hogy bonyolult technikai, 

pénzügyi, könyvvizsgálati kérdésekben lehetséges szakértőket bevonni a 

vizsgálóbizottság munkájába. Romániában nincs meg ez a lehetőség, a vizsgálóbizottság 

tagjai kizárólag képviselők vagy szenátorok lehetnek. Ez a rendszer első látásra nem elég 

rugalmas, viszont a bizottság meghallgathat bármely olyan személyt, aki a kérdés 

tisztázásához hozzájárulhat, és szakértői vizsgálatokat is elrendelhet.

174. A bizottsági munka nyilvánosságának kérdése -  Romániában a bizottsági 

ülések a fő szabály szerint zártak?6*, Magyarországon nyilvánosak,563 564 Megfontolandó a 

sajtó részvételének engedélyezése a romániai bizottsági üléseken.

2. A második parlamenti kamara és a kormányzati rendszer

175. A probléma felvetése Magyarországon -  Magyarország parlamentje 

struktúra szempontjából az unikamerális országgyűlés. „Magyarországon a rendszerváltó 

politikai erők többsége az egykamarás országgyűlést preferálta. Ez összefüggött a 

rendszerváltás tárgyalásos, politikai megállapodáson alapuló formájával, a választási 

rendszer kompromisszumos kialakításával, valamint a törvényhozást érintő hatalmas 

kihívással, az új alkotmányos rendszert realizáló, többszáz törvény megalkotásának 

igényével.”565

Időről időre felmerül a kétkamarás parlament létrehozása.

176. A második parlamenti kamara Romániában -  A második parlamenti 

kamara államszervezeti szerepe elsősorban a törvényhozási eljárásban A 2003. évi 

romániai alkotmánymódosítás alapjaiban alakította át a romániai törvényhozási eljárást. 

A kérdés időszerűsége indokolja, hogy röviden áttekintsük a törvényhozási eljárás 1991- 

2003 közötti alkotmányos szabályozását, a felmerült problémákat, az 

alkotmánymódosítás indokait és az alkotmánymódosító törvény által körvonalazott

563 Képviselőház Házszabálya, 50. cikk; Szenátus Házszabálya, 49. cikk (1) bekezdés.
564 Házszabály, 68. § (1).
565 Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézete, Budapest 1998. 116. o.
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megoldásokat (az alkotmánymódosító törvényt 2003. október 18-19-én népszavazás 

hagyta jóvá).566

A régi és az új törvényhozási eljárást is szükséges áttekinteni, annál is inkább, 

mert jelenleg a kétkamarás román Parlament átmeneti időszakban van, amely alatt a régi 

és az új törvényhozási eljárást egymással párhuzamosan alkalmazzák. A módosított 

Alkotmány átmeneti rendelkezései szerint ugyanis „a törvényhozás folyamatában levő 

törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat a módosító törvény hatályba lépése előtti 

alkotmányos rendelkezések szerint vitatják meg és fogadják el.”567

177. A kétkamarás parlament mellett és ellen szóló érvek -  Az 

államszocialista diktatúra bukása után Romániában új alkotmányt fogadtak el (1991). Az 

alkotmány szerint a palament a Képviselőházból és a Szenátusból áll568, vagyis a 

parlament kétkamarás szerkezetű. A törvényhozás bikamerális jellege lényegesen 

meghatározza a törvényhozási eljárást. 1991-ben Romániában történelmi, politikai és jogi 

érvekre hivatkozva döntöttek a kétkamarás parlament mellett. Sőt, a döntés 

tulajdonképpen korábbi, mert a rendszerváltás után az Ideiglenes Nemzeti Egységtanács 

kétkamarás parlamentet szabályozott569, és az első szabad választásokon, 1990 

áprilisában megválasztották a Képviselőházat és a Szenátust. A két kamara együttes 

ülésen Alkotmányozó Gyűléssé alakult (egyidejűleg a rendes törvényhozó szerepét is 

ellátta). Az 1991. évi Alkotmány az 1990-ben kialakított helyzet folytonosságát 

biztosította, legitimizálta, alkotmányerőre emelte.

A kétkamarás szerkezet ellen szintén több érvet felhoztak a vitákban, ezért 

szükséges az érvek és ellenérvek rendszerének áttekintése.

a) Romániában 1864-től kétkamarás parlamentet vezettek be (ekkor még az 

ország az Egyesült Fejedelemségek nevet viselte), és ugyanezt a szerkezetet őrizték meg 

az 1866. évi, az 1923. évi és az 1938. évi alkotmányok. A második világháború után, 

noha formálisan a kétházas parlamentet szabályozó 1923. évi alkotmányt helyezték vissza 

hatályába, csak a Képviselőházba szerveztek választásokat (1946). Az államszocialista

566 Az alkotmánymódosító törvény 79 pontban módosítja az alkotmányt (a legtöbb esetben egy pont az 
ugyanarra a cikkre vonatkozó több módosítást is jelent). A törvényhozási eljárás átalakítása csak egyik 
irányát képezi az alaptörvény felülvizsgálatának.
567 1 991. évi román alkotmány, 151. cikk (1) bekezdés.
568 1 991. évi román alkotmány, 58. cikk (2) bekezdés.
569 1990. évi 92. törvényrendelet a Parlamentnek és Románia Elnökének a megválasztásáról.
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alkotmányok az államhatalom legfelsőbb szerveként egykamarás képviseletet, a Nagy 

Nemzetgyűlést határozták meg. A rendszerváltás után a kétkamarás parlament 

bevezetése a történelmi hagyományokhoz való visszatérést, a szélsőbaldali diktatúrával 

való szakítást is jelképezte.

b) A kétkamarás rendszernek már a XIX. században megvoltak az ellenzői. Öt 

évvel az 1866. évi alkotmány elfogadása után írta A. D. Xenopol, a kor neves jogásza, 

filozófusa és történésze: „Érdekes volna megtudni, mi késztette politikusainkat arra, hogy 

elfogadják a kétkamarás rendszert. Ez a rendszer tudomásunk szerint máshol sem járt 

haszonnal, de létezik az angoloknál, ami a sajátos angol helyzettel függ össze. Tőlük 

kölcsönözték a franciák, anélkül, hogy tudták volna miért, a franciáktól aztán kölcsönözte 

az összes többi nép, többé-kevésbé lemásolva a francia intézményeket. így jutottunk mi 

oda, hogy van egy nehézkes testületünk...”570 571 572 Xenopol véleménye szerint, ha 

megbízatásuk forrását tekintve és funkcióikban a második kamarák el is térnek a brit 

arisztokratikus felsőháztól, tulajdonképpen annak felesleges átvételei, másolatai.

c) A kétkamarás szerkezetű parlament mellett általánosan több jogi és politikai 

érvet fel lehet hozni.

ca) A kétkamarás parlament melletti érvek központi eleme a második kamara 

ellensúly jellege, a törvényhozó hatalom megosztása a két szervezetileg elkülönült ház 

között, és ezáltal a törvényhozó hatalom korlátozása. John Stuart Mill szerint a második 

kamarák létrehozásának oka az a „rossz hatás, melyet a hatalom birtokosainak, legyen az 

egy egyén vagy egy gyűlés, szellemére gyakorol az az öntudat, hogy magán kívül senkit 

sem kell kérdeznie, vagy tekintetbe vennie”, a többség ekkor ugyanis könnyen 

erőszakossá és elbizakodottá válhat.

eb) A kétkamarás rendszer mellett szól a társadalom tagoltságainak, 

törésvonalainak, érdekrendszereinek megjelenítése. Ez szoros összefüggésben van a 

kamarák tagjainak megválasztásával, kijelölési módjával.

cc) Szintén a bikamerális parlament létrehozását támogató érv a jogalkotás 

minőségének javítása: a két kamara által történő megtárgyalás kidolgozottabb törvények

570 1948. évi, 1952. évi és 1965. évi alkotmányok.
571 A. D. Xenopol: Studii asupra stárii noastre actuale. Convorbiri literare 1871. július 15. Magyar nyelven 
(részlet): Román eszmetörténet 1866-1945. Aetas-Századvég Kiadó 1994. 99-109. o.
572 John Stuart Mill: A képviseleti kormány. Pest 1867. 241-243. o.
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elfogadását, különböző szempontok figyelembevételét573 eredményezi. Az ilyen eljárás 

mérsékli a jogalkotás sebességét, csökkentve azt a lehetőséget, hogy elsietett és nem 

eléggé megfontolt jogszabályok jöjjenek létre.

d) Az ellenérvek a következők:

da) Sieyés abbé szerint574 * 576 „A törvény a nép akarata; a népnek nem lehet ugyanazon 

időben két különböző akarata ugyanazon tárgyban; azért a törvényhozó test, mely a népet 

képviseli, lényegében csak egy lehet.” Sieyés, csakúgy, mint Rousseau, nyilvánvalóan 

nem létező homogén népakaratot feltételez. A társadalom többszörösen differenciált, 

kevés az általánosan “jó”, egységes megoldás, sokkal inkább jellemző az érdekek, célok 

és álláspontok pluralizmusa.

db) John Stuart Mill azt is megírta, hogy „mi engem illet, én csekély értéket 

tulajdonítok a korlátnak, melyet egy második kamara képezhet az egyéb által nem 

korlátozott democratia előtt, és hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ha minden más 

alkotmányos kérdések helyesen vannak megoldva, aránylag csekély fontosságú, hogy a
r r  r 576 '**parlament egy vagy két kamarából áll-e”.

de) A rendszerváltó államokban a feladat a jogrendszer megújítása és demokratikus 

alapokra helyezése, és ez nagyméretű jogalkotó munkát kíván. Ebben az esetben a 

kétházas rendszer lassúsága akadálya a megfelelő ütemű jogi reformnak.

dd) „Az unikameralizmus hívei általában azzal érvelnek, hogy a második kamara 

alkotmányos és politikai ellensúlyozó szerepe bizonyos parlamenti technikákkal 

kiváltható, azaz a kétkamarás rendszer előnyei, a szervezési és működési renden keresztül 

egykamarás törvényhozásnál is éppúgy elérhetők.”577

de) Két túlméretezett parlamenti kamara léte mesterségesen „duzzasztja” és 

„hígítja” fel a politikai osztályt.

573 Petrétei József: A törvényhozás elmélete és gyakorlata a parlamentáris demokráciában. Osiris Kiadó, 
Budapest 1998. 102. o.
574 Idézi Szente Zoltán, in Mezey Barna, Szente Zoltán: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet. 
Osiris Kiadó, Budapest 2003. 586. o.
577 Sieyés, csakúgy, mint Rousseau, nyilvánvalóan nem létező homogén jellegű népakaratot feltételez. A 
társadalom többszörösen differenciált, kevés az általánosan ,jó”, egységes megoldás, sokkal inkább 
jellemző az érdekek, célok és álláspontok pluralizmusa.
576 John Stuart Mill: i. m. 240-241. o.
577 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, Budapest 1998. 94. o. Ugyanitt lásd a 
skandináv államok sajátos megoldásait ezen a téren.
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e) Véleményem szerint az egykamarás parlament megfelelő belső strukturáltsága 

(szakbizottságok), a sajátos eljárási elemek és az ellenzéki jogok garantálása révén képes 

a második kamara ellensúly szerepét helyettesíteni, és kiküszöböli a második ház létének 

esetleges hátrányait (elsősorban a törvényhozási eljárás nehézkességét). Az 1991. évi 

alkotmányozás során viszont az ellentétes, domináns álláspont győzedelmeskedett; és a 

két házból álló parlament került bevezetésre. A romániai alkotmányjogászok közül 

többen tettek javaslatot az egykamarás rendszer megvalósítására (legutóbb a két 

kolozsvári alkotmányjogász professzor, Tudor Dráganu és Ion Deleanu578 579), de a 2003. évi 

alkotmánymódosítás során a politikai pártok részéről szinte fel sem merült az ilyen 

reform gondolata.

178. A romániai kétkamarás rendszer szervezeti és működési jellemzői 1991- 

2003 között -  a) A román bikamerális parlament népképviseleti jellegű: a Szenátus nem 

arisztokratikus felsőház, nem korporatív típusú, nincs szó szövetségi államról, amelyek 

esetében főszabály a kétházas parlament , nem jeleníti meg az ország területi érdekeit, 

az önkormányzatok nem játszanak szerepet a kialakításában. Megválasztása ugyanúgy 

történik, mint a Képviselőházé: általános, egyenlő, közvetlen, titkos és szabadon 

kifejezett szavazással.580 Különbség csupán az, hogy szenátornak csak a 35. életévüket 

betöltött személyek indulhattak.581 A parlamenti választásokról szóló törvény arányos, 

pártlistás választási rendszert vezetett be Romániában.582 A szenátorok esetében 

magasabb a képviseleti arányszám, ezért a szenátorok száma kisebb, mint a 

képviselőké.583 A „tiszta népképviseleti bikameralizmus lehetséges előnyei csupán a 

törvényhozás szervezeti megosztottságából származhatnak. Ezek az előnyök nem 

önmagában a munkamegosztásra irányulnak, hiszen mindkét ház egészében vizsgálja a 

parlamenthez benyújtott javaslatokat. A népképviseleti második kamara valójában azzal

578 Tudor Dráganu: Cáteva consideratii critice asupra sistemului bicameral instituit de Legea de revizuire a 
Constitutiei adoptatá de Camera Deputatilor p  de Senat. Revista de drept public 2003. IV. sz.; Ion 
Deleanu: Revizuirea Constitutiei. Temele revizuirii. Revista de drept public 2003. II. sz.
579 A szövetségi államokban az egyik ház a lakosságot, a másik ház a társult államokat hivatott képviselni.
580 1 991. évi román alkotmány, 59. cikk (1) bekezdés.
581 1991. évi román alkotmány, 35. cikk (2) bekezdés. Ez viszont nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a 
tagjainak átlagéletkora nagyobb lenne a Képviselőház tagjainak átlagéletkoránál, hiszen a képviselőnek 
indulhatnak 35 évnél idősebb személyek. A módosítás a szenátorok esetében 33 évre csökkentette a kért 
életkort.
582 Amely nem zárja ki a független jelöltek indulását, de azok számára rendkívül kedvezőtlen.
583 7 0 0 00 lakosra választanak egy képviselőt, 160 000 lakosra egy szenátort.
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teheti megfontoltabbá, alaposabbá a törvényhozási folyamatot, hogy megnyújtja azt, 

mivel szervezeti és működési rendjében tulajdonképpen az alsóház megkettőződése.”584 

A két kamara mandátumának időtartama azonos (4 év).585

b) A két parlamenti kamara viszonyát a teljes hatásköri szimmetria jellemezte.586 A 

törvényhozási eljárásban való részvétel azonos.

c) A román parlament munkaformája a kamarák külön ülésezése (szabály) és az 

együttes ülésezés (gyakori kivétel, a törvényhozási eljárás során és más parlamenti 

funkciók gyakorlásakor).

d) Az 1991. évi alkotmány szerint a kormány törvénytervezetet, a képviselők, a 

szenátorok és a nép törvényjavaslatot nyújt be, így (formálisan) a kezdeményezés alanya 

szerint elkülönülnek a törvényhozási eljárást elindító aktusok. Viszont az alkotmány 

kimondja, hogy a törvénykezeményezés jogát a képviselők, szenátorok és állampolgárok 

törvényjavaslataikat csakis a törvénytervezetek számára előírt formában terjeszthetik elő. 

