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Pokol Béla
Az alkotmányi jog kérdéseiből

Összefoglalás
A Jogelméleti Szemle 2019/4. számában megjelenő, jogrendszer duplázódásáról szóló
tanulmányom további aspektusokkal bővítését tartalmazza a következő írás. Egyrészt számba
igyekszik venni az alkotmánybíráskodással tendenciaszerűen megduplázódó jogrendszer
alkotmányi jog részének általános aspektusait, másrészt a hazai alkotmányi jog egyes
rétegeit: a szövegréteget, az alkotmánydogmatikát és az alkotmányos jogágak kérdéseit,
valamint az alkotmányi jog precedensjogrétegét. Ez utóbbi részletesebb feltárására
függelékként csatoltam az elmúlt nyolcéves alkotmánybírói működésem kapcsán keletkezett
alaptörvény-értelmezéseimet gyűjteményét, melynek egy rövidebb verzióját a 2014-es
alkotmánybíróság- szociológiai könyvemben már megjelentettem.

***********************************************************
A valamikor államjognak nevezett majd az utóbbi évtizedekben alkotmányjognak átnevezett
jogág az alkotmány alapjogokkal bővítése, majd ezek mellé alkotmánybíráskodás
telepítésével egy egyszerű jogágból az egész jog egy új jogrétegévé vált, majd az expanzív
alkotmánybíráskodás révén a világ egy sor országában a hagyományos jogrendszer
duplázódásához vezetett. A hagyományos jog és jogágak törvényszövegrétege, ennek jogági
dogmatikája és az absztrakt jogszabályi szövegeket konkretizáló felsőbírósági
precedensjogréteg hármassága e duplázódó jogi részen is jórészt kialakult. A hagyományos
jogági törvények rendelkezéseinél jóval absztraktabb alkotmányszöveg, benne az ünnepélyes
deklarációkkal és a jog egészét célzó alkotmányos elvekkel nem is tudna mindennapokban
joghatást kiváltani, ha mellette nem képződne fokozatosan az absztrakt alkotmányi
formulákat értelmező/konkretizáló alkotmánybírósági precedensjog és ezek sarokpontjait
összeillesztő alkotmánydogmatikai fogalmi háló. A hagyományos jog és jogágai mellett így
célszerű e megduplázódott jogi részt alkotmányi jognak nevezve különtartani, és hogy ne
legyen zavar az elnevezések terén, érdemes megfontolni, hogy a hazai szóhasználatban, úgy
ahogy a németeknél máig megtartották a „Verfassungsrecht” elnevezés mellett a régebbi
„Staatsrecht” elnevezést, ismét az államjog kifejezést használjuk az egyszerű jogágként
felfogott államszervezet érintő szabályozási anyagra.
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Az alkományi jognál a hagyományos jog duplázódásaként felfogva mindazok a kérdések
és dilemmák felmerülnek, melyeket az elmúlt másfél évszázadban az általános jogelmélet és a
jogági jogelméletek ott már feltártak, így érdemes a kiindulópontban legalább vázlatosan
végiggondolni, hogy az ott felmerült kérdések az alkotmányi jogban milyen módosulásokon
mennek keresztül. Technikailag érdemesnek tűnik először az alkotmánybíráskodással
rendelkező országok viszonylatában általában felbukkanó kérdéseket végigvenni, majd a
következő részben a hazai Alaptörvény és alkotmánybíráskodás konkrét kérdéseire áttérni az
alkotmányi jog vizsgálatánál.
1. Az alkotmányi jog általános kérdései
A rendszerszerűség biztosítása érdekében az alkotmányi jog belső rétegeit a szem előtt tartva
megyek végig a felbukkanó kérdések elemzésén, így először az alkotmányszöveg kérdéseit,
majd az alkotmányi precedensjogrétegét és végül az alkotmánydogmatika kérdéseit veszem
szemügyre.

1.1.

Az alkotmányszöveg rétege

Az első kérdések egyike lehet az alkotmány szövegrétegével kapcsolatban, hogy ki
rendelkezik felette, és ez a rendelkezés mennyire szakad el az egyszerű törvényhozás feletti
rendelkezéstől. A fő szabály e téren az, hogy ez a rendelkezés az állampolgárok
összességének egy magasabb szintű konszenzusához kötött vagy a törvényhozó testületen
belül, vagy egy különálló alkotmányozó testületet megalkotva.. Így míg a törvényhozás
rendszerint a jelenlévő parlamenti képviselők egyszerű többségéhez kötött - és a jelenléti
előfeltétel vagy az összes képviselő felét jelenti, vagy néhány országban akár egyharmada is
elég ehhez -, addig az alkotmányozás vagy az alkotmánymódosítás nagyobb fokú
konszenzushoz kötött. E a nagyobb fokú konszenzus formája lehet az alkotmány
elfogadásának népszavazáshoz kötése, vagy még az is, hogy e népszavazás előtt az alkotmány
tervezetét eleve egy külön alkotmányozó gyűlés vitassa meg, és állítsa össze a népszavazás
elé bocsátott dokumentumot. Az is lehetséges, hogy csak maga az új alkotmány egészének
elfogadása kívánja meg az ilyen közvetlen nép általi elfogadást, de az alkotmány
módosításához már elegendő a parlamentnek az egyszerű törvények elfogadásához szükséges
szavazati arányánál egy magasabb, minősített szavazati aránya, ami lehet az összes képviselő
kétharmada vagy akár a négyötöde. De gyakori az is, hogy a törvényhozó parlament maga
fogadja el a teljesen új alkotmányt is egy magasabb szavazati aránnyal, ami aztán elég a
módosításához is. Ennek egy verziója, hogy ahol kétkamarás parlament van, ott a két kamara
együttes ülésen kell elérni a többséget, vagy a kétharmados arányt, ahogy a németeknél van a
Bundestag és a Bundesrat együttes üléséhez kötéssel.
De az alkotmány szövegrétege feletti rendelkezés egyik továbi alkérdése még, hogy az
alkotmánybírósági törvényt milyen többséggel lehet elfogadni és módosítani, mivel az
alkotmányi szöveg értelme végül is az, amit ennek az alkotmánybírói testületi többség ad. Így
ha nincs az alkotmánybírák száma magában az alkotmányban rögzítve - és ez a főszabály –
akkor az alkotmánybírósági törvény módosításával felemelhető a számuk, vagy csökkenthető
ez, de ugyanígy az alkotmánybírósági eljárás szabályait módosítva is alaposan meg lehet
változtatni az alkotmányszöveg érintése nélkül is az alkotmányértelmezés kereteit. E téren a
különbségre fel lehet hozni példának a lengyel és a magyar szabályozási eltérést, és míg
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nálunk mind az alkotmány, mind az alkotmánybírósági törvény módosításához az összes
parlamenti képviselő kétharmados többsége kell, addig a lengyeleknél a kétharmadosság csak
az alkotmánymódosításhoz kell, de az alkotmánybírósági törvényhez az egyszerű feles
törvényhozási többség is elegendő. Így mivel a kormánytöbbséghez is ennyi kell, ezért a
mindenkori új kormány, ha az alkotmányhoz nem is tud hozzáférni, de az alkotmánybírósági
törvényhez igen, és ezzel a politikai céljaival szembeni ellenzéki erők alkotmánybírák mögé
beállásával létrehozott szembenálló politikai centrum működését többé-kevésbé meg tudja
előzni.
Az alkotmánybírói testület jellegét, szerepfelfogását és a politikai küzdelmek parlament
általi lefolytatásának megduplázásába belefolyást vagy éppen abból kimaradást meghatározza,
hogy miként történik az alkotmánybírói posztokba kerülés. Mindenképpen a domináns
politikai erők vezérkarai is döntenek erről, de ennek eltérő módjai alakultak ki az egyes
országokban. Elsősorban a parlamenti megválasztás itt a döntő, de nem mindegy, hogy ezt
megteheti-e a puszta kormánytöbbség, vagy ehhez egy megemelt szavazati arányt jelentő
minősített többség kell. Ehhez ugyanis rendszerint nem elég a kormánytöbbség, hanem
valamelyik ellenzéki pártot is be kell ebbe vonni, és így több politikai értékhangsúly is
belejátszik az alkotmánybírói testület működésébe. Néhány helyen, ha elég is az
alkotmánybíró személyének kijelöléséhez a parlamenti többség, de a poszt elnyeréséhez még
ezen túl az államfő jóváhagyása is kell, és ha más politikai táborból származik az államfő,
akkor ez is a politikailag többszínű alkotmánybírói testület létrejöttét valószínűsíti. Mindezek
a verziók abból a szempontból fontosak elsősorban, hogy milyen fokban jön létre a többségi
parlamenti kormányzat mellett egy másik politikai erőközpont az alkotmánybírósági
döntésekre alapozódva és az ellenzék egy részének e mögé beállásával. A rövid ciklusokban
változó kormánytöbbség és a hosszú alkotmánybírói ciklusok – 9-12 év, vagy akár
élethossziglan is lehet ez néhány országban – evidens módon magukkal hozzák bizonyos
körülmények között az egyszer kinevezett és hosszú ideig a kormányerők felől érinthetetlen
alkotmánybírói többség önálló politikai vezérlő központtá válását.
E politikai szerepjátszás erősségét vagy háttérbe szorulását a fentieken túl meghatározza
az is, hogy milyen irányban bomlik ki egy-egy országban az adott alkotmánybírói testület
tevékenysége. Ha az alkotmánybírák felé a rendes bíróságok döntései ellen nem lehet
alkotmányjogi panasszal fordulni, és közvetlenül a törvényhozás törvényeit és más
jogszabályokat lehet megtámadni előttük, akkor az alkotmánybírósági döntések csak
viszonylag kisebb hatást tudnak kifejteni a jog belsejében. Ekkor e tevékenység inkább a
politikai küzdelmek egy második terepévé válik, és az absztrakt alkotmányos elvek alapján
jogi érvekkel folytatva a kormánytöbbségi társadalomvezérléssel szemben egy második
politikai küzdelmi szerveződés épülhet ki az alkotmánybíráskodás által. Ám, ha az
alkotmánybírákhoz a rendes bíróságok jogerős döntései ellen is alkotmányjogi panaszokkal
lehet fordulni, akkor az évente sok száz, vagy sok ezer ilyen alkotmányjogi panasz révén az
alkotmánybírósági döntési tevékenység nem annyira a politikai küzdelmek területén fejt ki
nagy hatást - és duplázza meg a politikai arénát -, hanem inkább a jogrendszer megduplázása
felé tolódik el. Néha az ilyen jellegű óriási munkateher önmagában is abba az irányba tolja az
alkotmánybírákat, hogy bár van jogkörűk a törvények széleskörű megsemmisítésére is, de a
több ezer bírói döntéssel szembeni beadvánnyal „hadakozva” nem marad elég idejűk a
politikailag fontosabb törvénymegsemmisítésekkel foglalkozásra. Mindez aztán arra vezet,
hogy a jogrendszer belseje felé is nagyobb hatást kezdenek kifejteni az alkotmánybírósági
döntések.
Ez utóbbi téren fontos összefüggés, hogy milyen jogászi szakmából jönnek az
alkotmánybírók. A jog teljesebb megduplázódásához és fokozottabban a hagyományos jogági
jogdogmatikákkal szembeni önálló alkotmányos jogágakhoz és alkotmánydogmatikákhoz
vezet, ha az alkotmánybírák többsége rendszeresen a jogászprofesszorok közül kerül ki. Ezzel
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szemben ez a lehetőség csökken, ha sok közöttük az ügyvédek közül verbuválódott
alkotmánybíró. A jogászprofesszor-alkotmánybírók nagyobb eséllyel fejtik ki érveiket
fogalmi síkon, és így fokról-fokra a hagyományos dogmatikákkal szemben egy
alkotmánydogmatikai fogalmi háló jön létre az egyes jogágak felett. De az is lehetséges, hogy
az alkotmánybírói szinten kevésbé fogalmi érveléseket a hagyományos jogágakon belüli
egyetemi jogászok formálják át alkotmányos jogággá a bevett régi jogági jogdogmatikával
szemben harcolva.
Az eddig kifejtettek inkább csak előkérdések voltak az alkotmány szövegrétegének
kérdései kapcsán, és ezek belső kérdései felé fordulva merül fel, hogy e szöveg milyen fokban
áll szabálypontosságú rendelkezésekből, és ezek mellett milyen súllyal vannak jelen benne
ünnepélyes alkotmányi deklarációk és normatívan nyitott alkotmányos elvek. Ugyanígy, hogy
az alkotmányos alapjogok mennyiben csak egy-egy konkrétabb szektort illetően adnak
garanciát - pl. sajtószabadság, gyülekezési szabadság, vallásszabadság stb. - vagy teljesen
nyitott normatív formulák is vannak az alapjogok között, melyek bármire vonatkozhatnak, és
ténylegesen csak az alkotmánybírák töltik ki későbbi döntéseikkel normatív tartalommal. (Pl.
az emberi méltóság sérthetetlen, vagy, hogy a „jogállamiság mindenek felett áll”.) Ha jórészt
konkrét szabálypontosságú az alkotmányszöveg, akkor az alkotmánybírák csak korlátok
között tudnak értelmezés címén önálló politikai vagy jogi súlyt kivívni. Ám, ha az
alkotmányszöveg nagy része deklarációkból, elvekből és szélesen nyitott alapjogokból áll,
akkor az alkotmány értelmének a meghatározása ténylegesen átmegy az alkotmánybírákra, és
döntéseikkel ők mondják meg, hogy mi is az ország alkotmánya.
Egy további fontos összefüggés az alkotmány szövegrétegének kérdései között, hogy e
szöveg mennyire hagyja szabadon az alkotmány értelmezését az alkotmánybírák számára,
vagy ezzel szemben alkotmányértelmezési szabályok belefoglalásával meghatározott
értelmezési pálya felé irányítva jobban megkötni igyekszik ezt az értelmezést. E téren azt
lehet mondani, hogy viszonylag kevés az olyan alkotmány, mely erősebben értelmezési
szabályokkal köti az alkotmánybírákat. Persze ez inkább csak abból fakad, hogy maga az
alkotmánybíráskodás is csak az elmúlt néhány évtizedben terjedt el egyre szélesebben - és a
globális nagyhatalmak által tudatos terjesztéssel némileg idealizálva -, és így ennek veszélyeit
nem ismerték fel a bevezetés idején az alkotmányozók. A könnyebben módosítható és újabb
alkotmányokban azonban van néhány helyen ilyen értelmezési szabály, és ilyen a magyar is.