A megkülönböztetésnek akkor lenne jelentősége, ha formai különbség lenne a 

törvénytervezet és törvényjavaslat között: a javaslatra nem vonatkoznának a 

törvénytervezet pontos, szigorú formai követelményei.

A törvényhozási eljárás minkét kamarában egyenlő módon elkezdődhetett, attól 

függően, hogy hol kezdeményezett törvénytervezetet a kormány, illetőleg hova nyújtották 

be a népi törvényjavaslatot587. A képviselők és a szenátorok csak a Képviselőházban, 

illetve a Szenátusban kezdeményezhették törvényjavaslataikat.588

Romániában három „származtatott” (az alkotmány alapján elfogadott) törvénytípus 

létezik: az alkotmánymódosító törvény (elfogadásához kétharmados vagy háromnegyedes 

többség szükséges), az alaptörvényben tételesen meghatározott, nagy fontosságú

584 Szente Zoltán: i. m. 89. o.
585 1 991. évi román alkotmány, 60. cikk (1) bekezdés.
586 Egyetlen -  véletlenszerű -  kivétel volt, hogy a Nép Ügyvédjét csak a Szenátus választotta meg: 1991. 
évi román alkotmány, 55. cikk (1) bekezdés. A módosított alkotmány viszont ezt a kamarák együttes 
ülésének a hatáskörébe utalja.
587 Ennek feltétele 250 000 aláírás, az ország megyéinek legalább egynegyedéből, megyénként vagy 
Bukarest municípiumból legkevesebb 10 000 aláírás: 1991. évi román alkotmány, 73. cikk (1) bekezdés. A 
népi törvénykezdeményezésnek a gyakorlati jelentősége elenyésző. Nem lehet népi törvénykezdeményezést 
benyújtani pénzügyi, nemzetközi jellegű kérdésekben, valamint a közkegyelemmel és a 
megkegyelmezéssel kapcsolatban.
588 Érdekes, hogy Magyarország parlamentáris kormányzati rendszerében a köztársasági elnöknek van, 
Románia fél parlamentáris kormányzati rendszerében Románia Elnökének nincs törvénykezdeményezési 
joga.
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területeken alkotott organikus törvény (elfogadásához abszolút többség szükséges) és az 

egyszerű törvények (ezeket egyszerű többséggel fogadják el).

e) Az egyik ház által így elfogadott törvényt elküldték a másik háznak, amelyben a 

jogszabály megismételte a törvényhozási eljárás parlamenti szakaszát. A második kamara 

(amely vagy a Képviselőház, vagy a Szenátus, attól függően, hogy hol kezdődött a 

törvényhozási eljárás) döntésének következményeként a következő helyzetek merülhettek 

fel:

ea) A másodszor megkeresett kamara elutasította az első ház változatát. Ebben az 

esetben a törvénytervezetet vagy javaslatot visszaküldik az első kamarához, újratárgyalás 

végett. Ha a második ház még egyszer elutasító döntést hoz, akkor az elutasítás végleges.

eb) A másodszor megkeresett kamara elfogadta az első ház változatát. Ebben az 

esetben a törvényt az államelnökhöz küldték, kihirdetésre.

ec) A másodszor megkeresett kamara módosít az első ház változatán. Ilyenkor a 

házelnökök egyeztetést kezdeményeztek. Ezt olyan egyeztető bizottság végezte, amelyet, 

tükrözve a házak politikai összetételét, paritásos alapon (7 képviselő és 7 szenátor) 

neveztek ki. A módosított rész tekintetében az egyeztető bizottság közös szövegváltozatot 

(úgynevezett „jelentést”) fogadott el. Ezt a közös szövegváltozatot mindkét kamarának 

külön-külön el kellett fogadnia. Amennyiben a bizottságban nem sikerült megegyezni, 

illetve a közös szövegváltozatot valamelyik kamara nem fogadta el, akkor a végleges 

döntést a házak együttes ülésen hozták meg. A törvényt ilyenkor az együttes ülésen 

elfogadott változatban küldték kihirdetésre.589 590

f) A törvényhozási eljárás a gyakorlatban túl lassúnak, vontatottnak bizonyult.591 

Nem végeztek ilyen statisztikai és minőségi elemzéseket, de az általános, a gyakorlatra 

alapozó benyomás az, hogy a Szenátus léte hozzájárult a jogalkotás színvonalának 

javításához. A jogalkotás általános színvonala alacsony, de ezért nem a második kamra

589 Amelyeken nagyobb létszámánál fogva a Képviselöház dominál; de tulajdonképpen a pártstrukturáltság 
a fontos.
590 Átlagosan 75 napra volt szüksége a Képviselőháznak egy tervezet megvitatására. A Szenátusnak 
ugyanerre 87 nap kellett. Lásd Guvernul Romaniei, Departamentul pentru relatiile cu Parlamentül, Buletin 
documentar, decembrie 1999. Az átlagokat 385 törvénytervezet útját figyelembe véve számolták ki. Olyan 
törvénytervezet is van, amelyet 763 napig tárgyalt a két kamara.
591 Mégis -  statisztikai és összehasonlító -  szempontból elképesztő számú törvényt fogadott el ez a 
kétkamarás parlament. Ennek sajátos okai is vannak (a törvények számát jelentősen növeli a rendeletek 
utólagos jóváhagyása).
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hibáztatható. A kodifikáció tudományos alapokra való helyezésének elmaradása, a jogi 

egyetemi képzés és továbbképzés alacsony minősége, a (képzett) humán erőforrás hiánya, 

a Törvényhozási Tanács nem megfelelő nívójú tevékenysége, a szakbizottsági munka és a 

szakértői bázis hiánya mind hozzájárult ehhez. Sajnos ezen a téren nincs gyors javulásra 

kilátás. Viszont lehet, hogy túl nagy ár volt feláldozni a jogi reformok gyorsaságát.

g) A jogalkotás szempontjából minőségi ellenőrként a másik ház mindig szerepet 

játszott. Politikai ellenőrként viszont nem játszott szerepet, mert népképviseleti jellegéből 

fakadóan mindkét parlamenti kamara pártpolitikát képvisel. A választási rendszer -  noha 

elméleti lehetőség volt az ellenkezőjére is -  nagyjából azonos pártpolitikai összetételt 

produkált.592 Ezért is nem került sor a két kamara közötti konfliktusokra, ezeket a 

pártfegyelem ki tudta küszöbölni. Lehetséges, hogy ha a két kamara eltérő politikai 

összetételű lett volna, akkor az ország z alapjainak megteremtésében tanúsított nem 

megfelelő sebesség és ritmuszavarok -  váltották ki az alkotmányos kereteket túllépő 

törvényerejű rendeleti jogalkotást Romániában. Mivel az átalakulások törvényi alapjait a 

Parlament nem volt képes -  vagy legalábbis így vélték a kormányzati többségek -  

megfelelő ütemben megteremteni, ezért ezt részben átvállalta a kormány. (A korábbi 

fejezetekben jeleztem, hogy az eredmény a szó legszorosabb értelmében katasztrofális: a 

román jogrendszer magán viseli a jogszabály-infláció, a túlszabályozás és a kodifikáció 

tudományos alapjainak hiánya miatt okozott összes káros következményt.)

h) Az együttes üléseknek a törvényhozási eljáráson kívül számos további 

jelentőségük is volt (és van). Az együttes ülések szerepét azért kritizálták, mert ilyen 

esetekben a román törvényhozás „óriási egykamarás parlamentként” működik. Az 

együttes ülések jelenlegi szükségességére visszatérek.

i) A törvényhozási eljárás ilyen alkotmányos szabályozása „alkotmánymódosítási 

szükségletet” váltott ki.

179. A törvényhozási eljárás új alkotmányos alapjai. A módosítások kritikája

-  A 2003. évi alkotmánymódosítás átalakította a törvényhozási eljárás szabályozását, és 

ebből következően a kétkamarás parlamentarizmus logikáját. A törvényhozási eljárás 

módosításának alapvető problémája ennek kísérlet jellege. Románia újszerű, igaz, nem

592 1-2 százalékos eltérés a gyakori a pártok képviselőházi és szenátusi eredménye között.
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előzmények nélküli törvényhozási eljárást vezetett be. Az ilyen közjogi kísérletezést 

Románia jelenlegi helyzetében túl nagy kockázatvállalásnak ítélem.

180. A törvénykezdeményezés hatásköri kötöttsége -  2003-ig bármelyik 

kamarához be lehetett nyújtani a törvényjavaslatot vagy a Kormány törvénytervezetét. A 

módosított alaptörvény azonban meghatározza, hogy milyen tárgykörökben, melyik 

házban kell kezdeményezni a törvényt.593

a) Egyrészt megvitatásra és elfogadásra a Képviselőházhoz, mint először 

megkeresett házhoz nyújtják be a nemzetközi szerződések vagy más nemzetközi 

egyezmények ratifikálásáról szóló és ezen szerződések vagy egyezmények 

alkalmazásából fakadó törvényi intézkedésekről szóló törvénytervezeteket és 

törvényjavaslatokat. Másrészt szintén a Képviselőház az először megkeresett kamara az 

alaptörvényben tételesen meghatározott „organikus törvények tervezeteinek” esetében 

(lásd a táblázatot).

A Képviselőház elsődleges döntési hatásköre: organikus törvényi szabályozási tárgykörök
7. táblázat

1. A rádió és televízió közszolgálatok szervezete és a tevékenységük felett gyakorolt parlamenti 

ellenőrzés;

593 A 75. cikk pontos szövege:
„75. cikk -  A házak megkeresése
(1) Megvitatásra és elfogadásra a Képviselőházhoz, mint először megkeresett házhoz nyújtják be a 

nemzetközi szerződések vagy más nemzetközi egyezmények ratifikálásáról szóló és ezen szerződések vagy 
egyezmények alkalmazásából fakadó törvényi intézkedésekről szóló törvénytervezeteket és 
törvényjavaslatokat, valamint a 31. cikk (5) bekezdésében, a 37. cikk (3) bekezdésében, az 52. cikk (2) 
bekezdésében, az 55. cikk (3) bekezdésében, a 72. cikk (3) bekezdés e), k), 1), n), o) betűiben, a 79. cikk (2) 
bekezdésében, a 101. cikk (3) bekezdésében, a 104. cikk (2) bekezdésében, a 116. cikk (3) bekezdésében, a 
117. cikk (2) és (3) bekezdéseiben, a 119. cikk (2) bekezdésében, a 125. cikk (4) és (5) bekezdéseiben és a 
140. cikk (4) bekezdésében előírt organikus törvények tervezeteit. A többi törvénytervezetet vagy 
törvényjavaslatot megvitatásra és elfogadásra, mint először megkeresett házhoz, a Szenátushoz nyújtják be.

(2) Az először megkeresett ház 45 napon belül dönt. Törvénykönyvek és más jelentős 
komplexitású törvények esetében a határidő 60 nap. Ezen határidők átlépése esetén a törvénytervezet vagy 
a törvényjavaslat elfogadottnak számít.

(3) Az először megkeresett ház által történt elfogadás vagy elutasítás után a törvénytervezetet vagy 
a törvényjavaslatot elküldik a másik háznak, amely véglegesen dönt.

(4) Abban az esetben, ha az először megkeresett ház olyan rendelkezést fogadott el, amely az (1) 
bekezdés szerint a saját döntési hatáskörébe tartozik, a rendelkezést véglegesen elfogadják, ha a második 
ház is egyetért azzal. Ellenkező esetben, csak a szóban forgó rendelkezésért, a törvény visszakerül az 
először megkeresett házhoz, amely sürgősségi eljárással véglegesen dönt.

(5) A (4) bekezdésnek a törvény visszaküldésére vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell 
alkalmazni abban az esetben is, amelyben a döntéshozó ház olyan rendelkezést fogad el, amelyben a 
döntési hatáskör az első házat illeti meg.”
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2. a politikai párt tagságával összeférhetetlen más köztisztviselői kategóriák;

3. a katonai kötelezettségek teljesítésének a feltételei;

4. a Nép Ügyvédje intézményének a szervezete és működése;

5. a Kormány és a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács szervezete;

6. a közigazgatási bíráskodás;

7. a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának, a bírói hatóságoknak, az Ügyészségnek és a 

Számvevőszéknek a szervezete és működése;

8. az oktatás általános szervezete;

9. a helyi közigazgatás és a terület szervezése, valamint a helyi autonómia általános jogállása;

10. a Törvényhozási Tanács létesítése, szervezete és működése;

11. a miniszterelnök és a miniszterek mellett más kormánytagok megállapítása;

12. a kormány tagjainak más összeférhetetlenségei;

13. autonóm közigazgatási hatóságok létesítése;

14. a nemzeti védelmi rendszer szerkezete, a népesség, a gazdaság és a terület felkészítése a 

védelemre, a katonai személyzet jogállása;

15. a fegyveres erők más összetevői;

16. nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok anyanyelv-használati jogai a helyi 

közigazgatásban;

17. a Legfelsőbb ítélőtábla és Semmítőszék összetétele és működési szabályai;

18. tárgykörökre szakosodott bírói hatóságok létrehozása;

19. az Alkotmánybíróság.

b) A többi, organikus vagy egyszerű törvényi szintű tervezetet vagy javaslatot 

megvitatásra és elfogadásra, mint először megkeresett házhoz, a Szenátushoz nyújtják be.

Következésképpen a parlamenti kamarák először megkeresett házként 

meghatározott hatásköröket kaptak. így nem mindegy, hogy hol kezdeményezik, hova 

nyújtják be a törvénytervezeteket vagy törvényjavaslatokat, tiszteletben kell tartani az 

alkotmányos hatásköri meghatározást.

A Képviselőház hatásköre, mint először megkeresett ház, taxatív módon elő van 

írva az alaptörvényben. Az Alkotmány a Szenátusnak, mint először megkeresett háznak a 

hatáskörébe utalja azokat a törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat, amelyek nem 

tartoznak a Képviselőháznak, mint először megkeresett háznak a hatáskörébe.
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És kezdődhet a fenntartások sorozata. A kamarák közötti hatáskörmegosztás 

mesterséges, nincs világos elméleti alapja. Az alkotmánymódosító törvény tárgyalása 

során politikai egyeztetések eredményeként alakult ki az alkotmányos hatáskörmegosztás.