1.2.

Az alkotmányi precedensjog rétege

E precedensjog előkérdéseihez tartozik annak tisztázása, hogy milyen körülmények
határozzák meg az alkotmánybírókat e precedensdöntések létrehozásánál és a létrehozásuk
után a hozzájuk viszonyulásban. Ezek között fontos megemlíteni, hogy szemben az európai
kontinentális jog országaiban az 1800-as évektől kialakult a jogágak mentén szétszakadozott
jogrendszerrel és specializálódott bírósági rendszerrel, az USA-ból Európába átkerült
alkotmánybíráskodás generalista, vagyis minden jogi kérdés felett egységesen döntő szerv,
mint ahogy ez a főszabály is az ottani amerikai bíróságoknál. Ebből következően az USA-tól
eltérően alkotmánybíróvá Európában csak a specializálódott jogászok válhatnak, és
akármilyen híres professzor is volt máskülönben valaki megválasztása előtt, de ez jórészt csak
egy szűk jogágat illetően ad számára döntési kompetenciát. Így az európai alkotmánybíró a
posztjára bekerülve menthetetlenül kezdő, és bár már másnap döntenie kell a testületi
döntésekben egyenrangúan, de valójában még előtte áll a feladat, hogy specializálódott
jogászprofesszorból/ügyvédből/rendes bírósági bíróból ténylegesen felnőjön generalista
alkotmánybíróvá.

5

E szituációhoz jön, hogy - szemben az USA legfelsőbb szintű bíróival, akik ellátják ott
jórészt az alkotmánybíráskodást - az európai alkotmánybíróságokon az a rendszer alakult ki,
hogy az újonnan megválasztott alkotmánybírákat több éves gyakorlattal rendelkező
munkatársak várják, akik sok száz döntési tervezet készítésével, a mások által készített
tervezetek sok éven át tartó elemzésével többé-kevésbé már felnőttek a generalista
alkotmánybíráskodási szerepre. 1 Így az előbb említett hiány az újonnan megválasztott
alkotmánybíráknál kiegészül azzal, hogy az őket fogadó munkatársi gárda már könnyedén el
tudja látni az alkotmánybíró munkáját. Ebből adódik az a természetes fejlemény, hogy az első
hónapokban a betanuló alkotmánybírót a munkatársai gyámolítják, és ő csak a munkatársi
gárdája által kialakított álláspontok és vélemények postása a testületi üléseken, kivéve,
amelyek beleesnek véletlenül abba a szűkebb jogágba, aminek ő máskülönben az ismerője, de
ennek legfeljebb csak tíz-tizenöt százalékos esélye lehet a teljes alkotmánybírósági döntési
repertoárt tekintve, de egy jogtörténésznél vagy egy periférikus jogág specialistájánál még
ennyi sem.
E két körülményből adódik aztán a mindenkori új alkotmánybírók számára, hogy döntést
igényel a részükről, miként haladnak tovább, és milyen alkotmánybírói szerepfelfogást
valósítanak meg. Az újonnan megválasztott alkotmánybíró a korától (rendszerint ötvenhatvan év körüli az új alkotmánybíró) és személyiségétől függően dönthet úgy, hogy ő örökre
a munkatársaira hagyja álláspontok kialakítását az elvétve a saját szűkebb területére eső
ügyeken túl, és csak mint a munkatársi álláspontok postása képviseli a testületi üléseken és a
szavazásokon ezeket az álláspontokat. Ez a beállítódás keveredhet alkalmanként azzal, hogy
amely ügyekben nem kapott a munkatársi gárdájától határozott álláspontot, vagy egyszerűen
szimpatikus neki más alkotmánybírók egy-egy álláspontja, akkor a testületi üléseken és
szavazásokon alkalomszerűen, vagy akár tartósabban is csapódik ezekhez, és az ilyen tartóssá
vált csapódások révén kis szavazati csoportok jöhetnek létre a testületen belül egy-egy
véleményvezérrel és az őt körülvevő két-három csapódó alkotmánybíróval.
E szerepfelfogásnak a poláris ellenkezője, ha a specializálódott jogász megválasztott
alkotmánybíróvá válva kemény munkával nekiáll, és néhány hónap, vagy akár egy-két éve
alatt - attól függően, hogy mennyire szűk jogterület specialistájaként került ide be - igyekszik
valóban generalista alkotmánybíróvá felnőni. Ez az jelenti, hogy törzskari munkatársait csak
az előadó bíróként kapott saját ügyek tervezetkészítésébe vonja be - megadva számukra az
érdemi döntés irányát, de technikailag a részleteket rájuk bízva -, de a más kollégák által
előadóként készített tervezeteket már saját maga dolgozza fel, essenek azok bármilyen távol
az eredetileg általa ismert, speciális jogi területtől. Saját tapasztalataim szerint ez a felnövés a
generalista alkotmánybírói szerepre félév/egy év alatt alapjaiban teljesíthető, és azután még
egy év alatt ez tökéletesíthető. Igaz, hogy az évek sora azután egyre könnyebbé teszi ezt, és
amit az első években az ilyen generalista szándékú alkotmánybíró az egész heti kemény
olvasási és elemzési munkával tudott elérni, azt négy-öt év múlva egy nap alatt is teljesíteni
tudja, és ráadásul magasabb szinten.
E polárisan eltérő szerepfelfogásokon túl (nevezzük ezeket véleményszuverén és
véleménypostás alkotmánybírói szerepeknek) egy köztes és gyakori szerepfelfogás az, amikor
a szűk jogterületre specializáltan érkező új alkotmánybíró némileg kibővíti az első
hónapokban/években az eredetihez közeleső jogággal, jogágakkal az érdemben átlátni kívánt
1

Az Egyesült Államokban az a gyakorlat alakult ki az 1900-as évek elejétől, hogy a felsőbíróságoknál a bírák a
nevesebb egyetemek jogi karairól három vagy négy munkatársat (law clerk) vehetnek fel maguk mellé technikai
segítőként egy-egy éves szerződéssel. Ez alakult át úgy az európai alkotmánybíróságoknál - a németektől átvéve
a mintát -, hogy nem joghallgatókat, hanem végzett és nagy tapasztalattal rendelkező jogászokat vesznek fel
munkatársaknak, és nem egy évre, hanem huzamosabb időre, és ezek fogadják, illetve nevelik be az új és új
alkotmánybírókat. A mintaadó német gyakorlathoz e téren lásd Kranenpohl 2010:106-108; az
alkotmánybírósági munkatársak kérdésének összehasonlító elemzéséhez az európai országokat illetően lásd
Pokol 2014.
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döntési területeket, és csak a többi részt hagyja meg munkatársainak, hogy e területeken azok
véleménypostása legyen, vagy csapódik tartósan a szimpatikus más kollégákhoz
szavazóblokként. Mivel a fent jelzett körülmények az összes európai alkotmánybíróságon
belül léteznek, ha részleteiben eltérő módon is, így ez a különböző alkotmánybírói
szerepfelfogásokból összeálló alkotmánybírósági döntési testület-jelleg általánosnak
mondható. Saját tapasztalataim és az információk alapján a becsléseim szerint pl. az elmúlt
harminc évben a kb. 40 hazai alkotmánybíró közül 12-15 lehetett a véleményszuverénné
felnövő alkotmánybíró, 16-18 a részlegesen kibővített kompetenciájú, de a többi területen
véleménycsapódó alkotmánybíró, és 8-10 lehetett az, aki alapvetően a munkatársi gárdája
véleménypostása volt, és ezek hézagaiban véleménycsapódónak lehetett minősíteni a
szimpatizáló kollégákból szerveződő szavazati blokkokban. Így tehát egy tipológiát adva a
döntési folyamatban az alkotmánybírói szerepjátszásokat illetően a döntési szuverenitás
csökkenése mentén beszélhetünk a véleményszuverén, a részleges véleményszuverén, a
véleménycsapódó és a véleménypostás szerep szerint tevékenykedőkről a mindenkori
alkotmánybírói testületekben.
Ebből ered tehát, hogy az alkotmánybírói testület alaposan eltérő szerepfelfogás szerint
tevékenykedő alkotmánybírókból áll össze, és ebből fontos összefüggések származnak az
alkotmánybírósági precedensdöntések létrehozatalára és ezek későbbi sorsára. A döntések
precedensereje szempontjából döntő fontosságú az a régen megállapított tézis, hogy lévén a
bírói munkatársak önállótlanabbak a posztra megválasztott bíráknál, így ha rájuk tolódik át a
tényleges érdemi döntési súly, akkor ők jobban ragaszkodnak az egyszer már lefektetett
precedensekhez, és ezért azok újragondolása kizárt számukra.2 De a hazai tapasztalatok is azt
mutatják, hogyha még maga az alkotmányszöveg is kifejezetten megváltozott a régi
precedensek lefektetése után, akkor is csak nagy küzdelmek révén lehet arra rávenni testületi
többséget, illetve mögöttük levő 45 fős hazai munkatársi gárdát, hogy feladja a régi
precedensekben lefektetett érveléseket. Ennek pedig további összefüggésekkel együtt az lehet
a következménye, hogy a döntési érvelés súlya az írott alkotmányi rendelkezésekről egyre
inkább átmegy a véglegesen rögzítődött precedensekre, és azok összessége mint egy pszeudo
alkotmány funkcionál, szokásjogi lerontással elfojtva az írott alkotmányt. 3 Hiába jön ekkor a
testületbe esetleg az újonnan megválasztott alkotmánybíró nagy elszánással, hogy majd
esküjének megfelelően helyreállítja az írott alkotmány iránti alkotmánybírói hűséget, még
saját, elődjétől örökölt munkatársait se nagyon tudja eltéríteni a helytelenített precedensektől.
Ha pedig ez sikerül is, akkor a saját előadói tervezetei rendszeresen kudarcot vallanak a
többségi támogatás megszerzésében egyszerűen azért, mert a lefektetett precedensektől eltér
az évelése, többséget szerezni az eltéréshez pedig lényegében lehetetlen. Ha az ilyen új és
elszánt alkotmánybíró a más által készített tervezetek esetében akarja megváltoztatni a
lefektetett precedensek érvelési formuláit a testületi vitákban, akkor pedig mintha falba
ütközne, azzal az érvvel szembe kerülve, hogy „hiszen nem ezt a formulát szoktuk
használni!”, mondjon erre bármit is válaszul. Még egy következmény a testületi vitát illetően
a különböző alkotmánybírói szerepjátszás szerint tagoltságból, hogy mivel csak az adott
ügytípusban véleményszuverén bírák urai a véleményüknek és álláspontjaiknak, így a
véleménypostás szerepet játszók csak formálisan vesznek részt a vitában, hisz nem őket
2