Az idézett előírás, amikor a Képviselőháznak, mint először megkeresett 

kamarának a hatásköreit határozza meg, az organikus törvények esetében csak 

„törvénytervezetekre” utal. Mint láttuk, ebben a formában csak a Kormány gyakorolja 

törvénykezdeményezési jogát. Innen azt a téves következtetést lehetne levonni, hogy a 

Képviselőháznak, mint először megkeresett kamarának a hatáskörébe tartozó organikus 

törvények esetében kizárólag a Kormánynak lenne törvénykezdeményezési joga. A 

Szenátus esetében helyreáll az egyensúly: hiszen ott a törvénytervezetek mellett 

törvényjavaslatokról is szó van, így nem sérülnek az ellenzéki jogok; vagy nincs 

korlátozva a népi törvénykezdeményezési jog. A Képviselőház esetében a 

törvénykezdeményezési jog korlátozása ellenkezik a törvénykezdeményezésről szóló 

általános alaptörvényi szabályokkal, és aránytalanul csökkenti ezt a jogot. Ellentmondás 

feszül a törvénykezdeményezésről szóló, valamennyi kezdeményező alanynak ezt a jogot 

megállapító, és a Képviselőház hatásköréről szóló szabályok között. A Szenátusnak, mint 

először megkeresett háznak a hatáskörébe tartozó organikus törvények esetében a 

törvénykezdeményezési jog minden alanya kezdeményezhet; a Képviselőház esetében 

pedig nem? Szerintem a Képviselőháznak, mint először megkeresett kamarának a 

hatáskörébe tartozó organikus törvények esetében is a törvénykezdeményezési jog összes 

alanya elindíthatja az eljárást, az, hogy csak a törvénytervezetekre történik utalás, elírás, 

fogalmazási hiba, következetlenség. A gyakorlat is ezt az álláspontot igazolta.

Az Alkotmány felülvizsgálata után módosított házszabályok átalakították a 

képviselők és szenátorok törvénykezdeményezési jogát. Világos alkotmányos előírás 

hiányában a házszabályok elismerték azt a jogot, hogy a képviselők a Szenátusban, a 

szenátorok pedig a Képviselőházban is kezdeményezhessenek törvényjavaslatot. így a 

házszabályok biztosítják a parlamenti törvénykezdeményezés, a képviselők és szenátorok 

kezdeményezési jogának általánosságát. A választások során a képviselő a 

Képviselőházban, a szenátor a Szenátusban való képviseletre kap mandátumot. Az új 

szabályok alapján -  egy kritikus megállapítás szerint -  a képviselők és a szenátorok
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mindkét parlamenti kamara tagjaivá válnak.594 Ezt azért is ki kell hangsúlyozni, mert a 

módosított házszabályok lehetővé teszik a másik kamara szakbizottsági munkájában való 

részvételt is.

A hatásköri ütközéseket a házbizottságok rendezik. Ha olyan kamarában 

kezdeményezték a törvénytervezetet vagy javaslatot, amelynek nincs elsődleges 

hatásköre annak tárgyalására, akkor a házbizottság átküldi a tervezetet vagy javaslatot a 

másik kamarának. Azon eset, amikor a másik házbizottság is elutasítja a kezdeményezést, 

vagy ha mindkét házbizottság a saját kamaráját tartja illetékesnek, még nincs megoldva, 

ezt az együttes ülések -  egyelőre még nem módosított -  szabályzata kellene rendezze.

181. A törvényhozási eljárás időkorlátai -  A módosított alaptörvény 75. 

cikkének (2) bekezdése szerint „az először megkeresett ház 45 napon belül dönt. 

Törvénykönyvek és más jelentős törvények esetében a határidő 60 nap.595 Ezen határidők 

túllépése esetén a törvénytervezet vagy a törvényjavaslat elfogadottnak számít.”

Az először megkeresett háznak 45 vagy 60 napon belül döntenie kell. A határidő 

túllépése esetén a törvénytervezetet ex lege, a jog erejénél fogva, elfogadottnak tekinti az 

alkotmány. Itt a cél a törvényhozási eljárás sebességének a növelése.

A törvényhozási eljárásban időkorlátok megállapítása önmagában is vitatható. 

Viszont még furcsább a határidő lejárta által kiváltott joghatás: a törvény elfogadásának 

abszolút értékű vélelmezése vagy fikciója. Azt az esetet, amikor a kamara dolgozik a 

tervezeten vagy a javaslaton, de a végszavazás előtt letelik a határidő, csak a Szenátus 

házszabálya tisztázza: a kezdeményezett változat számít ex lege elfogadottnak. „Kárba 

vesznek” a módosító indítványok, a bizottsági munka.

182. A döntéshozó kamarák -  A ténylegesen vagy ex lege (a határidő letelése 

következtében) elfogadott törvénytervezeteket vagy javaslatokat átküldik a másik, 

döntéshozó kamarának. A 73. cikk (2) bekezdése szerint „az először megkeresett ház által 

történt elfogadás vagy elutasítás után a törvénytervezetet vagy a törvényjavaslatot 

átküldik a másik háznak, amely véglegesen dönt.”

A törvényhozási eljárás a két kamarában a következőképpen foglalható össze: az 

először megkeresett ház, időkorlátok között, minőségi kontrollt végez. A második ház,

594 Tudor Dráganu: Cáteva consideratii critice asupra sistemului bicameral instituit de Legea de revizuire a 
Constitutiei adoptatá de Camera Deputafilor fi de Senat. Revista de drept public 2003. IV. sz. 57. o.
595 A javaslatban még 30 és 45 nap voltak a javasolt határidők.
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időkorlátok nélkül, meghozza a döntést. A szakirodalom ezért az először megkeresett ház 

jelölésére a „mérlegelő kamara” kifejezést is bevezette.

Először megkeresett házként a Szenátus az általános törvényhozó, döntéshozó 

kamaraként a Képviselőház az általános törvényhozó. Amikor az alkotmány 

meghatározza a Képviselőház, mint először megkeresett kamara hatáskörét, akkor 

tulajdonképpen a Szenátus döntéshozó hatásköreit is meghatározza és az ott előirt 

tárgykörökre korlátozza. És amikor az alaptörvény általánosan szabja meg a Szenátusnak, 

mint először megkeresett háznak a hatáskörét, tulajdonképpen a Képviselőház általános, a 

Szenátushoz képest kiterjedtebb döntéshozói hatásköreit is determinálja.

Ezért a román kétkamarás törvényhozás az alkotmánymódosítás következtében 

egyenlőtlenné vált, a két kamara között fennálló korábbi egyensúly megbomlott. Az 

egyensúlytalanság sok esetben a kétkamarás rendszerek belső logikájához tartozik 

(Romániában inkább a logikátlanság következménye, ugyanis a törvényhozási eljárás 

módosításához kapcsolódó parlamenti viták kizárólag a hatásköri egyensúly 

megőrzéséről szóltak, a végeredmény pedig ennek ellentmond).

A törvény végső formája mindig az egyik, adott tárgykörben döntéshozó 

hatáskörrel rendelkező kamara joghatást kiváltó döntésének a következménye. A 

gyakorlatban a következő határesetek merülhetnek fel:

a) az először megkeresett kamara elfogadja a törvényt, a döntéshozó kamara pedig 

elutasítja, illetve:

b) az először megkeresett kamara elutasítja a törvényt, a döntéshozó kamara pedig 

elfogadja.

A döntéshozó kamara minden esetben felülírhatja az először megkeresett ház 

álláspontját.

183. A probléma újabb szintjei -  A törvényhozási eljárás romániai reformja 

azonban újabb problémákat is felvet. A 75. cikk (4) bekezdése szerint „abban az esetben, 

ha az először megkeresett ház olyan rendelkezést fogadott el, amely az (1) cikk szerint 

saját döntési hatáskörébe tartozik, a rendelkezést véglegesen elfogadják, ha a másik ház is 

egyetért azzal. Ellenkező esetben, csak a szóban forgó rendelkezésért, a törvény 

visszakerül az először megkeresett házhoz, amely sürgősségi eljárással véglegesen dönt.” 

Ez a nyelvtanilag pontatlan, tartalmilag zavaros előírás már számos vitát kiváltott és fog
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kiváltani. A több lehetséges értelmezés közül a házszabályok és a gyakorlat hivatalosított 

egyet: az idézett szabály arra az esetre vonatkozik, ha az egyik kamara, először 

megkeresett házként olyan rendelkezést fogadott el, amely az ő döntéshozó hatáskörébe 

tartozik. Ilyen akkor fordulhat elő, amikor a törvénytervezet vagy a törvényjavaslat 

előírásai olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek közül egyesek az egyik, mások a 

másik kamara hatáskörébe tartoznak.

Például, ha a Szenátus először megkeresett házként olyan organikus törvényt 

fogad el, amely az Alkotmánybíróságról is tartalmaz rendelkezéseket. Az 

Alkotmánybíróságról szóló organikus törvényi szintű előírások először megkeresett 

kamaraként a Képviselőház, döntéshozó kamaraként a Szenátus hatáskörébe tartoznak. 

Ebben az esetben a Szenátus, mint először megkeresett ház fogadott el az 

Alkotmánybíróságról szóló rendelkezést, és nem döntéshozó kamaraként, tényleges 

alkotmányos hatásköreinek megfelelően.

A továbbiakban, a (4) bekezdés szerint két eset lehetséges: az első, ha a 

döntéshozó kamara (példánkban a Képviselőház) egyetért az így elfogadott előírással, 

akkor a döntés végleges. Vagyis a törvényhozási eljárásban a hatáskörök tiszteletben 

vannak tartva, de a kamarák részvétele az eljárási sorrendben fordított: a konkrét, 

Alkotmánybíróságra vonatkozó rendelkezéseket először a döntéshozó kamara hagyta jóvá 

(amely a törvény egészét tekintve az először megkeresett ház pozíciójában van); utána a 

„mérlegelő ház” is tárgyalja a vonatkozó rendelkezéseket, és azzal egyetért. (A 

„mérlegelő ház” a törvény egészét tekintve döntéshozó kamara).

A második eset arra vonatkozik, amikor a döntéshozó kamara nem ért egyet az így 

elfogadott előírással. Ilyenkor a vitatott rendelkezés visszatér az első házhoz (példánkban 

a Szenátushoz), amely véglegesen dönt, mert tulajdonképpen a vitatott kérdés az 

alkotmány alapján az ő döntési hatáskörébe tartozik.

Álláspontom szerint a fent ismertetett rendszer helyett fel kellett volna vállalni a 

kétkamarás rendszer egyensúlytalan változatát. A Szenátus lehetett volna az először 

megkeresett ház, a mérlegelő kamara, amelyben az összes törvényt kezdeményezni kell. 

A Képviselőház pedig megkapta volna a döntéshozó hatáskör teljességét. Természetesen 

így nem egyenlő a két kamara súlya a törvényhozásban, ezért ilyen álláspontot a 

szenátorok teljes elutasítással fogadtak volna. Ez elvi alapot szolgáltatott volna a
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választási rendszer módosításának is, hiszen ilyen alapokon a Szenátusban az arányosság 

elvét lazábban lehetett volna kezelni: szó lehetett volna az egyéni választókerület 

bevezetéséről a Szenátusba, vagy más érdekek képviseletének megteremtéséről (régiók, 

önkormányzatok, társadalmi csoportok, kisebbségek).

184. További megjegyzések -  Az alkotmánymódosítás megszüntette a két 

kamara közötti egyeztetési kötelezettséget és az egyeztetés sikertelensége esetén 

összehívott együttes ülést. A döntéshozó kamara álláspontja mindig véglegesnek számít. 

Kivétel is van: a régi törvényhozási eljárás fog az alkotmánymódosító törvényekre 

vonatkozni, mert nem változtatták meg az alkotmány felülvizsgálatára vonatkozó 

rendelkezéseket. Hatályon kívül helyzeték viszont az egyeztetésre vonatkozó 

rendelkezéseket, annak ellenére, hogy az alkotmánymódosítás esetén alkalmazni kellene 

azokat (az egyeztetés a törvényhozási eljárásra vonatkozó részben volt szabályozva, míg 

az alkotmánymódosítás külön rész). A következetlenség nyilvánvaló. (A kérdést ismét az 

együttes ülések házszabálya kell rendezze).

Szintén a törvényhozási eljárásra vonatkozik az a módosítás, amely szerint a 

törvény Románia Hivatalos Közlönyében való közzétételének időpontjától számított 3 

nap múlva lép hatályba. A háromnapos határidő a jogszabály megismerhetőségének a 

lehetőségét, és így a nagyobb jogbiztonságot szolgálja. Korábban a közzététel időpontja 

számított a hatálybalépés időpontjának. Természetesen lehetséges volt és lehetséges, 

hogy a törvény más, későbbi időpontot jelöljön meg a hatálybalépés számára.

185. Az együttes ülések jelenlegi szabályozása -  A kétkamarás parlament 

meghatározott esetekben, a házak együttes ülésezésének következtében, egykamarás 

parlamentként működik. A jelenlegi szabályozás szerint a következő esetekben kerül sor 

a házak együttes ülésezésére, külön Házszabály szerint:

a) Románia Elnöke üzenetének a fogadása;

b) az állami költségvetésnek és állami társadalombiztosítási költségvetésnek a 

jóváhagyása;

c) az általános vagy részleges mozgósítás kihirdetése;

d) a hadiállapot kihirdetése;

e) a katonai viszályok felfüggesztése vagy beszüntetése;

f) az ország nemzetvédelmi stratégiájának a jóváhagyása;
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g) a Legfelsőbb Honvédelmi Tanács jelentésének a vizsgálata;

h) a hírszerző szolgálatok igazgatóinak a kinevezése, Románia Elnökének 

javaslatára, és e szolgálatok tevékenysége feletti ellenőrzés gyakorlása;

i) a Nép Ügyvédjének a kinevezése;

j) a képviselők és szenátorok jogállásának megállapítása, a díjazásaik és más 

jogaik megállapítása;

k) más olyan feladatok teljesítése, amelyeket az Alkotmány vagy a szabályzat 

szerint együttes ülésen gyakorolnak.

Az alaptörvény további esetekben is együttes ülésezést ír elő:

a) Az elnök eskütételének fogadása. Az elnök, miután mandátumát az 

Alkotmánybíróság igazolta, a Képviselőház és a Szenátus előtt, ezek együttes ülésen, 

esküt kell letegyen.

b) Az elnök felfüggesztése. Az Alkotmány előírásait megsértő súlyos 

cselekmények elkövetése esetén Románia Elnökét tisztségének gyakorlásából 

felfüggesztheti a Képviselőház és a Szenátus, együttes ülésen, a képviselők és szenátorok 

többségének a szavazatával. Az intézményt az elnökről szóló részben vizsgáltam.

c) Az elnök vád alá helyezése felső árulásért. Ezt az intézményt szintén tárgyaltam 

az előző részben.

d) A kormányról való bizalmi szavazás. A kormánynak a programját és tagjainak 

jegyzékét a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésen vitatja meg. A kérdést részletesen 

tárgyaltam a kormányalakítási eljárásról szóló részben.

e) Bizalmatlansági indítványról történő szavazás. A Képviselőház és Szenátus, 

együttes ülésen, bizalmatlansági indítványnak a képviselők és a szenátorok 

szavazattöbbségével való elfogadásával visszavonhatja a Kormánynak nyújtott bizalmát. 

A problémával a következő alfejezet foglalkozik.

f) A kormány felelősségvállalása. A kormány felelősségvállalása program, 

általános politikai nyilatkozat vagy törvénytervezet tekintetében a Képviselőház és a 

Szenátus előtt ezek együttes ülésén történik. A problémával a következő alfejezet 

foglalkozik.

g) Az EU csatlakozás. Romániának az Európai Unió alapító szerződéseihez való 

csatlakozása, a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésén kétharmados többséggel
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elfogadott törvénnyel történik. Ugyanez a szabály az Európai Unió alapító szerződéseit 

módosító aktusokhoz történő csatlakozás esetén is.

h) A NATO csatlakozás. Romániának az Észak-Atlanti Szerződéshez történő 

csatlakozása a Képviselőház és a Szenátus együttes ülésén kétharmados többséggel 

elfogadott törvénnyel történik. Vitatható, hogy miért azonos a NATO csatlakozás eljárása 

a szupranacionális, szuverenitás-átruházáson alapuló nemzetközi szervezethez való 

csatlakozás eljárásával (konkrétan az EU csatlakozás, pontosabban az Európai 

Közösségekhez történő csatlakozás eljárásával).

i) Az alkotmánymódosítási eljárás. Mivel az alkotmánymódosítás esetére továbbra 

is a korábbi szabályozás maradt hatályos, ha a parlamenti kamarák közötti közvetítési 

eljárás nem vezet eredményre (azon esetben, amikor a két kamara eltérő szövegezésben 

fogadott el alkotmánymódosító javaslatokat) a Képviselőház és a Szenátus együttes 

ülésen hoz döntést, a képviselők és a szenátorok legalább háromnegyedes többségének a 

szavazatával.

3. A bizalmatlansági indítvány

186. A bizalmatlansági indítvány jellege -  A bizalmatlansági indítvány 

parlamenti aktus, amellyel a parlamenti többség megvonja a bizalmát a kormánytól, 

mielőtt a kormány mandátuma lejárna.

A bizalmatlansági indítvány a kormány és a parlament között fennálló 

alkotmányjogi jogviszony szankciója. Elfogadása (politikailag) akkor lehetséges, ha a 

kormány és a parlament közötti bizalmi viszony megszűnt, megbomlott a kormányzat 

egysége. Rousseau-tói ered az az elmélet, amely szerint a végrehajtó hatalom 

alárendeltje a törvényhozásnak, és nem azzal egyenrangú, önálló hatalmi ág. Ezen 

alárendeltség fiktív formában jelentkezett az államszocialista alkotmányokban. Nyugat- 

Európában csak a francia jakobinus alkotmány szabályozott ilyen rendszert. A 

törvényhozás dominanciája azonban több esetben is jelentkezett, egybekötve a kormány 

instabilitásával. Tipikus példa a weimari Németország, a IV. francia köztársaság vagy 

Olaszország. A kormányzati instabilitás következményeként a második világháború után 

a parlamentarizmust „racionalizálták”. A racionalizált parlamentarizmus a 

bizalmatlansági indítvány benyújtását feltételekhez kötötte.
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187. A bizalmatlansági indítvány Magyarországon -  Magyarországon596 a 

képviselők legalább egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban -  a miniszterelnöki 

tisztségre jelölt személy megjelölésével -  bizalmatlansági indítványt nyújthat be. Vagyis 

a bizalmatlansági indítvány konstruktív jellegű (csak a miniszterelnöki tisztségre 

alternatívaként jelölt személy megnevezésével lehet benyújtani). A korábbi 

miniszterelnök bukása egyben az új miniszterelnök megválasztását is jelenti (a parlamenti 

aktus így komplex jellegű). Ilyen esetben nem szükséges új választások kiírása. A 

konstruktív bizalmatlansági indítvány eredeti célja, hogy a parlamentben, amelyben sok 

párt van jelen, ne lehessen a kormányt úgy megbuktatni, hogy utólag nem lehet új 

kormányt választani, mert az ehhez szükséges többség kialakíthatatlan.

A miniszterelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítványt a Kormánnyal 

szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni. A bizalmatlansági 

indítvány a miniszterelnök iránti szolidáris felelősség elvén alapszik, csak a kormány 

egészét lehet így leváltani. Kérdéses, hogy indokolt lenne-e a miniszterek egyéni 

felelősségének, és ennek következményeként a miniszterek egyéni leválthatóságának a 

szabályozása (a szolidáris felelősség megszüntetése). Valószínű, hogy a kormány 

stabilizálásának az érdekében nem indokolt, hiszen ez például koalíciós kormányzás 

esetén kormányválságot okozhat. A miniszterek cseréjének más az eljárása (a 

miniszterelnök javaslatára az államfő felmenti a régi és kinevezi az új minisztert).

Ha az indítvány alapján az országgyűlési képviselők abszolút többsége 

bizalmatlanságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell 

tekinteni.

A kormány is javasolhat -  a miniszterelnök útján -  bizalmi szavazást. Azt is 

javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi 

szavazás legyen. Ezekben az esetekben ha az Országgyűlés nem szavaz bizalmat a 

kormánynak, az köteles lemondani. Nem biztos, hogy szükségszerű a bizalmatlansági 

indítvány konstruktív jellegének fenntartása; a rendszer „túlstabilizálása” elkerülhető.

188. A bizalmatlansági indítvány Romániában -  A Képviselőház és Szenátus, 

együttes ülésen, bizalmatlansági indítványnak a képviselők és a szenátorok

596 1949 . év i m a g y a r  a lk o tm á n y , a z  u tó la g o s  m ó d o s ítá so k k a l,  3 9 /A . §.
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szavazattöbbségével való elfogadásával visszavonhatja a kormánynak nyújtott 

bizalmát.597

A bizalmatlansági indítványt az összes képviselők és szenátorok legalább 

egynegyede kezdeményezheti és azt benyújtásának időpontjában közölni kell a 

kormánnyal. A benyújtástól számított legtöbb öt napon belül a bizalmatlansági indítványt 

bemutatják. A bizalmatlansági indítványt a két ház együttes ülésén való bemutatás 

időpontjától számított 3 nap eltelte után kell megvitatni. A bizalmatlansági indítványt 

elutasítása esetén az indítványt aláíró képviselők és szenátorok ugyanazon az ülésszakon 

többé már nem kezdeményezhetnek újabb bizalmatlansági indítványt (kivéve azt az 

esetet, amelyet a következő alfejezetben tárgyalunk). Ez stabilizációs klauzula, célja 

elkerülni, hogy az ellenzék túl gyakran nyújthasson be bizalmatlansági indítványt.

A szimmetria elve alapján a bizalmatlansági indítvány elfogadásához abszolút 

többség kell, ugyanúgy, mint a kormány kinevezésénél. Szemben a magyar konstruktív 

bizalmatlansági indítvánnyal, a romániai szabályozás destruktív jellegű. Ha elfogadják a 

bizalmatlansági indítványt, akkor a kormány megbukik. De nincs kötelezettség és 

lehetőség a bizalmatlansági indítványt összekötni az új miniszterelnök és kormány 

megválasztásával. így a bizalmatlansági indítvány elfogadása tulajdonképpen a 

kormányalakítási eljárás elindításához vezet.

Bizalmatlansági indítványt csak a kormány egésze ellen lehet benyújtani, és nem 

az egyes miniszterek ellen. Minden kormánytag politikai szempontból a többi taggal 

egyetemlegesen felel a parlament előtt a kormány tevékenységéért és aktusaiért. Ez a 

„szolidaritás elve”. (A miniszterelnök irányába a politikai felelősség már egyéni jellegű. 

Ha az államfőnek a miniszterek leváltásának esetére mérlegelési jogot ismerünk el, akkor 

a felelősség nyilvánvalóan a miniszterelnök és az államfő iránt egyszerre létezik).

A konstruktív és szolidáris bizalmatlansági indítvány kizárja a miniszteri egyéni 

leválthatóságát. Ez egyfelől a kormány stabilitását eredményezi, másfelől a miniszteri 

pozíciók stabilitását, az egyéni miniszteri politikai felelősség gyengeségét. Mivel a 

kormány és az őt támogató parlamenti többség közötti összhang ritkán bomlik meg, a 

bizalmatlansági indítvány elfogadásának esélye csekély. Az ellenzék Romániában mégis 

szinte minden ülésszakban benyújt konkrét probléma kapcsán bizalmatlansági indítványt.

597 1 9 9 1 . é v i ro m á n  a lk o tm á n y , 112 . c ik k .
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Ez lehetőséget ad a probléma megtárgyalására, az ellenzék nyilvánosságot kap, 

gyakorolja kritikai és alternatíva bemutatási funkcióit.

189. A bizalmatlansági indítvány törvényalkotási szerepe Romániában -  

Romániában létezik a „provokált” bizalmatlansági indítvány intézménye. Sajátossága 

abból származik, hogy törvényalkotási szerepe is van.

Az 1991. évi román alkotmány -  francia mintára -  lehetővé teszi a 

kormánynak598, hogy a Képviselőház és a Szenátus előtt, ezek együttes ülésén, 

felelősséget vállaljon adott program, általános politikai nyilatkozat vagy törvénytervezet 

tekintetében. A kormány megbukik, ha a programnak, az általános politikai 

nyilatkozatnak vagy a törvénytervezetnek az előterjesztésétől számított 3 napos határidőn 

belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be ellene, és azt megszavazzák. Ha a kormány 

nem bukik meg (nem nyújtottak be bizalmatlansági indítványt vagy a benyújtott 

bizalmatlansági indítványt nem fogadták el), az előterjesztett törvénytervezet 

elfogadottnak tekintendő és a program vagy az általános politikai nyilatkozat a 

kormányra nézve kötelezővé válik. Amennyiben Románia elnöke az elfogadott törvény 

újravizsgálását kéri (el a vétójogával), a törvényt a két ház együttes ülésén kell 

megvitatni.

A kormányzati felelősségvállalás esetében tulajdonképpen el kell különítenünk 

két helyzetet:

a) a program és az általános politikai nyilatkozat kérdését (nincs jogalkotási 

dimenziója), és:

b) a törvénytervezetért vállalt felelősséget (sajátos törvényhozási eljárás).

Az első az egyszerűbb kérdés. A francia szabályozás szerint a miniszterelnök, a 

Minisztertanáccsal való konzultáció után, a Nemzetgyűlés előtt felvetheti a Kormány 

felelősségének kérdését programjáért, vagy esetleg valamely általános politikai 

nyilatkozatért. A Nemzetgyűlés tagjainak egytizede bizalmatlansági indítványt 

kezdeményezhet. A szavazásra legkorábban az előterjesztést követő 48 órán belül 

kerülhet sor. A bizalmatlansági indítványt abszolút többséggel lehet elfogadni. Rendes 

ülésszakon belül legtöbb háromszor, rendkívüli ülésszak alatt legtöbb egyszer írhat alá 

képviselő bizalmatlansági indítványt. A francia szabályozásban a meghatározott számú

598 1 9 9 1 . év i ro m á n  a lk o tm á n y , 113 . c ik k .
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aláírási tilalom vonatkozik a program és a nyilatkozat esetére is, míg Romániában nem. 

Ha Romániában egy képviselő vagy egy szenátor már aláírt egy bizalmatlansági 

indítványt az ülésszak alatt, és utána a kormány programért vagy általános politikai 

nyilatkozatért vállal felelősséget, akkor újra részt vehet a bizalmatlansági indítvány 

kezdeményezésében. A francia szabályozásban van még egy elem, amit nem vettek át a 

román alkotmányba. A miniszterelnöknek külön lehetősége van a Szenátustól kérni 

valamely általános politikai nyilatkozat jóváhagyását.

A hangsúly a tárgyalt probléma szempontjából a felelősségvállalás 

törvényalkotási szerepére esik. Ez sajátos, különleges törvényhozási eljárás. A román és 

francia rendszerben itt közös, hogy ha korábban aláírt egy képviselő/szenátor 

bizalmatlansági indítványt, törvénytervezetért való felelősségvállalás esetén újból részt 

vehet a bizalmatlansági indítvány kezdeményezésében. Ellenkező esetben a kormány, 

bármely ellene benyújtott bizalmatlansági indítvány bukását követően, ugyanabban az 

ülésszakban felelősséget vállalhatna törvénytervezetekért, és az ellenzéknek nem lenne 

lehetősége a bizalmatlansági indítvány kezdeményezésére, mert a stabilitási klauzula ezt 

megakadályozná. Ezért a felelősségvállalás esetére Romániában nem vonatkozik a 

stabilitási klauzula. Az előbb hangsúlyoztam, hogy Franciaországban a stabilitási 

klauzula alól való kivétel csak a törvénytervezetért való felelősségvállalásra vonatkozik. 

Ez abból a szempontból érthető, hogy ez a klauzula Romániában megszorítóbb: itt adott 

ülésszakon belül egyszer, Franciaországban háromszor vehet részt ugyanaz a személy a 

bizalmatlansági indítvány kezdeményezésében.

A francia szabályozás szerint a miniszterelnök, a Minisztertanácsban való 

megvitatás után, a Nemzetgyűlés előtt felvetheti a Kormány felelősségének kérdését 

valamely törvényszöveg megszavazásával kapcsolatban. Ha a 48 órán belül benyújtott 

bizalmatlansági indítványt nem szavazzák meg, akkor a törvényt elfogadottnak tekintik.

A felelősségvállalás következtében benyújtott bizalmatlansági indítványt a 

kormány „kiprovokálja”, így ellenőrizni tudja jogi formát öltött politikai vagy jogalkotási 

céljai parlamenti támogatását. A gyakorlat szerint a kormány ezt az eljárást a gyorsasága 

végett alkalmazza, amikor stabil parlamenti támogatottsága van, és/vagy a jogalkotási cél 

olyan jellegű, hogy már eleve nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt. A 

felelősségvállalással történő törvényhozás melletti másik kormányzati indok, hogy így
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kikerülhető az összetett és terjedelmes törvények elhúzódó parlamenti vitája. Az európai 

integrációhoz szükséges gyors jogalkotási szükséglet szintén gyakran szerepel 

törvénytervezetért való felelősségvállalás mellett szóló érvek között.