Lásd ehhez Richard Posner amerikai szövetségi főbíró megfigyelését: „But what one expects (…) if most
judicial opinions are written largely by law clerks (as they are), who are inveterate legalists because they lack the
experience, confidence or „voice” to write a legislative opinion of the kind that judges like Holmes, Carodozo,
Hand, Jackson, Traynor, or Friendly wrote. The delegation of judicial opinions writing to law clerks may
explaine the decline in the number of judges whom anyone would be inclined to call „great”. Richard A. Posner:
Realism about Judges. Nothwestern University Law Review (Vol. 105.) 2011 No. 2.583.p.
3
Pozitív értékeléssel ezt a fejleményt nevezte - büszkén felvállalva - az első hazai alkotmánybírósági elnök
„láthatatlan alkotmánynak”, és saját tapasztalataim szerint ez minden ezzel szembenálló megnyilatkozás dacára
kikezdhetetlen itthon maradt egészen napjainkig.
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kellene meggyőzni, hanem az őket instruáló munkatársi gárdájukat, akik ellenben nincsenek
jelen a testületi vitáknál. 4 Így ez is abba irányba tolja az egyszer lefektetett precedenseket,
hogy azok változatlanul és újra gondolhatatlanul fennmaradjanak.
Ezek tehát a strukturális előkérdések voltak az alkotmánybírósági precedensjog réteget
illetően, és most áttérve a belső, tartalmi kérdésekre a következőket lehet kiemelni. Egy ilyen
tartalmi kérdés, hogy az egyes alkotmánybíróságokon kialakult döntési stílusok mennyiben
váltak szöveghűséggel jellemezhetőnek az alkotmányszöveg rendelkezéseit illetően, vagy
ezzel szemben csak a legáltalánosabb deklarációkat tekintik szövegalapnak, és az ezek által
nyújtott nyitottság révén maguk bontanak ki ezekből új és új alapjogokat, alkotmányos
elveket, teszteket és alkotmányos mércéket, lényegében egy új alkotmányt teremtve. Fontos
kiemelni, hogy nemcsak az egyszer lefektetett precedensek válhatnak szinte örökkévalóvá és
alig változtathatóvá az európai alkotmánybíróságok gyakorlatában az előbbi okok miatt,
hanem még inkább ez mondható el az egyszer már kialakult döntési stílusról. Egyszerűen
azon oknál fogva, hogy az e feletti diszponálás előfeltételezi ennek a tudatos és kritikus
átlátását, és ezek híján maga a döntési stílus is csak mint egy láthatatlan fal állja útját az
eltérések előtt. A döntési stílust ugyanis magát nem lehet megidézni egy-egy
alkotmánybírósági döntésből, és kritika alá vonni, hanem mint egy láthatatlan kúszóinda csak
ott van, és korlátot jelent. Saját tapasztalataim szerint, mivel a legtöbb hazai új alkotmánybíró
- úgy ahogy az európai alkotmánybíróknál általában is jellemző ez a különböző jogágban
specializálódás utáni idekerülés miatt - korábban nem foglalkozott rendszeresen és kritikusan
az alkotmánybírósági döntésekkel, és főként nem az első hazai alkotmánybírói többség
demokráciát alaposan korlátozó döntési stílusával, így a megválasztásuk után csak
alkalmazkodtak a már kialakult döntési stílushoz, és ezt evidensnek véve nem is észlelték,
hogy lennének alternatívák más döntési stílusok kialakítására.
Pedig nagy eltérések vannak az egyes európai alkotmánybíróságok döntési stílusa között,
és ezeket röviden összefoglalva azt lehet mondani, hogy az alkotmányszöveg konkrét
rendelkezéseitől elszakadó és ezek helyett az általános deklarációkból és alkotmányos
elvekből a döntések sorozatával egy új alkotmányt készítő döntési stílust a németek
alakították ki már az 1950-es évek végétől kezdve, és onnan átvéve ezt valósította meg
elsősorban a spanyol, a litván és a magyar alkotmánybíróság is.5 Ehhez képest a horvát a
szlovén és a román alkotmánybírák jobban tapadnak érvelésükben az alkotmányszöveghez és
annak rendelkezéseihez.
A következő kérdés, hogy az egyes alkotmánybíróságok mennyiben alapozzák a korábbi
precedenseikre (alkotmánybírósági döntésekre, rövidítve Abh.-ra) a későbbi döntéseiket, vagy
ezzel szemben elsősorban az írott alkotmányi rendelkezésekre alapozzák azokat. Ki kell
emelni külön azt a különbséget is az egyes alkotmánybíróságok között, hogy az Abh.-k
fokozott középpontba kerülése mennyiben jár párhuzamosan azzal, hogy az alkotmányi
rendelkezések pedig háttérbe kerülnek az érvelésben. Ez nem lenne szükségszerű, és a
bőséges Abh.-idézés mellett elvileg maradhatna az alkotmányi rendelkezések párhuzamos
4

Jelezni kell, hogy míg itthon és egy sor európai alkotmánybíróságnál csak spontán módon a fenn vázolt
körülmények miatt megy át az érdemi döntés kialakítása egy-egy alkotmánybírónál a törzskari munkatársi
gárdájához, és működnek ezek kvázi „pótalkotmánybíróként”, addig néhány országban ez formálisan is
megtörténik, és hivatalosan is pótalkotmánybírók állnak a megválasztott alkotmánybírák mellett, az érdemi
döntéseket jórészt átvéve tőlük. Ez a helyzet jellemző leginkább a török alkotmánybíróságnál, és kisebb
mértékben a román alkotmánybírák esetében, míg a horvátoknál ez csak annyiban áll, hogy a formálisan az adott
ügyben előadó bíróvá kinevezett alkotmánybíró munkatársa is részt vehet az alkotmánybírói testületi vitában, és
ezzel még inkább lehetővé válik az egyes alkotmánybíróknál, hogy csak formálisan töltsék be ezt a pozíciót, és
az érdemi döntéseket átadják az alkotmánybírósági munkatársi gárdának.
5
Lásd ehhez részletesen Pokol Béla: Alkotmánybírósági döntési stílusok Európában. Jogelméleti Szemle 2015/3.
107-129. p.; illetve Téglási András/ T. Kovács Júlia: Alkotmánybíráskodás visegrádi szomszédainknál:
Áttekintés a cseh, a lengyel és a szlovák alkotmánybíróság kialakulásáról. Pro Bono Publico. 2015/-. 90-104. p.
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bevonása az indokolásba és a döntések megalapozásába. A magyar gyakorlatban ez azzal járt,
hogy a döntések indokolásának első részében formálisan megidézve az érintett alaptörvényi
rendelkezést rögtön félretolásra is kerülnek ezek, és ténylegesen már nincsenek bevonva ezek
az érvelésbe, így szinte kizárólag a konkrét ügyben felmerült jogi rendelkezések és bírói
döntések és a vonatkozó Abh.-k egyezése vagy ütközése jelenti az indokolást. Legfeljebb csak
általánosságban kerül említésre egy-egy mondatban az indokolásban, hogy alkotmányos vagy
alkotmányellenes-e egy vitatott törvényi rendelkezés, de szinte soha nem Alaptörvény egyegy konkrét rendelkezéséből, ennek szövegéből kiindulva történik meg az elemzés e kérdés
eldöntésére. A körülöttünk levő többi ország alkotmánybírósági döntési stílusát elemezve az
látható, hogy annak menetében, ahogy csökken a korábbi Abh.-k érvelésbe bevonása a
későbbi döntések megalapozásánál, párhuzamosan egyre inkább erősödik az alkotmányra
alapozás, sőt az egyes alkotmányi rendelkezések szövegéből való közvetlen kiindulás minden
egyes alkotmányi dilemma eldöntésénél. Így kissé a lengyelnél is már erősebb ez az
alkotmányra alapozás, mint a magyarnál, és ez az Abh.-k középpontba emelését csak
mérsékelten megtevő cseheknél még erősebb, de a szlovénoknál a leginkább szembeötlő ez.
Ez utóbbiak az alkotmányuk legkülönbözőbb rendelkezéseit is szövegszerűen elemzik, ha az
ügy kapcsán ez fontossá válik, és nem Abh.-kat vesznek alapul ezek eldöntésénél. A
horvátoknál, akik az összes közül a legkevésbé támaszkodnak a korábbi Abh.-ikra, szintén
jellemző a konkrét alkotmányszöveg elemzése döntéseik indokolásában, de azt az intenzitást
ez nem éri el náluk, mint a szlovénoknál.
Az Abh.-k beemelése a döntések megalapozásába a csökkenési sorrendben a magyarlengyel-cseh-szlovén-horvát vonalat kell megállapítani Közép-Kelet-Európát tekintve, és ebbe
a román döntési mintát a horvát elé helyezhetjük el, nagyjából a szlovénnel egyező módon.
Takarékosan hivatkozzák meg Abh.-kat a román alkotmánybírák, és csak a döntés tárgya által
relevánssá tetteket, ezek közül is zömmel csak egyet, de az eljárási kérdéseknél felmerült
mellékes dilemmákat nem ezekre alapozva döntik el. Szöveges megidézés ezek közül is ritka,
és akkor is csak néhány lényeges sort vesznek át, de zömmel csak az Abh.-ból átvett régi
érvelés lényegét írják be az új döntésekbe. Láncolatszerű, egymást ismétlő Abh.-k
meghivatkozását egy korábbi empirikus döntéselemzésemben csak egyben találtam a 15
elemzett döntés között a románoknál , ahol a diszkrimináció tilalmának terjedelmére hat régi
Abh-t is felsorol a határozat indokolása.6 E kivételtől eltérően zömmel csak egy-két Abh.
meghivatkozása a jellemző a román alkotmánybírósági döntésekben. Ez több mint a horvát
esetében, és itt a döntésekből jól kivehető indítványozói érvelések is zömmel tartalmaznak
régi Abh.-ra hivatkozást, és ez mutatja, hogy az alkotmányellenesség miatti kifogásolásban itt
a szélesebb jogászi nyilvánosság is ráállt az alkotmány rendelkezései mellett az Abh.-k
normatív érveire.
Az Abh.-k túlzott kiemelésével szembeni alternatívát a döntések megalapozásában
általánosságban a konkrét alkotmányi rendelkezések masszív bevonása jelenti, és e téren is a
szlovénekhez állnak közel a románok. Sőt ők még náluk is nagyobb mértékben bevonják az
egyes alkotmányi rendelkezéseket közvetlenül az indokolás egyes érveléseibe. A román
alkotmánybírák szinte mindig közvetlenül az alkotmányi rendelkezések szövegéből indulnak
ki az érvelésnél, és ezek szövegszerű megidézés után a szöveg értelmezése történik meg, majd
közvetlenül ehhez hasonlítják a támadott törvényi rendelkezések értelmét. Azt lehet mondani,
hogy a román alkotmánybírósági gyakorlatban formailag egyáltalán nem térnek el a nálunk
Magyarországon a rendes bíróságoknál látott jogalkalmazói érveléstől, és közvetlenül a
vonatkozó (alkotmányi) rendelkezés szövegéből érvelve történik meg a döntés, mellékesen
alárendelve odavonva a nyitott alkotmányi helyek által szükségesé tett korábbi Abh.-k
precedenseinek konkretizáló értelmezését is. Ezzel szemben - hogy rögtön ütköztessük ezzel a német alkotmánybírák alkotmánytól elszakadó döntési stílusát követő és az elszakadást
6