A felelősségvállalás gyakorlata Romániában 

8. táblázat

• 2005:

o 2005. évi 247. törvény a tulajdon és az igazságszolgáltatás területén való reformról, 

valamint egyes vonatkozó intézkedésekről

• 2003:

o 2003. évi 161. törvény a közméltóságok és köztisztségek gyakorlása és a gazdasági szféra 

átláthatóságának biztosításáról, a korrupció megelőzéséről és szankcionálásáról 

o 2003. évi 53. törvény a Munkatörvénykönyvről

• 2002:

o 2002. évi 137. törvény a privatizáció felgyorsítását szolgáló egyes intézkedésekről 

•  2001:

o 2001. évi 332. törvény a gazdaságra jelentős hatást gyakorló közvetlen befektetésekről

• 1999:

o 1999. évi 188. törvény a köztisztviselők jogállásáról

o 1999. évi 99. törvény a gazdasági reform felgyorsításáról szóló egyes intézkedésekről

• 1998:

o 1998. évi 44. törvény a kereskedelmi társaságok privatizációjáról szóló 1997. évi 88. 

sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról

A szavazás matematikája azonban furcsa eredményekhez vezethet. A kormányzati 

felelősségvállalással az alapvető probléma az, hogy a parlament nem törvénytervezetre, 

hanem bizalmatlansági indítványra szavaz. Ennek elfogadásához abszolút többségre van 

szükség. Az ebben az esetben nem számít, hogy egyszerű vagy organikus törvényről van- 

e szó.

469 küldött esetében (jelenleg 332 képviselő és 137 szenátor van Romániában) 

236 képviselőnek és szenátornak kell a bizalmatlansági indítvány mellett szavaznia 

(abszolút többség). Tételezzük fel, hogy száz küldött hiányzik vagy tartózkodik. 

Maradnak 371-en. 230-an az indítvány mellett szavaznak, mert a kormány bukását 

akarják, és nem szeretnék elfogadni az törvénytervezetet. A kormány és a tervezet
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mellett, a bizalmatlansági indítvány ellen így 141-en szavaznak. A kormány mégis 

marad, a törvény elfogadottnak tekintendő, mert a bizalmatlansági indítványt, hat 

szavazat híján, nem fogadták el. Nem volt meg az alkotmány által kért abszolút 

szavazattöbbség.599

Az egyik esetben a Kormány egységes szerkezetbe foglalt, de tulajdonképpen 15 

törvényből álló törvénycsomagért vállalt felelősséget. Az Alkotmánybíróság 

megállapította a felelősségvállalás alkotmányosságát, mert a törvényhozó ugyanazon 

törvénnyel szabályozhatja a társadalmi viszonyok összetett csoportját. Azonos törvény 

egyszerre szabályozhat elsődlegesen társadalmi viszonyokat, módosíthat és kiegészíthet 

már létező jogszabályokat a törvény céljának elérése érdekében. Az Alkotmánybíróság 

ezeket az érveket a törvénycsomag által követett egységes cél (korrupcióellenes 

intézkedések) figyelembe vételével mondta ki.600 Hasonló probléma merült fel 2005-ben 

is, amikor a kormány az ingatlanrestitúció és az igazságszolgáltatás reformjáról szóló két 

törvénycsomagot kapcsolta egységes tervezetté, amelyért felelősséget vállalt. A 

375/2005. döntésével a román Alkotmánybíróság megerősítette korábbi álláspontját. Az 

Alkotmány egyetlen rendelkezése sem tiltja meg, hogy ugyanaz a törvény a társadalmi 

viszonyok több területét szabályozza. Az egységes cél ebben az eseten az európai 

integrációs feltételek teljesítése. A törvénytervezetért való felelősségvállalást az 

Alkotmánybíróság egyszerűsített törvényhozási eljárásnak minősítette. A 2006-os 

esztendőben pedig szintén törvénycsomagért vállalt felelősséget a kormány, a téma 

ezúttal az egészségügyi reform.

2003-ban, az alkotmány módosításakor a felelősségvállalás rendszere annyiban 

változott, hogy lehetségessé vált a kormány által benyújtott törvénytervezethez 

módosításokat és kiegészítéseket benyújtani. A módosításokkal és a kiegészítésekkel a 

Kormánynak egyet kell értenie, ellenkező esetben azok nem kerülnek be a törvénybe. A 

módosítás a parlamentnek korlátozott és a kormány elfogadásától függő módosítási jogot 

biztosított a felelősségvállalás eljárásában.

190. A bizalmi szavazás jogalkotási funkciója Magyarországon -  

Magyarországon ehhez hasonló jogintézmény (lehetne) a kormány által, a miniszterelnök

599 A kormányzati felelősségvállalással való törvényhozást más szempontokból is kritizálja: Tudor 
Dráganu: i. m. II. kötet, 172-177. o.
600 2003/147. alkotmánybírósági döntés.
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útján javasolt bizalmi szavazás, amikor azt kérik, hogy a kormányelőterjesztés feletti 

szavazás egyben bizalmi szavazás is legyen.

Egyes szerzők általánosan kifogásolják, hogy a kormány által a parlamentnek 

benyújtott javaslatokat nem eredeti formájában, hanem lényeges tartalmi változással 

kapja vissza végrehajtásra.601 * „Az Országgyűlés által végrehajtott módosítások teljesen 

átformálhatják az Kormány elképzelését.” Az idézett szerzők ezt a -  aktív parlament és 

parlamenti többség esetében természetes -  helyzetet viszont összekapcsolják a kormány 

politikai felelősségének intézményével. Értelmezésük szerint, ha a parlament módosít a 

kormányjavaslaton, akkor a parlament kormányoz, mert nem lehet elvárni a kormánytól, 

hogy olyan törvények végrehajtásáért vállaljon felelősséget, amelyeket nem ő javasolt, 

illetve „nem abban a formában, nem azzal a lényeges tartalommal került elfogadásra, 

amellyel azt előterjesztette.”603 Megoldásként (esetenként történő „használatra”) a 

javaslat a romániai helyzetre emlékeztető szabályozást kínál. Pontosabban már meglévő 

szabályozás kihasználását: amennyiben a kormány nem akarja, hogy az általa benyújtott 

törvényjavaslaton változtassanak, az előterjesztést kapcsolja össze bizalmi szavazattal, és 

ilyenkor tilos módosító javaslatot benyújtani. „A szóban forgó megoldásnak ki kellene 

dolgozni az ügyrendi-házszabályi vonzatait”,604 ugyanis a jelenlegi szabályozás szerint 

ilyen esetekben sem tilos módosító javaslatok benyújtása.

Az értelmezés és a megoldási javaslat is több problémát felvet:

a) A törvényjavaslatot a parlamentben a politikai többség változtatja meg, ez a 

legtöbb esetben maga a kormánytöbbség. (Ritka, de előfordul, hogy a kormánykoalíció 

egyik tagja az ellenzékhez csatlakozva, ad-hoc politikai többséget alkotva, a 

kormányálláspont ellen dönt adott kérdésben). A törvényalkotás nem a kormány feladata,

501 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 49. o. A tanulmány számos francia 
ihletésű, a magyar rendszerrel kevésbé összeegyeztethető javaslatot tartalmaz. Ilyen francia mintájú, az 
1958. évi alkotmány szabályozási megoldásait figyelembe vevő javaslat a felelősségvállalással való 
jogalkotás és a szabályozó jogkörök megosztása a kormány a parlament között (erről lásd a kormány 
jogalkotásának parlamenti ellenőrzéséről szóló részt). Ugyancsak francia mintájú a Gazdasági és Szociális 
Tanács felállításának a javaslata. Ez tűnik a legelfogadhatóbbnak, ha alternatívaként kezeljük a második 
parlamenti kamarára. Ez a reform az Országos Érdekegyeztető Tanács átalakítását, státusának 
szabályozását feltételezi. Lásd: 1094/2002 (VI. 8) kormányhatározatot; 1113/2002 (VI. 25) 
kormányhatározatot; ÓÉT tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2002. július 26-i alakuló 
üléséről, megjelent a Magyar Közlöny 2002/108. számában stb.
602 Dezső Márta, Kukorelli István, Sári János, Somogyvári István: i. m. 49. o.
603 Uo., 50. o.
604 r < i ^
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és ne akarja a kormány a parlamentet törvényjavaslatokat változtatás nélkül jóváhagyó 

szervvé degradálni. A törvényalkotás kormányzati feladat, és a kormányzat 

koordinációjának a kérdése, hogy a parlamentben végeznek-e módosításokat a 

kormányjavaslaton. A törvényalkotás ebben az esetben a kormány és a parlamenti 

többség közös feladata. Amennyiben valóban jelentős eltérések tapasztalhatóak a 

kormány és a parlamenti többség álláspontja között, akkor tulajdonképpen megbomlott a 

kormányzat belső egysége, és erre nem a kormány dominanciájának jogszabályi 

biztosítása a megfelelő megoldás. A kormányzatnak egységesnek kell lennie politikai 

céljai tekintetétben.

b) A bizalmi szavazattal történő jogalkotás, a módosító javaslatok kizárásával 

kiiktatja a törvényhozási eljárás garanciális elemeit, leértékelődik a népképviselet 

szerepe, az ellenzék hozzájárulását és érdek-megjelenítési szerepét tiltakozások 

kinyilvánítására redukálják.

c) A kormány nem utasíthatja el törvény végrehajtását azzal az indokkal, hogy ő 

azt nem olyan formában, nem olyan tartalommal kezdeményezte, mint amilyennel az 

Országgyűlés elfogadta. A kormány parlament előtti felelőssége sem korlátozódik a 

kormány saját álláspontjainak a végrehajtására. A kormány törvényi keretek között 

működik, és jogállamban kötelessége a neki tetsző vagy nem tetsző törvényeket is 

végrehajtani. És ez nem a parlament valamilyen felsőbbségéből, hanem a kormány 

törvényhez kötöttségéből következik.

d) A kormánynak rendelkezésére állnak olyan, a parlamenttel szemben is 

érvényesíthető jogi és politikai eszközök, amellyel a javaslatát „megvédheti”. Példák a 

kormányjavaslat megvédésére szolgáló jogi eszközökre:

da) a kormány döntésre felhatalmazott képviselőjének részvétele az állandó 

bizottsági ülésen, ha a tárgyalt napirendi pont a kormány feladatkörét érinti;

db) az általános vitában elsőként a kormány képviselője kap szót, ha ő volt az 

előterjesztő, ha nem a kormány az előterjesztő, akkor másodikként kap szót;

de) a kormány törvényjavaslatát a zárószavazás megkezdéséig bármikor, a 

részletes vita után az Országgyűlés beleegyezésével visszavonhatja. Visszavontnak kell 

tekinteni azt a törvényjavaslatot, amely helyett az előterjesztő új változatot nyújtott be;
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dd) ugyanilyen feltételek között lehetséges a javaslat átdolgozásra való 

visszakérése;

de) a benyújtott módosító javaslatokat a benyújtója a részletes vita lezárásáig 

megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig bármikor visszavonhatja;

df) azokról a módosító javaslatokról, amelyekkel a kormány, ha ő volt az 

előterjesztő, egyetért, az Országgyűlés egy szavazattal szavaz, azaz lehetőség van az 

olyan módosító javaslatokat, amelyekkel nem ért egyet, egyenként, a saját parlamenti 

többségére támaszkodva, visszautasítani stb. Példák a kormány törvényjavaslatának 

megvédésére szolgáló politikai eszközökre: a kormánypárti frakció(k), illetékes 

szakbizottsági tagok is vegyen(ek) részt a kormányjavaslat előkészítésében, előzetesen 

egyeztessék a nézeteiket, alakítsák ki időben az egységes kormányzati álláspontot. A 

kormány -  minőségi szempontból -  pedig kidolgozottabb, a kodifikáció tudományát 

teljesebben alkalmazó javasatokat készítsen. Az a kép, ami a feltevésből következik: a 

kormány tehetetlenül, eszköztelenül, távolról nézi, hogy javaslatát miként forgatja ki a 

parlament. Ez a kép hamis, a kormány a törvényhozás parlamenti szakaszának is aktív 

résztvevője. (Ez a kormány tagjainak alkotmányos joga: a kormány tagjai, az alaptörvény 

szerint részt vehetnek és felszólalhatnak az Országgyűlés ülésein605).

Ezért megfontolandónak tartom azt, hogy a bizalmi szavazásnak a módosító 

javaslatokat kizáró jogalkotási szerepet adjunk.

4. A költségvetés

191. A költségvetés, mint ellenőrzési eszköz -  A költségvetési törvény 

felhatalmazza a kormányt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és kiadások 

teljesítésére. „A költségvetés azért jelenthet erős kontrollt, mert a parlament lényegében e 

formában adja meg az anyagi forrásokat a végrehajtó hatalom működéséhez. Ugyanakkor 

a költségvetés tényleges hatékonysága a kormány feletti ellenőrzés tekintetében a 

parlamentáris államokban megkérdőjelezhető.”606

Az angol parlamentarizmus kezdeti korszaka, amikor a parlament valóban a 

költségvetéssel korlátozhatta, befolyásolhatta és ellenőrizhette a végrehajtó hatalmat, ma

605 1 949. évi magyar alkotmány, az utólagos módosításokkal, 39. § (3) bekezdés.
606 Szente Zoltán: Bevezetés a parlamenti jogba. Atlantisz Kiadó, Budapest 1998. 335. o.
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már nem érvényes.607 A költségvetés jóváhagyásáról szóló törvényt a kormány készíti elő 

és kizárólag a kormány kezdeményezheti608. A költségvetési törvény tervezetének 

kezdeményezése Magyarországon és Romániában is a kormány kizárólagos hatásköre.

A költségvetés jogi, politikai és gazdasági szempontból rendkívül jelentős: az 

állami bevételek és kiadások szintézise, a forráselosztás, a stratégiai tervezés, a gazdasági 

beavatkozás, a szociális védelem eszköze. Ha a parlamenti többség és a kormány között a 

bizalmi viszony fennáll, akkor a parlament, a parlamenti többség elfogadja a 

költségvetést. Ha a kormány és a parlamenti többség véleménye minimálisan eltér, akkor 

a pártfegyelem még mindig döntő szerepet játszik a pozitív szavazás elérésében. Jelenleg 

jogi, eljárási vagy akár politikai, politikai szociológiai szempontból a költségvetés 

nagyobbrészt ugyanúgy viselkedik, mint a többi törvény, viszont szabályozási területe 

teszi különlegessé, fontossá.

Ezért nem szabad a költségvetés ellenőrzési eszközként való szerepét túlértékelni. 