Lásd már idézett 2015-ös tanulmányom 122-124. oldalait.

9

felfokozó magyar döntési stílusban teljes szakítás történik meg a rendes bírósági
jogértelmezés korlátaival, és a tényleges érvelésben már nem is kerül említésre a konkrét
alaptörvényi szöveg, hanem itt már az Abh.-k jelennek meg döntési alapként.

1.3.

Az alkotmánydogmatika kérdései

Az alkotmányba vett alapjogok az egyszerű törvények és jogszabályok felett állva az
állampolgárokat védték eredetileg az állammal és jogalkotásával szemben, ha ezek törvényei
és más jogszabályai alkalmanként az állampolgárok alapjogait sértő tartalommal jelentek
meg, mint ahogy az alkotmányba foglalásuk előtt az emberi jogokként is az ember állami
hatalommal szembeni védelmét célozták. Az egyszerű törvényi joganyagokra és ezek jogági
jogdogmatikáira kihatás első lépcsőben az USA-ban, különösen a híres Lochner-döntéssel
1905-ben - az alkotmánybíráskodás akkor még kizárólagos helyén - úgy indult, hogy New
York állam egy új törvényét a szövetségi legfelsőbb bírói fórum megsemmisítette, mert
megítélésük szerint az beleütközött az alkotmány által garantált tulajdonvédelembe és a
szerződési szabadság elvébe. Itt még a magánegyének védelménél az állam volt a másik fél,
akinek alkotmányellenes jogalkotásától a magánegyén meg kellett védeni. Ez a közvetett
kihatás fokozódott a németeknél 1950-es években, amikor a legfelsőbb munkaügyi bírák a
munka törvénykönyvének máskülönben megfelelő munkaszerződését két magánegyén között
alkotmányellenesség címén semmisnek mondtak ki, az alkotmány közvetlen hatályára és
ennek az egyszerű törvények feletti jogforrási státusára alapozva. A német alkotmánybírák
ugyan 1958-ban ezt annyiban mérsékelték, hogy egy egyszerű törvényi előírást egy rendes
bírósági bíró nem tolhat félre, és helyette nem alkalmazhatja közvetlenül a releváns
alkotmányi előírást azzal, hogy az elsőbbséget élvez. Ám azt kimondták, hogy az alkalmazott
egyszerű törvény rendelkezéseinek nyitottságát ezen alkotmányi elv vagy alapjog
odavonásával kell értelmezni, és csak akkor lesz alkotmányos a bírói döntés, ha a törvény
mellett egyben a releváns alapjognak is megfelel. Ha nincs nyitottság, hogy alkotmányos
alapjogot odavonják, és egyszerre érvényesítsék a törvényi rendelkezést és a releváns
alkotmányos alapjogot, akkor a bírónak felfüggesztheti az eljárását, és kérheti az
alkotmánybíróságot az alkotmányellenesség gyanúja miatt a törvénykontrollra, de ő maga
nem tolhatja ezt félre.
Ezzel már közvetlenebbül kezdtek kihatni az alkotmányi rendelkezések és alapjogok a
magánjog területére és dogmatikájára, és ezt az alapjogoknak a magánszemélyek közötti
közvetett hatályát fokozatosan több ország alkotmánybírósága is átvette a későbbiekben a
létrejöttük után. Így az olasz, mely már akkor is létezett, de az ezután létrehozott a spanyol és
portugál is ezt a közvetett horizontális hatást fogadta el az alkotmányos alapjogok magánfelek
közötti viszonyában. Ezzel szemben az íreknél, ahol az alkotmánybíráskodást is a rendes
legfelsőbb bírák látják el a közvetlen hatályt fogadták el. Azonban ahol a közvetett hatályt
fogadták el formálisan, ott is olyan szélesen alkalmazták ezt, hogy ténylegesen egybeesett a
közvetlen hatállyal. Ahogy Mathias Kumm írta 2006-ban egy cikkében, ha a németeknél egy
törvénymódosítással előírnák, hogy mostantól közvetlen hatály szerint kell alkalmazni az
alkotmányos alapjogokat, az ténylegesen semmilyen hatást nem váltana már ki, mert
valójában már ma is ez létezik.7
Az alkotmányi jog magánjogba behatására az ezt megalapozó német alkotmánybírák több
formulát is használtak, és ezek különböző mértékben tették aztán lehetővé a jogrendszer többi
ágának alkotmányjogiasítását. Az egyik formula az alapjogok átsugárzó hatását emeli ki, és ez
7
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az átsugárzás az egyes jogági jogszabályi rendelkezéseinek nyitott normái és elvei révén tud
behatolni ide. A magánjogban tipikusan ilyen extrém módon nyitott jogelv a jóhiszeműség
elve („Treu und Glauben), de minden jogágban vannak nyitott jogelvek, és így a behatás ezek
révén megtörténhetett. De egy másik formula még inkább kinyitotta a beáradás lehetőségét,
mert az alapjogokat mint objektív értékrendet fogta fel, mely előtt nem állhat korlát, és így
bárhová odavonhatóságuk még inkább biztosított. Az objektív értékként való tág felfogás
aztán az alapjogokon túl az alkotmányban említett bármely alkotmányos elvet és
alkotmányosan védett intézményt kiáltalánosíthat, és az egyszerű törvények rendelkezéseivel
szemben mint alkotmányos értékeket számon kérhetővé teszi őket, legyenek azok büntetőjogi
rendelkezések vagy eljárásjogiak.
Felmerül még, hogy mi hajtja előre a hagyományos jogágak alkotmányjogiasítását? Az
összehasonlító elemzések azt mutatják, hogy ez nem egyformán megy előre az egyes
országokban és egyes jogágakban. A németeknél például a büntetőjog és a magánjog esetében
ment végbe nagymértékben alkotmányjogiasodás, az alkotmányos büntetőjog s az
alkotmányos magánjog kialakulása, míg Magyarországon csak a büntetőjog esetében volt
megfigyelhető meg ez jó ideig erőtelesebben mind az alkotmánybíráskodás szintjén, mind a
jogi egyetemi jogászok között. A munkajog esetében a németeknél voltak erre elmozdulások,
és az USA-ban is nagy vita volt a a munkajog alkotmányjogiasítására a jogászprofesszorok
között. Egy jogág alkotmányjogiasítása három irányban jelent változtatást. Egyrészt, ha ez az
adott ország alkotmánybíróságának a szintjén is megtörténik, és alkotmánybírósági döntések
normatív érvei adják meg a főbb normákat az adott jogág számára, akkor az kiveszi az adott
jogág szabályainak szabad alakíthatóságát az egyszerű törvényhozó mérlegeléséből, és csak
kodifikálhatja a törvényben a már megállapított alkotmánybírósági normatívákat. Másrészt az
adott jogág szélesen meghatározott törvényi normái esetében az alkotmánybírósági döntések
közvetlenül a bírói jogalkalmazó mérlegelést is meghatározott irányokba terelhetik. E
második lehetséges úgy is, hogy nem maguk a alkotmánybírák mondják ki a rendes bíróságok
számára ezt a meghatározott irányokba ösztökélést, hanem a jogág egyetemi jogászai maguk
állnak át az alkotmányjogiasított érvelésre, mert a jogágban kitűzött jogalakítási céljaikat
ezzel jobban szolgálni vélik. Ez pedig már a harmadik alkotmányjogiasítási irányt jelenti a
törvényhozás felé irányuló és a bírói jogalkalmazást közvetlenül meghatározó
alkotmányjogiasítás mellett. Ez az adott jogág jogdogmatikai tevékenységét célozza meg, és a
hagyományos logikai koherenciára irányuló jogági dogmatikák helyett inkább az alkotmányos
értékekből levezetett normatív fogalmakat, teszteket és mércéket állítja mind a törvényhozó
által megalkotható jogi normák elé, mind a már megalkotott jogot alkalmazó bírói
jogértelmezés elé. Ám ez utóbbi, egyetemi jogászi önkéntes alkotmányjogiasítás (vagyis az
alkotmánybírósági döntések kényszerítő ereje nélküli fajta) attól függ, hogy az adott ország a
bírói karának összetétele valószínűsiti-e, hogy követni fogják az egyetemi jogászok által
alkotmányos érvekkel sürgetett jogváltozatási/jogértelmezési irányokat? Az nem sokat ér,
hogy egyetemi jogászként prófétai megátkozásokkal kárhoztassák az „alkotmányosan vak”,
„engedetlen” bírákat, és akkor inkább tovább lépnek, és a politikai törvényhozási útban bízva
kísérlik meg ugyanezt, és az adott jogágban elmarad erőteljesebb alkotmányjogiasítás. Ahogy
Ian Holloway írja az USA munkajogának megítélése szerint sikertelen alkotmányjogiasítási
útját értékelve, ha egyszer az amerikai társadalom szerkezete olyan, hogy inkább a politikai
törvényhozási utat kell választani kívánt jogváltoztatási célok megvalósítására, akkor le kell
térni az eddig hiábavalóan kísérletezett alkotmányjogiasítási útról: „Rather, it will focus on
whether the experience of other nations supports the argument that the constitutionalization of
labor law in the United States would be desirable or whether there is something in the nature
of American society which suggests tha caution is advisable in viewing the Constitution as the
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preferred vehicle for normtive change in labor law.” 8 Ilyen őszinte önfeltárulkozást az egyes
hagyományos jogágak alkotmányjogiasítási törekvései mögött a különböző országokban
ritkán találni, de nyilvánvaló, hogy ez is az egyik fő mozgató rugó. Túlmenve ezzel egyes
alkotmánybírók belső ambícióin, akik, ha egyszerű jogászprofesszorként nem tudták korábban
befolyásolni az eredeti jogágukat, akkor legalább most alkotmánybíróként kísérlik meg
nézeteikkel az alkotmányos jogágként triumfálást. Ami nem megy a hagyományos politikai
törvényhozási úton, vagy a hagyományos jogági dogmatika domináns professzorainak a
ellenállása miatt egy-egy jogágban és egy-egy országban, akkor ehhez képest egy alternatív
utat jelent az alkotmányi alapjogokból és alapelvekből konstruált alkotmányjogiasított jogág
megcélzása, főként, ha baráti alkotmánybírósági többség is valószínűsíthető ennek
támogatására. Vagyis, amit Ran Hirschl a hosszú ideig törvényhozási többséget adó politikai
erő összecsuklása előtti utolsó menekülési stratégiájaként már elemzett a baráti főbíráknak
alkotmányossági ellenőrzésre leadott út értékelését illetően, az, ha más konkrétsággal is, de az
egyes jogágak alkotmányjogiasítása szempontjából is felhasználható elemzési segítségként.