A költségvetés a kormányzati politika megvalósításának eszköze, amellyel a többségi 

politikai célokhoz közpénzügyi forrásokat rendelnek, és így ezeket állami funkciókká 

alakítják, bevonják a végrehajtó hatalom cselekvési területébe. Természetesen az 

alkotmányos és törvényes keretek között. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a 

Számvevőszék feladata. Kontrollhatalomként a Számvevőszék tud megjelenni. A magyar 

alkotmány szerint az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági 

ellenőrző szerve. Ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, az állami költségvetési 

javaslat megalapozottságát, a felhasználások szükségességét és célszerűségét. Ellenjegyzi 

a költségvetés hitelfelvételeire vonatkozó szerződéseket. Előzetesen felülvizsgálja az 

állami költségvetés felhasználásának a törvényességét. Ellenőrzi az állami vagyon 

kezelését, az állami tulajdonban lévő vállalatokat. Ellenőrzi az állami költségvetés 

végrehajtásáról készített zárszámadást.609

607 A költségvetés erőteljesebb kontrollszerepéről a prezidenciális rendszerekben lásd: Szente Zoltán: i. m. 
336. o. A prezidenciális kormányzat rendszerben, ahol a végrehajtó hatalom nem függ a törvényhozástól, a 
költségvetés szerepe átértékelődik a parlamentáris és félparlamentáris rendszerekhez képest. A 
költségvetési hatalomért folytatott harcról lásd Bende-Szabó Gábor és Várnay Ernő: Az államháztartás 
joga. In Pénzügyi jog. Szerk. Földes Gábor. Osiris Kiadó, Budapest 2002. 75-78. o.
608 1991. évi román alkotmány, 137. cikk (2) bekezdés.
609 Lásd még az 1989. évi XXXVIII. törvényt az Állami Számvevőszékről, az utólagos módosításokkal.
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Romániában a Számvevőszék ellenőrzést gyakorol az állam és a közszektor 

pénzügyi erőforrásainak létrehozása, igazgatása és felhasználása fölött.610

A Számvevőszék megfelelő működésének feltétele a politikai semlegesítés, 

ugyanis az ellenőrzés nem történhet sem a parlamenti többség, sem a parlamenti ellenzék 

érdekei mentén. Romániában ezért a Számvevőszék autonóm közigazgatási hatóság.

6,0 Lásd még az 1992. évi 94. törvényt az utólagos módosításokkal.
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Összegzés

Magyarország és Románia a rendszerváltás után az alkotmányos demokrácia, a 

jogállam kialakításának útján indult el. A jogál lám-teremtés nehéz feladata számos 

problémát vetett fel az alkotmányos és politikai gyakorlat során. Ezek közül a 

hatalommegosztáshoz kapcsolódó problémák vizsgálatát tűztem ki célul. így a kutatás és 

az értekezés céljai a következőképpen foglalhatóak össze:

a) a modern demokratikus államok uralmi szerkezetének kutatása, a hatalmi 

allokáció alkotmányjogi vizsgálata;

b) a rendszerváltás kiindulópontjának, az államszocialista rendszer hatalmi 

mechanizmusainak elemzése;

c) az idealista vagy naiv hatalommegosztás-felfogások kritizálása, a 

hatalommegosztásos állami működés jogi kereteinek tudományos igényű elemzése, a 

hatalommegosztásos elméletek megvalósulásának tárgyalása;

d) a hatalommegosztás átalakulásának, „mutációinak” elemzése, a

hatalomkorlátozás új és megújuló mechanizmusainak vizsgálata, az államszervezeti 

egyensúlyok rendszerének bemutatása;

e) az államfő, a kormány és az államszervezet más súlypontjai között fennálló 

viszonyrendszer vitatása; a végrehajtó hatalom tartalmának újrafogalmazása.

A kutatást Romániában (Kolozsváron és Bukarestben) és Magyarországon 

(Pécsett és Budapesten) folytattam.

Az értekezés alapjául szolgáló kutatás során a társadalomtudományi elemzés több 

módszerét használtam: a történeti analízis, az összehasonlítás, a tény vizsgálat, az elméleti 

elemzés és a következtetés módszereit. Mindezeket a módszereket a jogtudományi 

kutatás sajátos jellege szerint alkalmaztam. A jogi kutatás esetében is egyre 

hangsúlyosabb jelleget kap az interdiszciplinaritás, ezért a közjogi kérdések sem 

elemezhetőek a politikai filozófia, a politológia, a politikai szociológia által nyújtott 

tudományos eredmények felhasználása nélkül.

a) A téma tárgyalásához a történeti módszer használata elkerülhetetlen volt. A 

történeti módszert leginkább az értekezés első részében használtam. Az állami szervezet 

kialakítására szolgáló struktúraelveket, a hatalommegosztásos gondolkodás előzményeit,
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modern alkotmányos megoldások előképeit, eszmetörténetét tárgyaltam. A második és 

harmadik részben is találhatóak történeti elemzések, amelyek nélkülözhetetlenek voltak 

az államfőhöz vagy a kormányhoz kapcsolódó egyes problémák megvilágításában.

Magyarország és Románia a rendszerváltás után európai alkotmányfejlődési 

mintát választott: Magyarországon az alkotmányreform német, Romániában az új 

alkotmány alapvetően francia ihletésű. Persze, nincs szó a modellek automatikus 

átvételéről, hiszen mindkét államban sajátos előképek, tapasztalatok, politikai eszmék és 

nézetek alakították az alkotmányok szövegét. Ebből a szempontból rendkívül érdekes 

dokumentum a román Alkotmányozó Gyűlés jegyzőkönyve (1990-1991): több mint ezer 

oldalon át csap össze tudomány a politikai dilettantizmussal, a szélsőbaloldali múlt a 

felemás demokrácia jelenével és a valódi demokrácia iránti óhajjal, a félreformok hívei a 

reformok elkötelezett pártolóival. És így formálódik ki az 1991. évi román alkotmány 

szövege, hibáival, erényeivel, előre látható vagy akkor még nem is sejthető szabályozási 

problémáival.

b) Az értekezés témájánál fogva összehasonlító jellegű. Tárgya elsősorban a két 

szomszédos állam, Magyarország és Románia posztszocialista alkotmányos fejlődése, az 

államszocialista rendszerek bukása után megteremtett alkotmányos demokrácia működési 

tapasztalatai.

c) Az eszmék vagy akár téveszmék gyakorlati megvalósulását, elmélet és valóság 

közötti eltéréseket több esetben tényvizsgálatokkal, empirikus módszerrel kellett 

kimutatni. A jogtudomány kevésbé használ statisztikai módszereket, viszont a 

dolgozatban, elsősorban a jogalkotással kapcsolatos hipotézisek bizonyítására, a 

mennyiségi módszereket is lehetett alkalmazni.

d) Az elméleti elemző módszer lényege, hogy a normaszövegekben szereplő 

problémákat pontosan meg kell határozni, fel kell tárni a szöveg belső összefüggéseit, 

értelmezési kérdéseit és változatait. Ezt a módszert gyakran használtam az értekezés 

második és harmadik részében.

e) Szoros kapcsolatban az előbb tárgyalt módszerrel, a következtető módszer az 

elméleti elemzések alapján újszerű álláspontok kialakításához vezet. Ugyanígy szó van 

már létező állítások kritizálásáról vagy támogatásáról. Ez szintén a második és harmadik 

részek esetében használt módszer.
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Az értekezés első részének [Hatalommegosztás: ideológia és realitás] fontosabb 

tudományos eredményei a következők.

a) A hatalomi ágak elválasztása és a hatalommegosztással való korlátozása a 

felvilágosodás eszmeáramlatához köthető, kifejezetten az abszolutizmus ellen irányuló 

elmélet. A hatalomi ágak elválasztásának elmélete a modern államszervezés alapja lett. 

Fokozatosan elterjedt, de átalakult, „mutálódott”, megkérdőjelezték, elvetették, 

átalakították, újrafogalmazták, már a XIX. században, de még inkább a XX. században. 

Modern változata, a hatalommegosztás a XXI. században is az állam szervezetének és 

működésének rendező elve.

A XX. században a hatalommegosztásos ideológia újabb jelentőséget kapott. 

Eszmei eszköz, hivatkozási alap lett a különféle, autoriter és totális diktatúrák elleni 

harcban. Ha az államszocializmus a hatalommegosztás tagadására épült, akkor a 

hatalommegosztásra való hivatkozás, annak követelése éppen az államszocializmus 

tagadását jelentette. Az államszocialista diktatúrák bukása után -  például 

Magyarországon és Romániában is -  az elvhez való visszatérés nehéz és egyáltalán nem 

problémamentes folyamata zajlott le.

A hatalommegosztás a hatalom joghoz kötöttségének egyik megnyilvánulási 

formája. A hatalom korlátozása nem egyszerűen a politikai intézmények közötti 

viszonyokban rejlik, hanem ezeknek a viszonyok szabályozásában, szabályozottságában, 

a normák betartásában, kikényszeríthetőségében. így a hatalommegosztás a jogállamiság 

része. A jogállamiság viszont tágabb fogalom a hatalommegosztásnál.

Montesquieu elméletének eredeti formája az abszolutista monarchia átalakítását, a 

monarcha koncentrált hatalmának a lebontását kívánta. Ezért a montesquieu-i modellen 

alapuló alkotmányos rendszerek már rögtön át is alakították a modellt. A XIX-XX. 

század folyamán az állam szervezete egyre összetettebbé vált. Az állami hatóságok, 

szervek, intézmények valóságos hálózata jött lére, amely Montesquieu sémájával már 

nem írható le. A klasszikus elméletek, például a hatalommegosztás eredeti változata nem 

képesek teljességükben megmagyarázni a mai alkotmányjogi és politikai realitásokat, 

sem pedig megoldásokat kínálni a mai problémákra. A hatalommegosztás elméletének 

aktualitását nem az állam szerkezeti felépítésére és funkcionális szerkezetére adott
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válaszai adják, hanem a hatalommegosztás értéke: a hatalomkoncentráció kizárása vagy 

esélyének csökkentése.

b) Az államszervezet átalakulásából sokan a parlament „leértékelődését”, 

„hatalomvesztését”, és a kormány „túlhatalmát” emelik ki. Ez a kérdés leegyszerűsítése, 

és ilyenként torzítása. Az alkotmányos gyakorlat a működő demokráciákban számos 

korrekciós mechanizmust fejlesztett ki, reakcióként az államnak és 

intézményrendszerének változásaira.

A változásokat sokan „válságként” értékelték. De amíg „a válság” jeleiből a 

második világháború előtt végkövetkeztetésként sokan az autoriter fordulat 

szükségességére következtetnek, a második világháború megrázkódtatása után, a 

jobboldali diktatórikus kísérletek bukásával, és a baloldali diktatórikus kísérlet legtöbbek 

számára nyilvánvaló „kiúttalanságával”, nem kínálkozhatott más megoldás, mint a 

demokratikus hagyományok folytatása.

A politikai hatalommegosztás klasszikus képlete, amikor hatalmi ágak álltak 

egymással szemben (parlament, vagyis a törvényhozás és abszolutista uralkodó, vagyis a 

végrehajtás) gyökeresen megváltozott. Ma a hatalommegosztás kormány és ellenzék, 

kormányzat és ellenzék között van.

A korábbi, elviekben hatékony parlamenti kontroll a politikai rendezettség más 

állapotán nyugodott. A hierarchikusan strukturált és fegyelmezett politikai pártok 

megjelenése átalakította a parlamenti kontroll hatékonyságát és a céljait is (kormány 

irányítása és drasztikus kontrollja helyett kormány befolyásolása, a kormány 

tevékenységének keretek között tartása).

Az állami feladatok mennyiségének, típusainak és funkciók szerinti arányainak 

változása természetesen tolta előtérbe a végreható hatalmat. Még a klasszikus parlamenti 

funkció, a jogalkotás esetén is csak a legfontosabb, törvényi formát öltő jogszabályokat 

fogadja el a Parlament, a közigazgatási jogalkotás mennyiségi szempontból sokkal 

jelentősebb.

A vizsgált probléma lényege az ellenőrzési mechanizmusoknak és a garanciális, 

hatalomkorlátozó jogi eszközöknek együttes léte és megfelelő aránya a kormányzás 

politikai szabadságában.
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Kialakult a végreható hatalom belső tagoltsága, különböző autonómiaformák 

jelennek meg, a végrehajtó hatalom felosztása rendkívüli jelentőségű. Romániában az 

1991. évi alkotmány alapján autonóm jogállású, a kormánynak nem alárendelt, legfeljebb 

parlamenti felügyelet alatt levő közhatóságok jelentek meg. Ezek szabályozó 

hatáskörökkel is rendelkeznek (például a tőzsdefelügyelet vagy a biztosításfelügyelet).

Norberto Bobbio szerint különbséget kell tenni az állam hatalmának korlátozása 

és az állam funkcióinak, feladatának korlátozása között. Az állami hatalom korlátozása a 

jogállamhoz, az állam funkcióinak korlátozása a minimális államhoz vezet. A 

liberalizmus célja a minimális jogállam. Viszont a jogállam nem feltétlenül minimális 

állam.

c) A parlamenti kontroll jellegének és hatékonyságának megváltozásával szükség 

volt olyan intézmény, struktúra vagy eljárás megjelenésére, amely nem csak a kormányt, 

hanem általában a kormányzatot (tehát a parlamenti többséget is) képes ellenőrizni. Mivel 

a parlament nem volt alkalmas ilyen típusú ellenőrzés ellátására, hiszen maga is a 

kormányzat része, az ellenőrzés szükségessége életre hívta az Alkotmánybíróságokat, 

illetve az alkotmánybírósági szerepkört alapvetően meghatározta.

Az elkülönült Alkotmánybíróság besorolása a klasszikus államhatalmi ágak 

mentén nehézkes és mesterséges, tulajdonképpen a kontroll teljesen új típusát képezi. 

Szerintem nem szükséges az Alkotmánybíróság besorolása a három hatalmi ágba, „ne 

torzítsuk az elmélethez a valóságot”. Az Alkotmánybíróság önálló hatalmisággal 

rendelkező politikai intézmény.

Az alkotmánybíróságok megjelenése a volt szocialista államokban szoros 

összefüggésben van az alaptörvény normativizálódásával: a szélsőbaloldali diktatúra 

deklaratív alaptörvényeit valódi jogszabályi alkotmányok váltották fel. Az 

alkotmánybíróság megjelenése ezért kettős „társadalmi önvédelmi” szerepet tölt be a volt 

szocialista államokban: egyrészt a kormányzat ellenőrzésének az eszköze; másrészt a 

diktatúra után a jogállamiság megvalósításának eszköze.

Az egyik alkotmánybírósági hatáskör, az előzetes normakontroll létének 

megkérdőjelezése számomra nem elfogadható. Az alkotmánybíróság ezáltal (is) tudja 

ellátni a kormányzat ellenőrzésének feladatkörét, még akkor is, ha statisztikailag nem ez 

a legfontosabb feladata. A francia Alkotmánytanácsnak az előzetes normakontroll a fő
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hatásköri joga. Egyébként a politikailag semlegesebb ellenőrzési típus, az utólagos 

normakontroll, szintén és meghatározóan a kormányzat tevékenységének ellenőrzésére 

irányul, és az alapjogi bíráskodásnak is ez a meghatározó célja (a kormányzat alapjog

sértéseinek kivédése). A magyarországi és romániai alkotmánybírósági gyakorlat is 

bebizonyította az előzetes normakontroll létjogosultságát.