2. A magyar alkotmányi jog rétegeinek kérdéseiből
A haza alkotmányi jog rétegeit elemezve az előbbihez képest megfordítom a sorrendet, és az
alkotmányi szövegréteg után először az alkotmányi dogmatikát és az alkotmányos jogágakat
nézem meg vázlatosan, és a záró részben térek ki az alkotmányi precedensjogra, az
alkotmánybírósági precedensdöntésekre
1. A magyar alkotmányi jog szövegrétegének jellemzői
A 2012-ben hatályba lépett Alaptörvényt a szövegrétegét illetően érdemes különválasztani
egyrészt a szűkebben vett alaptörvényi szövegét és a preambulumát jelentő Nemzeti Hitvallás
szövegét, másrészt a szűkebben vett alaptörvényi szövegen belül is az ennek kezdő részét
jelentő Alapvetést együtt az ezt követő Szabadság és felelősség résszel - melyekből az első
még sok deklarációját illetően inkább a preambulumban szokásos jellegű deklarációkat
tartalmaz, és az ezt követő rész az alkotmányos alapjogok lefektetésének a része -, illetve az
ezektől jóval részletesebb, szabálypontosságot közelítő Állam részt az államszervezet
keretének és főbb szervek szabályozásával. A Nemzeti Hitvallást nagymértékben felértékeli
az Alaptörvény maga is azzal, hogy az Alapvetése R) cikke kötelezővé teszi az egész
Alaptörvény Nemzeti Hitvallással összhangban történő értelmezését. Így ezek a normatívan
nyitott deklarációk az egész alaptörvényi szabályozás nyitottságát fokozzák, megemelve az
alkotmánybírósági értelmezés szabadságát, és ez az értelmezési szabadság még azáltal is
fokozódik, hogy az R) cikk e emellett még a történeti alkotmány vívmányaival összhangban
történő értelmezést is előírja, melynek megállapítása a tartalmi rögzítés híján maguknak az
alkotmánybíráknak a jövőbeli feladata.
Csak a szövegréteg szerkezeti jellemzőire korlátozva a mostani elemzést tartalmilag elég
annyit kiemelni, hogy a Nemzeti Hitvallás 26 deklarációja jórészt a nemzeti és a keresztény
kulturális örökség megtartását helyezi a középpontba azzal az összegző megállapítással, hogy
„országunk rendjét a nemzeti együttműködésre alapítjuk”. Ezt az individualizmus elé
korlátokat állító deklarációt aztán az Alapvetés O) cikke azzal egészíti ki - többek között az
8
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alapjogok értelmezése szempontjából -, hogy „Mindenki felelős önmagáért, képességei és
lehetőségei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.”
Az Alaptörvény és módosításainak védelmét az alaptörvényi szöveg úgy igyekszik
biztosítani az alkotmánybírósági felülvizsgálattal szemben, hogy kifejezetten rögzíti a 24.
cikkének az (5) bekezdésében, hogy ez a felülvizsgálat csak a „megalkotására és kihirdetésére
vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények tekintetében” lehetséges. Ez a
rendelkezés az Alaptörvény 4. módosításakor került be az alaptörvényi szövegbe, amikor az
alkotmánybírói többség mutatott arra hajlandóságot, hogy a kis létszámú, hazai
alkotmányjogászi kör által sürgetett követelésnek eleget tegyen az alaptörvényi
módosításainak ellenőrzés alá vonásában. A hazai alkotmánybírósági döntési stílusban eddig
kialakult szöveghez való laza kötődés miatt azonban jelezni kell, hogy mivel az
alkotmánybírósági többség felett nincs felettes instancia, mely az értelmezését felülbírálná,
így az eddigi tapasztalatok szerint ez egyáltalán nem jelent teljes védettséget arra, hogy
bizonyos belpolitikai és külpolitikai konstellációban nem jön létre egy kitágított értelmezés az
alaptörvény-módosítások teljes körű ellenőrzés irányába, és ekkor ez a szándéka szerint
korlátozó rendelkezés inkább e vitatott ellenőrzés legitimáló alapjaként válik „élő joggá”.
(„Hisz az Alaptörvény maga jogosította fel kifejezetten az alkotmánybírákat a Alaptörvény és
módosításainak ellenőrzésére!”) Hogy nem képzelgés az alaptörvényi szöveg kifejezett
előírásától eltérés lehetősége e téren is, azt mutatja, hogy bár az Alaptörvény negyedik
módosítása a Záró rendelkezés 5. pontjában előírta a korábbi Alkotmányon nyugvó
alkotmánybírósági döntések hatályon kívül helyezését - és az ezt megelőző alkotmánybírósági
testületen belüli és a tágabb nyilvánosság előtti viták mutatták, hogy ezzel az új Alaptörvény
elfogulatlan értelmezését kívánták segíteni - az Alkotmánybíróság testületi többsége e
kifejezett rendelkezés ellenére elvi határozatokban - a 22/2012 majd a 13/20013 AB
határozatokban - rögzítette az Alaptörvény által hatályon kívül helyezett alkotmánybírósági
döntésekre támaszkodás lehetőségét.
A hazai alaptörvényszöveg azon ritka kivételek közé tartozik, melyek maguk írják elő az
értelmezésére vonatkozó szabályokat, és ez abból is fakadt, hogy az 1990-től beinduló hazai
alkotmánybíráskodás első alkotmánybírói többsége olyan mértékben elszakadt az írott
alkotmánytól, hogy ténylegesen a saját alkotmánybírósági döntéseikben lefektetett normatívák
alapján látták el az alkotmánybíráskodást. Ezt a módszert ugyan a német alkotmánybíráktól
vették át, de ezt olyan fokban továbbfejlesztették, hogy egy időre a vonatkozó nemzetközi
szakirodalomban mint a világ legaktivistább alkotmánybírósága szerepelt.9
Az Alaptörvény két, egymással összefüggő, értelmezésre vonatkozó cikket tartalmaz az
Alapvetés részében az R) cikk (3) bekezdését és a 28. cikket. Az előzőről már volt szó, az
utóbbi a bírósági jogalkalmazásra kimondva egyrészt a teleologikus jogértelmezést teszi a
bírói értelmezés első helyére, másrészt az Alaptörvénnyel összhangban történő értelmezést. Itt
azonban nem áll le, és még hozzáteszi, hogy „Az Alaptörvény és a jogszabályok
értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan ész és a közjónak megfelelő erkölcsös és
gazdaságos célt szolgálnak.” Az alkotmányozó a többes értelmezési irány kötelezővé tételével
(jogszabályi céllal, Alaptörvénnyel, józan ésszel, erkölcsös és gazdaságos céllal) ugyan a bírói
döntés kereteit meghatározott irányokba korlátozni kívánta, de nyilvánvaló, hogy végső
hatásában ez a többes irány csak azt okozhatja, hogy a bírói kar felsőbíróságai és felettük az
alkotmánybírák tetszés szerint maguk alakíthatják ki az alaptörvényi értelmezés és a
jogszabályok értelmezésének tényleges gyakorlatát. Kevesebb itt nyilvánvalóan több lett
volna.
Az Alaptörvény hetedik módosítása aztán első helyre a jogszabály céljához kötött
jogértelmezési kötelezettségnél az jogszabály (alkotásánál vagy módosításánál lefektetett)
9
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indokolásában található szempontokat. Igaz, hogy e hetedik módosítás indokolásában ezt
rögtön relativizálta is azzal, hogy „abban változatlanul felhasználhatók a jogszabály
elfogadása kapcsán elhangzott érvek, a történeti alkotmány vívmányai vagy a jogtudomány
eredményei is.” Így a Kúria és végső soron az Alkotmánybíróság döntéseire bízta, hogy e
nyitottságot milyen tartalommal tölti be, és milyen hierarchiát alakít ki végül a főbb
jogértelmezési módok között a jogalkotó szándékát tükröző indokolási szöveg
figyelembevétele terén. Önmagában ez az alaptörvényi nyitottság - a vonatkozó indokolási
rész révén - így a fennálló állapotokhoz képest nem követel meg semmilyen kötelező
elmozdulást, de ha az Alkotmánybíróság a módosítás indokolása helyett a fő hangsúlyt
magára a módosított alaptörvényi szövegre teszi, akkor erősebben a jogértelmezési hierarchia
csúcsára teheti a törvényi indokolásokban megtalálható normatív érvek kötelező erejét.
Védhető értelmezés, hogy a bíróságokon túl a 28. cikk közvetetten más közhatalmi szervek
jogértelmezésére is vonatkozik ám kérdés, hogy e vonatkozásban az Alkotmánybíróság
miként van érintve a 28. cikk parancsával? Ugyanúgy, mint a rendes bíróságok? Vagy csak
akkor, amikor a bírói döntés alkotmányosságát vizsgálja felül, de a többi eljárási fajtájában az
absztrakt normakontrollnál ez már másként jön számításba? Vagy még ekkor sem, és a
bírósági döntés jogszabályi indokolásra hivatkozó érvelését felülbírálhatja azzal, hogy más
alapjogok fényében félre kell tolni, akár az indoklási szöveg explicit iránymutatását is? Ha
pedig ezt kezdjük el részletesen elemzi, akkor bejön a már említett elemzési kérdés, hogy
miként áll a rendes bíróságok vonatkozásában az Alaptörvény R) cikkének (3) bekezdésébe
foglalt parancs, hogy miközben a 28. cikk szerint a bíróságoknak az alkalmazott jogszabályt
mindig az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezniük, addig az R) cikk (3) bekezdésének
parancsa pedig ezt az Alaptörvénnyel levő összhangot csak a rendelkezéseinek céljaival és a
Nemzeti Hitvallással együtt történő értelmezése esetén engedi megállapíthatónak.
Kérdés még, hogy „mozgásba hozhatják-e” a 28. cikk szerinti értelmezés ellenőrzését az
alkotmánybírák előtt az alkotmányjogi panaszok indítványozói maguk, vagy csak hivatalból
az alkotmánybírák nézhetik ezt meg a már beadott bírói döntéseket támadó alkotmányjogi
panaszok kapcsán. A többségi álláspont az alkotmánybírói testületben az eddigiekben abból
indult ki, hogy mivel a 28. cikk a bíróságokra vonatkozó alaptörvényi részben található, így
természetesnek vették, hogy elsősorban ők ennek a címzettjei. Ám ez jogelméletileg nem
elfogadható érvelés megítélésem szerint. Ez ugyanis a bíróságokra egy kötelezettséget
kimondó alaptörvényi rendelkezés, így ők az előírás kötelezettjei. Ám a jogszabálytan szerint,
ahol kötelezettség van, ott lenni kell jogosultaknak is, és így a címzetti kör tágabb, mintha
csak a kötelezetti kört tartanánk a szem előtt. Csak zárójelben kell megjegyezni, hogy az
lehetséges, hogy egy jogszabály által garantált joggal szemben nem áll senki kötelezettsége
(pl. az elővásárlási jog puszta gyakorlása létrehozza már magában is a jogváltozást, és nem
szükséges hozzá egy vagy több kötelezett ezt segítő jogi cselekménye), de ahol egy
kötelezettséget ír el a jogszabály, ott mindig van/vannak szembenálló jogosultak. Így ha az
Alaptörvény 28. cikke a bíróságok kötelezettségévé tette a jogértelmezés egy módját, akkor
ennek alaptörvényi jogosultjai a bíróságok előtt fellépő összes jogkereső természetes és jogi
személy. Vagyis helytelennek látom, hogy a testületi többség a címzetti kört leszűkíti a
kötelezetti körre, és ezzel az indokkal megfosztja az alkotmányjogi panaszok beadványozóit
annak észlelésétől és sérelmezésétől, hogy a támadott döntéseket hozó bírák az alaptörvényi
parancstól eltérőn nem a 28. cikknek megfelelően értelmezték az ügyükben az alkalmazott
jogi rendelkezéseket.
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2. A magyar alkotmányi jog jogági dogmatikai kezdetei
Az egyes jogágak alkotmányos jogágként megduplázódása külön részletes elemzést igényel,
így erre a következő fejezetben térek ki, és a mostani fejtegetések csak rövid bevezető
vázlatot kívánnak adni ehhez.

2.1.

Alkotmányos büntetőjog

A hagyományos jogágak alkotmányos jogági résszel bővítése Magyarországon elsőként
büntetőjog esetében történt meg, egyrészt azért, mert az akkori alkotmánybírák közül a
kriminológus Szabó András ambicionálta először, hogy a büntetőjogi garanciákat tartalmazó
alkotmányi rendelkezéseket tágan értelmezve az alkotmányos büntetőjog kifejezést használja,
másrészt, mert ezt a kezdetet aztán felkarolták a főként fiatalabb egyetemi jogászok közül
néhányan, és így fokozatosan egy szűkebb büntetőjogászi kör alakult ki az alkotmányos
büntetőjog körül. Ez utóbbiak szerveződését az is segítette, hogy a hazai egyetemi büntető
jogászok között nagy befolyással rendelkező német büntetődogmatika művelői között szintén
többen a középpontba emelték ott is az alkotmányos büntetőjog eszméjét, így különösen
Claus Roxin állandóan idézett szerző itthon is. De Szabó András alkotmánybírói alapvetése
után nem maradtak képviselet nélkül az alkotmánybírák között az ezredforduló után sem az
alkotmányos büntetőjog hívei, mert Lévay Miklós kriminológus alkotmánybíróként
továbbvitte az így kialakított alkotmányos büntetőjog téziseit vagy az általa előadó bíróként
szerkesztett alkotmánybírósági döntésekben, vagy az ezekhez csatolt párhuzamos- és
különvéleményekben a 2010-es évekig. Az azóta eltelt években az alkotmánybírósági többség
változása és a pusztán alkotmányi garanciaként visszaszorított büntetőgaranciák felfogása
jórészt megszüntette az alkotmánybírósági döntésekben alkotmányos büntetőjog
kifejezésének használatát, de az egyetemi jogászok körében nem csökkent az erre vonatkozó
elemzések száma.
Az alkotmányos büntetőjog alapeszméje a büntetőjogtudományban elterjedt azon tézis
alkotmányos elvvé felemelésén nyugszik, mely szerint a büntetőjog maga szigorú szankciós
rendszerével a jogrendszer más jogágak enyhébb szankcióihoz képest ultima ratio jelleggel
bír, és csak ha ezek az enyhébb szankciók nem elégségesek, lép be a büntetőjog. E
jogtudományi tézis így alkotmányi rangra emelve aztán mint az állam büntetőhatalmának
korlátjaként jelenik meg néhány büntetőjogász elemzésében, és erre alapozva az
alkotmánybírói többség megsemmisítheti azokat a büntető törvénykönyvi tényállásokat,
melyeket nem talál az ultima ratio jelleggel összeegyeztethetőnek. Ám mivel ez az elv nincs
benne a hazai alkotmányban - és általában a világ egyetlen alkotmányában sem -, így ezt csak
valamelyik általános alkotmányi elvből levezetéssel lehetséges felvinni alkotmányi rangra, és
ezt rendszerint a jogállamiság elvének felhasználásával oldják meg. De e mellett, mivel a
büntetőjog néhány alapelvét mint alkotmányi garanciákat az alkotmányok rendszerint
felsorolják – például a nullum crimen sine lege és a a nulla poene sine lege elveket illetve az
ártatlanság vélelmét – így ezeket alaposan kitágítva és ezekből további aspektusokat kibontva
válik még lehetővé, hogy ne egyszerűen csak a büntetőjog alkotmányi garanciáiról
beszéljenek, hanem alkotmányos büntetőjogról.
Ennek a kitágításnak voltak opponálói a büntetőjogon belülről, mint például Wiener A.
Imre, akik a büntetődogmatika autonómiáját féltették az alkotmányjogiasítástól, és kívülről,
mely a büntetőjognak ezzel az alkotmányjogiasításával ennek demokratikus többségi
kormányzás ellenőrzése alóli kivételét kifogásolta (lásd Wiener 2000; Pokol 1993). Ugyanis,
ha pusztán az alkotmánybírói többség értelmezésével az alkotmánybírósági ellenőrzés alá
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vonják - túl a garanciák betartásán őrködésen - a teljes büntető jogalkotást, amit
tulajdonképpen az alkotmány maga nem irányzott elő, akkor a milliók által választott
parlamenti többségi kormányzás kiszorul ennek ellenőrzéséből, és a néhány alkotmánybíró
válik ennek meghatározójává.

2.2.

Alkotmányos magánjog

A magánjog volt a másik jogág, melynek alkotmányjogiasítása és a hagyományos magánjog
mellett egy alkotmányos magánjog kialakítása megindult Magyarországon már az
ezredforduló körüli években. Ennek első összefoglaltabb jele a Sajó András által 2006-ban
szerkesztett „Alkotmányosság a magánjogban” című kötet a magánjog egyes részeit érintő
tanulmánnyal, és 2011-ben a Gárdos-Orosz Fruzsina által írt monográfia; mely összehasonlító
jelleggel vizsgálta meg az e tárgykört érintő hazai alkotmánybírósági döntések és magyar
szerzők álláspontjait (Sajó 2006; Gárdos-Orosz 2011) A mai álláspontok vizsgálata
szempontjából azonban gondot okoz az a körülmény, hogy az ezek megjelenése után
hatályba lépett Alaptörvény 2012-től alapvetően más helyzetet teremtett a jogágak
alkotmányjogiasítása terén azzal, hogy megteremtette a jogerős bírósági döntések
alkotmányjogi panasszal megtámadásának eljárását – a szakirodalmi zsargonban a „valódi
alkotmányjogi panaszt” -, és az elmúlt nyolc évben e bírósági döntések százait vizsgálta felül
az Alkotmánybíróság, ám az új helyzet rendszeres elemzései elmaradtak.10 Ugyanígy még a
régi állapot feldolgozásán nyugszik Téglási András 2011-ben befejezett PhD-disszertációja,
melyben a tulajdon alkotmányos alapjogának kérdéseit dolgozta fel, de 2015-ben már az azóta
eltelt évek fényében az új Alaptörvényre is tekintettel bővítette ki elemzéseit (Téglási 2011;
2015).
A 2012 előtti állapotban az alkotmánybírák csak a törvényhozás ellenőrzése közben tudták
a jog belseje felé előírni a vonatkozó alkotmányos alapjogokból és alapértékekből általuk
levont normatív követelményeket alkotmányos követelményként. Ám a bírói autonómia
alkotmánybírákkal szembeni megőrzését szem előtt tartva a Legfelsőbb Bíróság ragaszkodott
ahhoz,.hogy ezek az alkotmányos követelmények csak a törvényhozást kötik, és a bírák
kizárólagosan a törvényeknek vannak alárendelve. Ám e korlátozott alkotmánybírói behatás
mellett is végbementek olyan eltolódások a hazai magánjogban, melyek feszültséget okoztak
a hagyományos magánjogi dogmatika alapelveit illetően. Így a szerződési szabadság elvével
állt szemben a diszkrimináció tilalmának széles felfogása, melyet a hazai alkotmánybírósági
döntéseken túl a 2004-es EU-csatlakozásunk előfeltételeként létrehozott Egyenlő Bánásmód
Hivatal és eljárása is okozott. De e mellett a véleménynyilvánításhoz való jog ütközése a
tulajdonjoggal is feszültséget jelentett a lakásbérlők és a tulajdonosok jogvitáiban. E mellett
az alapjogok és a strasbourgi emberjogi bíráskodás absztrakt normái és a magánjog
speciálisabb és pontosabb szabályai közötti ellentmondást is észlelve felvetették az utóbbiak
primátusa kapcsán a jogbizonytalanság fokozódását. Lenkovics Barna az említett 2006-os
kötetben a nemzetközi szintet terjedő növekvő emberi jogi szkepticizmusról, az „emberi
as the most activist in he world in the 1990s, that mantle passed to the South African court during the 2000s”
(Gardbaum: Are Strong Constitutional Court Always a Good Thing for New Democracies? Columbia Journal of
Transnational Law. 2015 (Viol 53) 297. p.
10
Csak lábjegyzetben hadd jelezzem meg sejtésemet, hogy az elemzések elmaradásához az is hozzájárulhatott,
hogy az Alaptörvénnyel szembeni ellenzéki hozzáállás a hazai elemzői kör számára azt a várakozást hozta létre,
hogy az egész 2010-es alkotmányozást el fogják majd távolítani egy kormánypártváltás után, így nincs is értelme
ezzel rendszeresebben foglalkozni. Ehhez aztán hozzájárult az alkotmánybírósági többségnek az a beállítódása,
hogy a döntéseit 2012 óta is jórészt a régi alkotmányi rendelkezésekre szabott Abh.-k segítségével hozza meg,
annak ellenére, hogy a negyedik alaptörvény-módosítás ezeket kifejezetten hatályon kívül helyezte azért, hogy
segítse az új Alaptörvény értelmezésének kibontakozását.
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jogizmus”-ellenesség megjelenéséről ír. (Lenkovics 2006:110). Az azóta már lezárulás elé
került brit brexit pedig, mely eredetileg csak a strasbourgi emberjogi aktivizmus ellen indult,
mutatja, hogy a nemzetállami jogrendszerekkel és ezen belül a kialakult magánjogi
dogmatikával szembenálló emberjogi és alapjogi megoldások milyen feszültségekhez és
robbanásokhoz vezethetnek.
Az említett hazai tanulmányok szerzői között találhatók az alkotmányos magánjoggal
szemben kritikusabbak éppúgy, mint támogató beállítódással minősíthetők, vagy olyanok,
akik álláspontja e tekintetben nem állapítható meg. Így határozottan kritikus az
alkotmányjogiasítással szemben Székely László, aki „alkotmányos csőlátással megvertnek”
nevezi ezek híveit,11 de Lenkovics Barna előbb idézett sorai és Menyhárd Attila is ebbe a
kritikusabb vonalba sorolható. (Menyhárd 2006:131-146). Míg Sajó András sorai a
problémamentességet sugallják, és Gárdos-Orosz Fruzsina monográfiája is a pozitív értékelést
mutatja az alkotmányos magánjog kibontakozásával kapcsolatban (Sajó 2006:7-16).