A magyar Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy az Alkotmányban szabályozott 

szervek alkotmányos jelentőségű hatásköreiket jóhiszeműen, feladataik teljesítését 

kölcsönösen segítve és együttműködve gyakorolják. Alkotmányos jelentőségű 

hatáskörökről beszélni fölösleges minősítés, és pontatlan fogalom. Az alkotmányban 

meghatározott hatáskörök lennének alkotmányos jelentőségűek? Per a contrario, innen 

az következne, hogy azokat a hatásköröket, amelyek nem alkotmányos jelentőségűek, 

hanem, mondjuk, törvényes jelentőségűek, már nem kell jóhiszeműen, az együttműködés 

jegyében gyakorolni? Valójában az Alkotmánybíróság alkotmányos jelentőségű 

hatáskörök fogalma alatt nem alkotmányban meghatározott hatásköröket ért, hanem 

bármely olyan hatáskört, forrásától függetlenül, amelynek megsértése valamely 

alkotmányos alapelv sérülését maga után vonja. így viszont az alkotmányos jelentőséget 

csak az Alkotmánybíróság állapíthatja meg, konkrét ügyben, vagyis szubjektív kategória.

d) Először foglalom össze magyar nyelven a román alkotmányfejlődés történetét, 

a hatalommegosztás romániai recepcióját, az alkotmányeszme romániai megvalósulását. 

A román politikai eszmetörténet nagy hatású iránya az alap nélküli formák elutasítása. 

Viszont az alap nélküli formák a román alkotmánytörténetben rendkívül fontos 

modernizációs eszköznek bizonyultak. A jogharmonizáció is alap nélküli forma, de a 

hatás ismétlődik: Románia valódi átalakításon megy így át.

A második rész [Az államfő a politikai hatalommegosztás rendszerében] 

fontosabb tudományos eredményei és megállapításai.

a) Az államfő, mint a hatalom megszemélyesítője, az abszolút hatalom alanya, a 

totális hatalom alanya vagy a korlátozott hatalom alapján szervezett államokban az 

egyensúly és mérték kifejezője egyaránt megjelent a történelem folyamán.

Tudor Dráganu szerint az „államfő” elnevezés ma már történelmi maradvány, de 

kifejez bizonyos realitásokat. Az abszolút monarchiák idején a hatalom egyetlen személy 

kezében koncentrálódott, aki a hatalom (hatalmak) teljességét gyakorolta, még ha ebben
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szigorúan alárendelt személyek és szervek segítették is. így a monarcha a belső és külső 

kapcsolatokban egyaránt államfőként nyilvánulhatott meg.

Az államfő elnevezés terminológiai szempontból is elavultnak tekinthető: az 

állam organikus, perszonifikációs, szervanalógián alapuló elméletében volt az államnak 

„feje”. Ennek ellenére az államfő kifejezést a magyar szaknyelv és az alkotmány, 

valamint a román szaknyelv is használja.

b) A félparlamentáris rendszert a parlamentarizmus változatának tekintem, és nem 

harmadik kormányzati rendszernek, a prezidenciális és parlamentáris rendszerek mellett. 

Fokozati különbséget határozok meg a félelnöki (szemiprezidenciális) és a 

félparlamentáris kormányzati rendszer között.

A szemiprezidenciális kormányzati rendszer európai jelenség, tévedés ezt az 

Egyesült Államok prezidenciális kormányzati rendszerének és az európai, brit eredetű, 

parlamentáris kormányzati rendszerek ötvözésének tekinteni. A szemiprezidencializmus 

nem vegyes kormányforma, hanem a parlamentáris kormányzati rendszer egyik fejlődési 

iránya. A szemiprezidenciális kormányzati rendszert a parlamentáris rendszertől az 

államfői tisztség jellege különbözteti meg: a közvetlenül választott államfő nagyobb 

legitimitással és erőteljesebb hatáskörrel rendelkezik. Viszont mindkét rendszernek 

jellemzője a parlamentnek felelős kormány, ezért a félelnöki kormányzati rendszer 

szintén parlamentáris jellegű. Ezért tekintem a parlamentáris rendszer változatának a 

szemiprezidencializmust. Nincs olyan egységes kritérium, amely alapján három, 

prezidenciális, szemiprezidenciális és parlamentáris kormányzati rendszert lehessen 

elkülöníteni. Az egységes kritérium -  a parlamentnek felelős Kormány -  csak a 

parlamentarizmus és a prezidencializmus elkülönítését teszi lehetővé.

A kormányzati rendszer és az államfő pozíciója közötti összefüggés egyébként az 

államfejlődés következménye. Az államfő a legrégebbi tisztség. A parlament előképe 

azon államon kívüli csoport, amely tárgyal az uralkodóval, vagyis az állammal, a 

hatalommal. A parlament fokozatosan tesz szert jogokra (például az adózás területén), 

válik az állam részévé, állami szervvé, hogy a modern államfejlődésben központi 

jelentőségre tegyen szert. A kormány pedig az államfő mellett működő tanácsból alakult 

ki, fokozatosan függetlenedett, hogy a parlamenthez hasonlóan jusson államszervezeti 

szerephez. A kormányt és a parlamentet pedig még később kapcsolta össze a kormány
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parlament előtti felelőssége. Ezért a kormányzati rendszert államfő-parlament-kormány 

hatalmi háromszög határozza meg, és a kormányzati rendszer meghatározásánál a 

viszonyítási alap az államfői tisztség.

c) A félparlamentáris kormányzati rendszer kohabitációs időszakainak 

váltakozása semmiképpen nem azonosítható a prezidenciális és parlamentáris 

kormányzati rendszerek váltakozásaival, hanem ez a félparlamentáris kormányzati 

rendszer sajátossága. Ha az elnök és a kormányzati többség azonos politikai táborhoz 

tartozik, megváltozik az elnöki hatáskörgyakorlás alkotmányszociológiai jellege. Az 

elnök szerepe nyilván nagyobb lesz, de ez a rendszer ettől egyáltalán nem válik 

prezidenciális jellegűvé.

Románia Elnökének mandátuma a 2003. évi alkotmánymódosítás óta 5 év. A 

román államfő megbízatása így eltér a parlament mandátumának időtartamától. Mivel a 

kormányzati többség (Parlament és a neki felelős kormány) mandátuma 4 éves, a 

következő esetek fognak felmerülni:

■ az államfő és a kormányzati többség azonos politikai csoportból származik 

(ilyenkor az elnök jelentős befolyással rendelkezik a kormányra és a parlamenti 

többségre, még akkor is, ha az alaptörvény tiltja a politikai párt tagságát);

■ az államfő és a kormányzati többség nem származik azonos politikai csoportból 

(így az államfő befolyása sokkal kisebb lesz, feladatköre kizárólag az alkotmány 

által formálisan biztosított keretek között fog mozogni, viszont a politikai 

konfliktusok esélye megnő).

Mivel Románia államfője végrehajtó feladatokat gyakorol, sokszor a kormánnyal 

vagy a miniszterelnökkel egyetértésben, a politikai viták, alkotmányjogi problémák 

megjelenése elkerülhetetlen. Az alaptörvény egyes hatásköri előírásai kohabitáció esetén 

egyértelműen vitákhoz vezethetnek, amelyek hangsúlyosan közjogi jelleget kaphatnak. 

Tipikusan ilyen az államfő joga, hogy meghatározott esetekben saját kezdeményezésére 

részt vehet a kormány ülésén és az ülést vezetheti. Akkor áll jogában ez a részvétel, ha az 

ülés napirendjén külpolitikai, a közrenddel vagy a honvédelemmel kapcsolatos kérdések 

szerepelnek. Az esetekkel kapcsolatban értelmezési problémák is felmerülnek. Érdekes 

vitát eredményezhet az, hogy a külpolitika milyen mértékben foglalja magába az európai 

integráció rendkívül tág kérdéskörét.
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d) A magyar és a román alaptörvény is tartalmazza az elnök alkotmányos 

rendeltetésének meghatározását. Mindkét rendeltetés definíciója szerint az államfő a 

politika feletti egységet képviseli. A román elnök alkotmányos politikai semlegesítése 

sikertelen, így nyilván nem tud megjelenni mint autentikus közvetítő az állam hatalmai 

között vagy az állam és társadalom között. Romániában az államfő a pártpolitikai 

csatározások aktív szereplője, Magyarországon is világosak -  politológiai eszközökkel 

kimutathatóak -  az államfő pártpolitikai kötődései. A Képviselőház és a Szenátus 

választásáról szóló 2004. évi 373. törvény lehetővé teszi, hogy a tisztségben levő államfő, 

amennyiben mandátumának utolsó három hónapjában van, függetlenként indulhat 

valamely politikai párt, politikai szövetség vagy választási szövetség listáján, képviselői 

vagy szenátori tisztség megszerzése érdekében. Az Alkotmánybíróság a 2004/339. sz. 

döntésével, előzetes törvénykontroll keretében vizsgálta meg az előbbi rendelkezés 

alkotmányosságát, és kimondta a törvény alkotmányosságát. Véleményem szerint 

alapvető logikai ellentmondás van az államfő független státusa és valamely politikai párt 

képviselőházi vagy szenátusi jelöltlistáján való szereplés között. Az Alkotmánybíróság 

elhárította, hogy tartalommal töltse fel az alaptörvény általános előírásait.

e) A törvényhozás irányában az elnök ellensúlyként jelenik meg a politikai és 

alkotmányossági vétó eszközei révén. A hatalommegosztás rendszerére vetítve, a vétó 

mindkét típusa, ahogyan a magyar Alkotmánybíróság megállapította, a hatalommegosztás 

egyfajta konkretizálását jelenti. A köztársasági elnöknek a törvényhozási folyamatra 

kiható jogkörei nem formálisak, a köztársasági elnök az aláírási jogkörének 

gyakorlásával, illetve annak megtagadásával tényleges korlátját, ellensúlyát jelenti az 

Országgyűlés törvényalkotási tevékenységének. A törvényhozó hatalom érdemi 

korlátozása biztosítja a hatalommegosztás elvének érvényesülését.

Magyarország és Románia esetében a hasonló normaszövegek teljesen eltérő 

értelmezést és gyakorlatot is lehetővé tesznek, amely a jog és jogalkalmazás 

szubjektivitását bizonyítja. Amíg Magyarországon nem lehetséges a politikai és 

alkotmányossági vétó egymás után következő gyakorlása, Romániában az elmélet és a 

gyakorlat sem zárta ki ennek a lehetőségét.

f) Románia esetében az elnöki dekrétumokkal kapcsolatban több vitatott kérdést 

tárgyaltam: a dekrétumot alá kell vetni a közigazgatási bíráskodási kontrollnak.
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Véleményem szerint az Elnök dekrétumai, közigazgatási aktus jellegüknél fogva 

megtámadhatóak a közigazgatási bíráskodás eljárása szerint, amennyiben törvénytelen 

jellegük következtében meghatározott személy jogait vagy törvényes érdekeit 

megsértették. Azok a dekrétumok azonban, amelyek a Parlamenttel való kapcsolatokra 

vonatkoznak, vagy katonai jellegű parancsoló aktusokat tartalmaznak, nincsenek bírósági 

ellenőrzésnek alávetve.

Szintén vitatott kérdés a dekrétum visszavonhatósága. Szerintem a dekrétum 

általában visszavonható, a közigazgatási aktusokra vonatkozó általános szabályok és 

elvek szerint.

A dekrétum ellenjegyzése érvényességi kellék, az elnöki hatalmat korlátozó 

funkciót tölt be. Az ellenjegyzés a miniszterelnök egyetértését is kifejezi a dekrétum 

tartalmával. Ha a dekrétum érvényességéhez miniszterelnöki ellenjegyzés szükséges, 

akkor a dekrétum az államfő és a Kormány közötti megegyezést tükrözi. A Kormány a 

miniszterelnöki ellenjegyzéssel politikai felelősséget is vállal a Parlament előtt az államfő 

aktusaiért, aki egyébként politikailag nem felelős a Parlamentnek. Az ellenjegyzéshez 

kötött dekrétumok komplex közigazgatási aktusok, mert két közhatóság 

akaratny i Ivánítását tartalmazzák.

g) Magyarországon az államfői tisztség megszűnésének egyik oka az elnöki 

tisztségtől való megfosztás. Ezt a szankciót akkor lehet alkalmazni, ha a köztársasági 

elnök tisztségének gyakorlása során szándékosan megsértette az Alkotmányt vagy 

valamely más törvényt. A felelősségre vonást a képviselők egyötöde indítványozhatja, az 

eljárás megindításához az összes országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata 

szükséges. A cselekmény elbírálása az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik. Ha az 

Alkotmánybíróság az alkotmánysértés vagy törvénysértés tényét megállapítja, a 

köztársasági elnököt tisztségétől megfoszthatja. Álláspontom szerint feltételes mód 

használata az alaptörvény szövegében azt is lehetővé teszi, hogy az Alkotmánybíróság 

megállapítsa a törvénysértés tényét, de például annak súlyosságát mérlegelve arra a 

következtetésre jusson, hogy az államfőt nem fosztja meg tisztségétől. így törvénysértés 

megállapítása nem vonja maga után automatikusan az államfő leváltását. Az 

Alkotmánybíróság meglehetősen nagy jelentőséget (hatalmat) kaphat ilyen esetben.
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Bűncselekmény elkövetésének esetén az Alkotmánybíróság klasszikus 

igazságszolgáltatási hatáskörökkel rendelkezik, de a jogorvoslat lehetősége az államfőnek 

nincs biztosítva.

A harmadik rész [A kormány a politikai hatalommegosztás rendszerében] 

tudományos eredményei:

a) A kormányzás, mint állami irányító és szervező tevékenység, a törvényhozó és 

végrehajtó hatalmi ágak összehangolt működését jelenti. A harmadik hatalmi ág, a bírói 

hatalom, nem cselekvő résztvevője, hanem csak ellensúlya a másik két hatalmi ágnak, 

nem gyakorol közvetlen kormányzó funkciókat. A kormányzásban nem csak a végrehajtó 

hatalom, hanem a törvényhozó hatalom is részt vesz.

A kormányzat nem a kormányzást végző szervezetrendszert jelenti, hanem annál 

szükebb fogalom: a kormány és a kormányt támogató parlamenti többség együttese. A 

félparlamentáris a kormányzati rendszerekben a kormányzatnak része az államfő is, de 

csak akkor, amikor nem áll fenn a politikai „társbérlet”, a kohabitáció esete. A politikai 

társbérlet esetén az államfő nem a kormányzathoz, hanem éppen ellenkezőleg, a 

kormányzatot ellenőrző, annak ellensúlyaként megjelenő hatóságokhoz, politológiai 

szempontból az ellenzékhez tartozik.