2.3.

Alkotmányos munkajog

Szemben az „alkotmányos büntetőjog” vagy „alkotmányos magánjog” kifejezésekre kiadott
nagyobb számú találattal a Google keresőben, a munkajog esetében ez nem sokat segít az ezt
vizsgálni szándékozónak. Az egyik kivétel e téren a munkajogászi körön belül jelzi is, hogy
ez nem a kereső csekély hatékonysága okozza, hanem az, hogy egyetlen komoly
feldolgozáson túl a hazai munkajogi kutatásban e témakör nem jelenik meg. 12 Ám az
egyetlen komoly kivétel érdemessé teszi, hogy most foglalkozzunk ezzel, mert ez egy vaskos
monográfiában a teljes munkajog vonatkozásában körbejárja az alkotmányos munkajog
lehetőségét, bemutatva a külföldön e téren végmenet fejleményeket és az ezekre adott
jogirodalmi reakciókat. Kiss György 2010-es „Alapjogok kollíziója a munkajogban c.
monográfiája jelenti ezt a kivételt, és bár ez is az Alaptörvény előtti állapotokat veszi alapul,
de mivel a leglényegesebb változtatás e téren - a munkához való jog kivétele az új
Alaptörvényből - csak legalizálta a korábbi Alkotmányt e téren elfojtó alkotmánybírósági
gyakorlatot, így elvileg ez a korai időpont itt nem jelent nagyobb problémát.
Látni kell, hogy a munkajog alkotmányjogiasítása másképp merül fel, mint a magánjogé
vagy a büntetőjogé. Az alkotmányjogi alapjogok ugyanis a nyugati világ egészében kialakult
domináns értelmezés szerint a liberalizmus egy individualista és kisebbségvédő alapállásának
kereszteződését közvetítik az alkotmányjogiasítandó hagyományos jogág felé. Ennek
következtében, attól függően, hogy e keresztezés elemei a hagyományos jogággal és a
szabályaival érintett viszonyokkal milyen irányban álltak szemben, érintették ezeket az
alkotmányjogiasítás következményei. A hagyományos büntetőjogban a közösség állami
büntetőhatalmon keresztüli bűnözéssel szembeni fellépése kapott dogmatikai rögzítést, és itt
egyrészt ez a közösségi büntetőjog került szembe az individuális bűnelkövetők alapjogait
középpontba emelő alkotmányos büntetőjoggal, másrészt mivel Nyugat civilizációs
térségének legtöbb országában egy vagy több etnikai/vallási kisebbség felelős nagymértékben
az összbűnelkövetésért, így az alkotmányos alapjogokra épülő alkotmányos büntetőjog
kisebbségvédelmi hangsúlya révén ez szinte polárisan szemben áll a hagyományos
11

„Az alkotmányos „csőlátással megvert” szerzők azzal a képtelen előfeltevéssel közelítenek bármely
intézményéhez a jogrendszernek, hogy abban az alkotmányos alapjogok és értékek teljességének, teljes
univerzumának - mint cseppben a tenger, – tükröződnie kell. Nos, ez képtelenség.” (Székely 2006:176).
12
Lásd Jónás Tünde: Véleménynyilvánítási szabadság a munkaviszonyban. Pécsi Munkajogi Közlemények
2010/2.: „Sajnos, az alapjogok munkajogi relációban történő érvényesülésével a hazai jogirodalomban eddig
kevesen foglalkoztak, továbbá a bírói gyakorlat sem nevezhető gazdagnak.” (23. p.)
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büntetőpolitikával. A magánjogban nem ennyire éles a hagyományos magánjogi dogmatika és
az alkotmányos magánjog szembenállása, lévén a magánjog már a római jogi hagyományok
óta az individualista jogfelfogás bástyája, és a német alkotmánybírák befolyása alatt a
kontinentális Európában az alkotmányos alapjogok nagyrészt magánjogi elveket emelték a
középpontba. Itt inkább csak az alapjogok kisebbségvédelmi fókusza áll szemben a
hagyományos magánjogdogmatikával, ám ez nagymértékben korlátozza a szerződési
szabadságot és a tulajdonjog rendelkezési jogosítványait. Ha most ezek mellett szemügyre
vesszük a hagyományos munkajogot, akkor a láthatjuk, hogy ez a tartós
munkaszerződésekben magánhatalmi függésbe került munkavállalók kollektív fellépése révén
jött létre az 1900-as évek elején. Ez aztán kiszakította ezt a területet az individualista
alapvetésű magánjogból, és a specifikuma a magánjogi szerződések individualista jellegével
szemben a kollektivitás talaján áll: a munkavállalók összességére jellemző, hogy
magánhatalmi függésbe kerülnek a szerződés másik fele, a munkáltató felé. Ha ez a kollektív
szerveződő erő eltűnik mögüle, akkor fokról-fokra az individualista szintet jelentő alávető
jellegű magánhatalmi erőviszonyok kezdenek dominálni, és visszaáll ismét a magánjogi alap,
amiből valaha kiszakadt ez a jogág.
Ehhez képest Kiss György monográfiája a munkajog egész alapjogi problematikáját a
német magánjogban uralkodó paradigmát jelentő emberi méltóságra alapozással dolgozza fel,
és ezzel a megoldással a munkajog „ősellenségét” jelentő magánjogias individualizmus az
alapjogok terén problémátlanná válik. Ezt a problémát Bragyova András - aki e monográfia
doktori disszertációként megvitatásakor ennek hivatalos opponense volt – úgy fogalmazza
meg, hogy a szerző elvetni látszik a munkajog osztályszemléletű felfogását, amit ő nem
helyesel. 13 Én ezt azzal erősíteném meg, hogy a történeti tények szintjén a munkajog maga is
a kollektív munkaharcokban jött létre, és ez tartotta fenn mostanáig, és ha e kollektív
szerveződés helyére az individuális munkavállaló emberi méltóságát tesszük, akkor bár ez
nagyobb szépen hangzik, de maga a munkajog elveszti azt a bázisát, ami a magánjogtól
elkülönítését biztosította. Mindenesetre - legalábbis Magyarországon – a munkajog
alkotmányjogiasítása, és így individuális szemlélethez közelítése nem kavart nagy
szembenállásokat a hagyományos munkajog „munkásharcos” szemléletével, de e témakőrt
majd csak egy szélesebb és nemzetközi összehasonlító vizsgálat után lehet értékeléssel
lezárni.

2.4.

Alkotmányos pénzügyi jog

Az Alaptörvény a korábbi Alkotmányhoz képest kibővítette az alkotmányos szabályozás
szintjére felvitt pénzügyi tárgyköröket, és a nagyszámú pénzügyi rendelkezése mellett egyben
előírta a pénzügyi szektor részletes szabályainak sarkalatos törvénybe foglalását is. Így ez a
jogterület a szabályozása mélységét illetően egyrészt a leginkább alkotmányi szintre felkerült
hagyományos államjogi/alkotmányjogi területekkel (kormány, bíróságok, választási rendszer
stb.) vált egyenrangúvá, másrészt részletes szabályai is csak az egyszerű törvényeken túli
minősített többségű Országgyűlés számára hozzáférhetők. Így a pénzügyi jog hagyományos
jogágát maga az Alaptörvény alkotmányjogiasította, és ez alapvetően eltér mind a három
másik, hazai jogrendszerben megfigyelhető jogág-alkotmányjogiasító törekvéstől. Így például
a büntetőjogban az alkotmányos garanciák szintjére felvitt büntetőjogi garanciák önálló
alkotmányos büntetőjogot nem igényeltek volna, itt ezt inkább a büntetőjogászok által kezelt
1313