A kormányzati hatalom a kormányzathoz tartozó hatóságok hatásköri jogainak 

összessége. Jellegét tekintve törvényalkotó és végrehajtó hatásköröket is felölel. Nem 

feltétlenül tartozik hozzá a végrehajtó hatáskörök összessége, például az autonóm 

jogállású közigazgatási hatóságok nem sorolhatóak ide. Az államfő a félparlamentáris 

rendszerben lehet, hogy éppen ellensúlyként lép fel, de hasonló jelenségek a 

parlamentáris kormányzati rendszerekben is megjelenhetnek; illetve szintén nem lehet 

idesorolni a közigazgatás politikailag semlegesített tevékenységi területeit sem.

A fenti három fogalommal szemben a kormány mást jelent. A kormány a 

kormányzás egyik résztvevője; a kormányzat egyik szereplője; a kormányzati hatalom 

meghatározott részének birtokosa: mindhárom fogalomhoz úgy viszonyul, mint rész az 

egészhez.

b) A kormány struktúrájának jelenlegi kialakítási módszere Romániában 

alkotmányossági aggályokat vet fel, amellett, hogy a központi közigazgatás szintjén 

jelentős instabilitást eredményez.
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A hatályos szabályozás szerint (vagy a pontos szabályozás hiányának 

következtében) a kormány szerkezetét a parlament a bizalmi szavazás során hagyja jóvá, 

ezért a kormány felépítése kormányonként, legalább négyévenként változik. Legalább 

négyévenként, mert ha a kormányzati ciklus alatt kerül sor kormányátalakításra, akkor 

ismét szerkezeti változások következnek. Az alkotmány szerint, ha a kormány 

összetételének politikai és szerkezeti következményei vannak, akkor a parlament bizalmi 

szavazata ismételten szükséges, nem elégséges a miniszterek leváltásának az eljárását 

lefolytatni.

A probléma az, hogy a parlamenti kontroll a kormány struktúrája felett így nem 

hatékony, hiszen a bizalmi szavazás, mint alkotmányjogi intézmény, nem alkalmas a 

kormány szerkezetének meghatározására. A kormánytagokról, a miniszterek személyéről 

szóló döntéshez rendelni az utólag -  kormányhatározattal -  megszervezendő 

minisztériumot az alkotmányjog és a közigazgatási jog szempontjából is hibás. Ennek 

romániai következménye a központi közigazgatás szerkezeti instabilitása.

Megoldást az jelentene, hogy a valódi parlamenti kontroll érdekében törvény 

(például a kormány szervezetéről és működéséről szóló törvény) határozná meg a 

minisztériumok felsorolását. Ennek nincsen alkotmányos akadálya. A törvényi szintű 

felsorolás egyszerre tud rugalmasságot és stabilitást biztosítani, és kiteljesíti a parlamenti 

kontrollt, valós tartalmat ad annak. A minisztériumok elnevezését, számát az 

alkotmányban rögzíteni ellenben nem kívánatos, mert ez nem veszi figyelembe a rendszer 

rugalmasság igényét.

c) Vitatom az államfő mérlegelési jogának egyes értelmezéseit a miniszterelnök

jelölt meghatározása esetén. Itt fennáll a diszkrecionalitás lehetősége, amint ezt a 2004-es 

romániai gyakorlat is bizonyította, amikor kialakult kormánytöbbséget az elnöki 

beavatkozás felbontott, új többséggel helyettesítve azt. A kérdés részletesebb, szigorú 

szabályozása azonban a koalícióalakítás rugalmasságát szüntetné meg, ezért nem az 

alaptörvény módosítására, hanem sokkal feszesebb alkotmányértelmezésre van szükség. 

A kérdés elég élesen vetődött fel Magyarországon is.

d) Több helyen kritizálom a magyar kormányzati rendszer átalakítására vonatkozó 

egyes, nem kellő módon megalapozott javaslatokat, ellenérveket sorakoztatok fel. Ezek
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ismertetése túlmutat a tézisek keretein, de rendkívül aktuális és érdekes problémákról van 

szó.

e) Az értekezés egyik központi kérdése a jogalkotási hatalom megosztása a 

parlament és a kormány között és a kormány szerepe a jogalkotásban. Kidolgoztam egy 

lehetséges tipológiát az elsődleges jogalkotó hatalom megoszlására, a kontinentális 

jogrendszerekre vonatkozóan.

A tárgyi jog két típusának a természete a következő.

■ A törvény formálisan a Parlament normatív aktusa, a képviseleti elv alapján a 

legfontosabb jogszabályi forma.

■ A normatív közigazgatási aktus formálisan a végrehajtó hatalom hatóságainak 

aktusa, amely a törvénynek alárendelt, a törvény végrehajtására szolgál.

Az elsődleges jogalkotás terén -  elsősorban az európai alkotmányjogi 

berendezkedéseket véve alapul -  a következő általános tipológiát lehet felállítani.

■ A jogalkotó hatalom a parlament monopóliuma. Ebben a rendszerben minden 

társadalmi viszony elsődleges szabályozása parlamenti hatáskör és törvényi 

tárgykör. Tiszta formájában történelmileg meghaladott módszer. A társadalmi 

viszonyok összetettsége, és a modern társadalmak szabályozási szükséglete és 

a technikai jellegű szabályokra vonatkozó kollektív igény kizárja a parlament 

elsődleges jogszabály-alkotási monopóliumát. A parlament jogalkotási 

monopóliuma két változatban képzelhető el: a jogalkotás teljes parlamenti 

monopóliuma, valamint a realistább megközelítés, amely szerint a 

kormánynak a törvény végrehajtására jogában áll rendeletet kibocsátani, azaz 

legalább másodlagos jogalkotó szerepei vannak a végrehajtó hatalomnak is. A 

másodlagos jogalkotó szerep egyébként a következő pontokban tárgyalt 

megoldásokat is kíséri.

■ A jogalkotó hatalom hierarchikus megosztása. A kormánynak elismert 

elsődleges szabályozási hatásköre van, viszont az így elfogadott normatív 

aktusok a jogszabályi hierarchiában a törvény alatt helyezkednek el, a 

törvénnyel nem ellenkezhetnek, a törvények számára pedig fennmaradnak a 

legfontosabb társadalmi viszonyok.
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■ A jogalkotó hatalom elkülönítésének rendszere. A parlamentnek és a 

kormánynak is saját, elkülönült és a másik hatósággal szemben érvényesíthető 

szabályozási hatásköre van. Franciaországban ez a szabályozás átalakítja a 

végrehajtó hatalom fogalmát, mert ha -  természetesen meghatározott 

szabályozási tárgykörökben -  nincs elsődleges szabályként törvény, amelyet 

végre kell hajtani, akkor nincs többé végrehajtó hatalom sem.

■ A törvényhozó hatalom egyensúlytalan megosztása. Az alkotmányos feltételek 

között a kormány is elfogadhat törvényerejű jogszabályokat, de az elsődleges 

törvényalkotó a parlament.

Magyarország szabályozási megoldása a második, Romániáé a negyedik 

csoportba sorolható.

Az alkotmány kimondja, hogy Romániában a parlament az egyetlen törvényhozó 

hatóság. A főszabály alól azonban az alkotmány kivételt is megállapít, ugyanis a 

kormánynak -  az alaptörvény szerint -  előzetes parlamenti felhatalmazás vagy közvetlen 

alkotmányos felhatalmazás alapján lehetősége van törvényerejű kormányrendelet 

elfogadására. A törvényerejű normatív közigazgatási aktusok (kormányrendeletek) 

erőteljes jelenléte alapvetően befolyásolja a román jogrendszert. A román jogrendszer 

iskolapéldája lehet a jogi túlszabályozás és a jogi normák instabilitása által okozott káros 

hatásoknak.

f) A törvényhozási eljárás romániai módosítása összefüggésben áll a kormányzati 

rendszer kérdésével, hatalommegosztás rendszerének döntő szereplője a második 

parlamenti kamara. 2003-ig bármelyik kamarához be lehetett nyújtani a törvényjavaslatot 

vagy a Kormány törvénytervezetét. A módosított alaptörvény azonban meghatározza, 

hogy milyen tárgykörökben, melyik házban kell kezdeményezni a törvényt, a parlamenti 

kamarák először megkeresett házként meghatározott hatásköröket kaptak. így nem 

mindegy, hogy hol kezdeményezik, hova nyújtják be a törvénytervezeteket vagy 

törvényjavaslatokat, tiszteletben kell tartani az alkotmányos hatásköri meghatározást.

A Képviselőház hatásköre, mint először megkeresett ház jogköre, taxatív módon 

rögzített az alaptörvényben. Az Alkotmány a Szenátusnak, mint először megkeresett 

háznak a hatáskörébe utalja azokat a törvénytervezeteket és törvényjavaslatokat, amelyek 

nem tartoznak a Képviselőháznak, mint először megkeresett háznak a hatáskörébe.
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A kamarák közötti hatáskörmegosztás mesterséges, nincs világos elméleti alapja. 

Az alkotmánymódosító törvény tárgyalása során politikai egyeztetések eredményeként 

alakult ki az alkotmányos hatáskörmegosztás. Az Alkotmány felülvizsgálata után 

módosított házszabályok átalakították a képviselők és szenátorok törvénykezdeményezési 

jogát. Világos alkotmányos előírás hiányában a házszabályok elismerték azt a jogot, hogy 

a képviselők a Szenátusban, a szenátorok pedig a Képviselőházban is 

kezdeményezhessenek törvényj avaslatot.

Az először megkeresett háznak 45 vagy 60 napon belül döntenie kell. A határidő 

túllépése esetén a törvénytervezetet ex lege, a jog erejénél fogva, elfogadottnak tekinti az 

alkotmány. A törvényhozási eljárásban időkorlátok megállapítása önmagában is vitatható. 

Viszont még furcsább a határidő lejárta által kiváltott joghatás: a törvény elfogadásának 

abszolút értékű vélelmezése vagy fikciója. A ténylegesen vagy ex lege (a határidő letelése 

következtében) elfogadott törvénytervezeteket vagy javaslatokat átküldik a másik, 

döntéshozó kamarának, amely véglegesen dönt. A törvényhozási eljárás a két kamarában 

a következőképpen foglalható össze: az először megkeresett ház, időkorlátok között, 

minőségi kontrollt végez. A második ház, időkorlátok nélkül, meghozza a döntést.

Először megkeresett házként a Szenátus az általános törvényhozó, döntéshozó 

kamaraként a Képviselőház az általános törvényhozó. Amikor az alkotmány 

meghatározza a Képviselőház, mint először megkeresett kamara hatáskörét, akkor 

tulajdonképpen a Szenátus döntéshozó hatásköreit is meghatározza és az ott előírt 

tárgykörökre korlátozza. Amikor az alaptörvény általánosan szabja meg a Szenátusnak, 

mint először megkeresett háznak a hatáskörét, tulajdonképpen a Képviselőház általános, a 

Szenátushoz képest kiterjedtebb döntéshozói hatásköreit is determinálja.

g) A magyar Alkotmánybíróság szerint a kétharmados és az egyszerű 

szótöbbséggel elfogadható törvények között (szemben az alkotmányerejű törvénnyel) 

nem áll fenn hierarchikus kapcsolat. Az Alkotmány a kétharmados törvényeket csupán 

eljárási szempontból, a meghozatalukhoz szükséges minősített többséggel különbözteti 

meg az egyéb törvényektől. Számomra ezen egyenrangúságjogi fikciónak tűnik, annál is 

inkább, mert az Alkotmánybíróság megállapítása szerint minősített többséggel elfogadott 

törvényt egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel nem lehet módosítani, vagy hatályon 

kívül helyezni. A jogforrási hierarchia különböző lépcsőin elhelyezkedő normák közötti
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viszonyt pontosan ez jellemzi: az alsóbb norma nem lehet ellentétes a felsőbb normával, 

azt nem módosíthatja, nem helyezheti hatályon kívül.

h) Az 1991. évi román alkotmány -  francia mintára -  lehetővé teszi a 

kormánynak, hogy a Képviselőház és a Szenátus előtt, ezek együttes ülésén, felelősséget 

vállaljon adott program, általános politikai nyilatkozat vagy törvénytervezet tekintetében.

A kormány megbukik, ha a programnak, az általános politikai nyilatkozatnak vagy a 

törvénytervezetnek az előterjesztésétől számított 3 napos határidőn belül bizalmatlansági 

indítványt nyújtanak be ellene, és azt megszavazzák. Ha a kormány nem bukik meg (nem 

nyújtottak be bizalmatlansági indítványt vagy a benyújtott bizalmatlansági indítványt 

nem fogadták el), az előterjesztett törvénytervezet elfogadottnak tekintendő és a program 

vagy az általános politikai nyilatkozat a kormányra nézve kötelezővé válik. A hangsúly a 

tárgyalt probléma szempontjából a felelősségvállalás törvényalkotási szerepére esik. Ez 

sajátos, különleges törvényhozási eljárás. A felelősségvállalás következtében benyújtott 

bizalmatlansági indítványt a kormány „kiprovokálja”, így ellenőrizni tudja a jogi formát 

öltött politikai vagy jogalkotási céljai parlamenti támogatását. A gyakorlat szerint a - 

kormány ezt az eljárást a gyorsasága végett alkalmazza, amikor stabil parlamenti 

támogatottsága van, és/vagy a jogalkotási cél olyan jellegű, hogy már eleve nem 

nyújtanak be bizalmatlansági indítványt. A szavazás matematikája azonban furcsa 

eredményekhez vezethet. A kormányzati felelősségvállalással az alapvető probléma az, 

hogy a parlament nem törvénytervezetre, hanem bizalmatlansági indítványra szavaz. 

Ennek elfogadásához abszolút többségre van szükség. Az ebben az esetben nem számít, 

hogy egyszerű vagy organikus törvényről van-e szó.

* * *

Bibó István szerint a hatalommegosztás elvét be kell állítni az európai 

társadalomfejlődés másfél évezredes tradíciójába, „mely a hatalomkoncentrációval 

szembeállítja a hatalomgyakorlás ésszerű, emberséges és igazságos célját, s csakis ennek 

a célnak a jegyében teszti lehetővé a hatalom önigazolását... A hatalomnak erkölcsi 

igazolásra való szorítását technikailag a hatalomkoncentráció megbontása, a funkciók
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tagolása s egymással szemben álló, különleges öntudatot kialakító hatalmi centrumok 

kiépítése révén lehet legeredményesebben elérni.”611

Az értekezésből kitűnik, hogy Magyarország és Románia kormányzati rendszerei 

közös vonásokkal rendelkeznek, de az eltérések is igen jelentősek, a történelmi és 

társadalmi meghatározottság következményeként. A tapasztalatok alapján mindkét 

kormányzati rendszerben lehetségesek a korrekciók, javítások. Javaslataimmal erre 

kívántam felhívni a figyelmet.

611 Bibó István: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In Bibó István: Válogatott tanulmányok. 
Második kötet, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986, 391-392. o.
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