„Nem világos, hogy Kiss György a Klaus Adomeit által elavultnak minősített osztályszemléletú munkajogi
felfogást vallja-e, vagy inkább a közösségi nézetet; magam inkább az elsőt fogadnám el, ha munkajogász
lennék.” (Bragyova 2012:46).
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jogtárgyak alkotmányos parancsként felfogása hozza létre, melynek révén az e jogtárgyakon
túli bűncselekménnyé nyilvánítás a törvényhozó által az „alkotmányos büntetőhatalom”
túllépésének és alkotmány-ellenesség címén megsemmisítendőnek minősíthető. Ám ezt csak
az ezt ambicionáló néhány büntetőjogász állítja, és konstruálja meg a hagyományos
büntetőjog felett álló alkotmányos büntetőjog kereteit. Ugyanígy a magánjogot illetően is csak
azáltal merül fel a hagyományos magánjogdogmatika felett egy alkotmányos magánjog
feltételezése, ha az alkotmányos alapjogokat az eredeti eszméjüktől elszakítva már nemcsak a
magánfelek és az állam vertikális viszonyában látjuk érvényesülőnek, hanem a magánjog
területére lépve a magánfelek egymás közötti horizontális viszonyaiban is. A tulajdonjog és
kisajátítása esetén kötelező kártérítés alkotmányos garanciaként rögzítése még nem vetné fel
az alkotmányos magánjogot éppúgy, mint a jogegyenlőség biztosításának és a diszkrimináció
tilalma sem. Ez utóbbi ugyanis mind az Alkotmányban, mind most az Alaptörvényben is csak
egy szűk keretben érintette a jogviszonyokat - az alapjogok vonatkozásában -, és ezt is csak
meghatározott állandó személyi jellemzők (nem, faj, származás stb.) esetében -, és ezt csak a
korábbi hazai alkotmánybírósági többség általánosította ki minden törvényhozói
különbségtétel alkotmányos ellenőrzésére a diszkrimináció tilalma címén, másrészt ezt
nemcsak az magánfelek és az állam viszonyában értette, hanem a magánfelek egymás közötti
viszonyában is. Így már tényleg alaposan belemegy ez a hagyományos magánjogi szabályozás
területére, és jogág-duplázódást hoz magával, de ez inkább jogpolitikai törekvések
eredménye, mintsem az alaptörvényi szabályozás következménye. A munkajog esetében
pedig szintén csak garancia lenne az alapjait némileg érintő néhány rendelkezés, és mint
jeleztem az előbb, az e téren írt vaskos monográfia csak úgy tudott létrejönni, hogy
magánjogiasította ezt, és az alapjogoknak horizontális hatályt is adva egy alapjogiasítottmagánjogiasított munkajogból indult ki.
A pénzügyi jog így tehát a fentiekkel szemben a teljes alapjait tekintve inkoporálva lett az
alaptörvényi szabályozásba, de - legalábbis az alkotmánybírósági felülvizsgálatot illetően annyi ideiglenes korlát is rögzítésre került, hogy a költségvetési törvény és annak elemeit
jelentő adónemek, illetékek és járulékok az államadósság egy szintje feletti állapotban
alkotmányossági szintről nem vizsgálhatók. A hazai pénzügyi jogászok közül két fontosabb
elemzőt lehet kiemelni, akik e jogág alkotmányi szabályozási szintjével rendszeresen
foglalkoztak az eddigiekben. Simon Istvánt, aki több, e tárgyú tanulmánya után egy 2019-es
elemzésben is összefoglalta az e téren jelentkező legfontosabb kérdéseket (Simon 2019), és
Deák Dánielt, aki szintén több tanulmány után 2016-ban egy vaskos monográfiában dolgozta
fel az alkotmány és az adójog viszonyát (Deák 2016). Rendszeresen ezeket majd csak egy
következő fejezetben lehet feldolgozni, amikor kifejezetten az alkotmányi jogágak kérdései
kerülnek a középpontba az alkotmányi jog alkotmánydogmatika rétegén belül, így most csak
inkább néhány bevezető megjegyzésre kell sort keríteni e téren.
A két pénzügyi jogász megközelítése alapvetően eltérőnek tűnik, és míg Simon István a
konkrét alaptörvényi rendelkezések elemzését végzi el a tárgy által szükségessé tett
makroközgazdaságtani összefüggésekbe ágyazva ezeket, addig Deák Dánielnél el inkább egy
jogfilozófiai normatív beállítódás veszi körül az elemzéseket, és fő szempontjai - akár az
alkotmányos büntetőjog egyes híveinek állami büntetőhatalom alkotmányos korlátait kiemelő
hangsúlyánál - az állami adózó hatalom alkotmányos korlátai és parancsai körül
szerveződnek. Így az alkotmányos jogágak részletes elemzését megcélzó következő
fejezetben az alkotmányos pénzügyi jogot illetően e két megközelítést kell alaposan
szemügyre venni.
3. A hazai alkotmányi jog precedensrétege
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Mint az előző részekben már volt szó róla, a magyar alkotmánybírósági döntési gyakorlatban
a saját korábbi döntésekre támaszkodás és egyben ezzel az írott alkotmányi rendelkezések
háttérbetolása az indokolási érvelésben, illetve a döntések kialakításában az egész Európát
tekintve az egyik legerősebb, csak a spanyol és a litván alkotmánybírák követnek hasonló
fokban saját precedenseikre támaszkodó döntési gyakorlatot. Ez megkövetelné, hogy az egyes
döntésekben meglevő normatív érveléseket és döntési formulákat, melyek e döntési stílus
miatt sokszor alkotmány-kiegészítéseknek minősíthetők, de e nélkül is sok évig ható
alkotmány-konkretizálások, jól kiemelten tartalmazzák az alkotmánybírósági döntések. A
cseh alkotmánybírósági döntéseknél például megfigyelhető, hogy a döntéseikben levő
normatív érvet, melyet az adott ügy kapcsán a vonatkozó alkotmányi rendelkezés
konkretizálásával értelmezésként kialakítottak (ratio decidendi), a rendező rész után
elkülönítve és vastaggal szedve kiemelik, és így hozzák nyilvánosságra a döntéseiket. A hazai
döntési gyakorlatban ez nem alakult ki, noha az első évben még kísérleteztek ezzel az
információk szerint az első hazai alkotmánybírák. Ez leállt, és ennek indoka ismeretlen, de a
hatás mindenesetre az, hogy így észrevétlenebbek maradtak még közvetlenül a publikálás
után az írott alkotmányból nagymértékben meg nem alapozható normatív érvelések. E
technika révén az ilyen, ténylegesen alkotmány-kiegészítő vagy éppen alkotmány-módosító
normatív érvelések hordereje aztán csak fokozatosan vált nyilvánvalóvá a későbbiekben, és az
első alkotmánybírói többség „láthatatlan alkotmányt” megcélzó döntései racionálissá tették
utólag nézve ezt a ”rejtegető” alkotmány-konkretizáló értelmezési stílust. A rejtegetést
azonban ez sem menti fel, és a láthatatlan alkotmányozás továbbépítéséről már lemondó újabb
testületi többségek idején ez a rejtegetés már indok nélküli, és így kijelenthető, hogy követni
kellene a cseh alkotmánybírák e téren kialakított gyakorlatát.
Jelezni kell még egy indokot, mely gátolja az alkotmánybírósági döntési gyakorlatokban
a kialakított normatív érvek tiszta feltüntetését, sőt a tiszta normatív döntési formulák helyett
a dodonai érvelések felé tolják el a döntéseket. Ez egyszerűen abból ered, hogy az egyes
alkotmánybírók - és egyeseknél a mögöttes munkatársi gárda – szemben állnak ugyan az adott
döntés egy meghatározott indokolási érvével, de ha az kimarad, akkor hajlandók megszavazni
a vitatott döntési tervezetet. Így az előadó bíró azt a technikát választja a többségi szavazatért
küzdve, hogy letompítja az ilyen vitatott érvet, döntési formulát, és csak homályos
kifejezésekkel utal az eredeti érvre. Ez a kompromisszumkeresés és így a döntések dodonaivá
válása addig elmehet, hogy még a rendelkező részből az is kimarad egy alkotmányellenesség
kimondásánál és egy törvényhely vagy egy bírósági döntés megsemmisítésénél, hogy
pontosan melyik alkotmányi rendelkezésbe ütközött bele a megsemmisített normatív vagy
egyedi állami döntési aktus, és csak az indokolásba kerül ez bele, ott is letompítva a előbbi
okok miatt. Ez utóbbival egy időre szakítás történt az elmúlt években, és kimondásra került,
hogy az alkotmányellenesség megállapításánál mindig meg kell adni a rendelkező részben,
hogy pontosan melyik alaptörvényi rendelkezésbe ütközés miatt kerül megállapításra az
alkotmányellenesség, de a kompromisszumkeresési kényszerek miatt végül ez ismét
megszűnt, és maradt a dodonaiság.
Mindezek rontják a hazai alkotmányi precedensjogréteg átláthatóságát és hatékonyságát,
miközben az európai alkotmánybíróságok között nálunk az egyik legerősebb az erre történő
döntésalapozás. Pozitív fejlemény azonban, hogy a testületi viták után az Alkotmánybíróság a
közelmúltban a döntési ratio decindendik erőteljesebb kiemelését pozitívan értékelte, és a
jövőben így e téren jó irányú változások várhatóak.
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Függelék
Alaptörvényértelmezéseim
A magyar alkotmányi precedensjogréteg kérdéseiből

A hazai alkotmánybírósági precedensjognak csak néhány főbb vitás pontjára térek ki a következőkben, és ebben
jelzem több ponton a jelenlegi többségi véleménytől eltérő saját álláspontomat.

1) Az Alaptörvény Nemzeti Hitvallása mint értelmezési keret
Az Alaptörvény a régi Alkotmánytól eltérően az alapvető jogok egyéneknek biztosításánál általános módon a
közösségbe illesztett individuumokból indul ki. Ezt az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás c. részének több
deklarációja rögzíti, melyek az R) cikk (3) bekezdése alapján az egész Alaptörvény értelmezési alapját jelentik:
„Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.” Ugyanígy bukkan ez fel a
következő deklarációkban: „Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet (…)”.
„Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem
teljesítménye.” De ugyanígy az egész Alaptörvény és az ezen nyugvó jogrendszer céljának a nemzeti közösség
fennmaradását deklarálja a következő tézis: „Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre
szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét.” Végül a Hitvallás záró deklarációja az egyes polgárok nemzeti
közösségbe befogott létezésén és országos rendjén alapuló nemzeti együttműködést emeli a középpontba: „Mi
Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk.” A
Hitvallás e deklarációinak következményeit levonva az Alaptörvény Alapvetés c. részének az O) cikke pedig az
egyes alapvető jogok gyakorlását általános jelleggel az egyén képességei és tehetsége szerinti közösségi
feladatokhoz hozzájárulás kötelezettségéhez köti: „Mindenki felelős önmagáért, képességei és tehetsége szerint
köteles az állami és közösségi feladatok ellátáshoz hozzájárulni.”
Az Alaptörvény ezen általános keret megadásával új alapra helyezte az individuumoknak biztosított alapvető
jogok tartalmát. Az egyén csak a közösségben élve tud létezni, és ezért egyéni jogai gyakorlásában mindenkor
biztosítani kell önmaga kiteljesítésén túl a közössége, nemzete fennmaradását is. Ez a közösség alá rendelés
azonban az európai civilizáció pl. ázsiaiakkal szembeni sajátosságát, a közösséggel szemben autonómiát is
felmutató individuumok fontosságát nem veszélyeztetheti, és ez a változás csak az egyén és közösség
kiegyensúlyozott együtt létének hangsúlyozását jelenti. Ez a hangsúlyozás éppúgy szemben áll az
ultraindividualizmussal, mint az egyén autonómiájának lényegi megsemmisítésén nyugvó kollektivizmussal is.
Ez utóbbi mozzanatot a Nemzeti Hitvallás 18. deklarációja emeli ki, amikor rögzíti: „Valljuk, hogy népuralom
csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
Ezek a deklarációk együtt adják a Nemzeti Hitvallásból eredő teljes értelmezési keretet. Ki kell emelni, hogy
ezzel a keretbe illesztéssel tulajdonképpen az egész eddigi, alapjogokra vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlat
és érvelési rendszer, mely a régi Alkotmány e keretet nélkülöző szabályozásán nyugszik, sok szempontból
újragondolást tesz szükségessé a mostani határozataink meghozatalánál. Ez a változtatás azt vonja
szükségszerűen maga után, hogy minden, korábbi alkotmánybírósági határozatból átvétel előtt le kell futtatni az
új mérce szempontjából az érvelés menetét, hogy tarthatók-e az individuumok közösséghez kötése és az O) cikk
fényében az egyes alapjog tekintetében a régi korlátozási tesztek.

2) A jogállamisághoz
„Magyarország független, demokratikus jogállam” (B) cikk (1) bek.
Az alkotmánybírósági testületen belüli vita a visszaható hatály alkotmányos tilalmának terjedelmére vonatkozik,
melyet a jogállamiság elvéből vezettek le. A fő dilemma e téren az, hogy miképpen kell megítélni a múltban már
létrejött jogviszonyokra is vonatkozó új szabályozásokat, és már az is a visszaható hatállyal okozott sérelmet
jelenti, ha egyáltalán vonatkozik ezekre is egy új szabály, vagy ez csak akkor jön létre, ha a múltban létrejött,
tartós jogviszonyokon belül a már végbement teljesítéseket is érinti, ám akkor nem, ha e jogviszonyokat illetően
csak a jövőbeni jogokat és kötelezettségeket rendezi át. Több különvéleményben nem támogattam a többségi
döntést, mert a „szerzett jogok” fogalmát használva a visszaható hatály sérelmének túlfeszítéséhez kapcsolódó
korábbi alkotmánybírósági felfogást hozza vissza, és ez nem egyeztethető össze az utóbbi években e téren
követett gyakorlattal. A 2012 előtti alkotmánybírósági gyakorlatban többször úgy feszítették túl a visszaható
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hatály tilalmát, hogy a tartós jogviszonyok szabályozása esetén nemcsak az tekintették a visszaható hatály
sérelmének, ha az adott szabályozás a tartós jogviszonyon belül már a múltban végbement teljesítéseket, jogokat
és kötelezettségeket érintette, hanem azt is, ha egyáltalán belenyúlt a már létező tartós jogviszonyba, és a jövőt
illetően változtatta meg a vonatkozó szabályozást. Ebből következett, hogy nemcsak a tartós jogviszonyokon
belül már megkapott jogokat és végbement teljesítéseket védte a törvényalkotói változtatástól, hanem a teljes
tartós jogviszonyból kizárta a jogváltoztatás lehetőségét. Így jött létre „szerzett jogok” fogalma, mely a már
létező jogviszonyokból egészben kizárta a törvényalkotói belenyúlás lehetőségét, és az ilyen belenyúlást, mint a
’szerzett jog’ állami elvételét alkotmány-ellenesnek deklarálta. Mivel azonban a társadalom működésében a
tartós jogviszonyok az emberek közötti érintkezések nagyobb részét teszik ki, így a visszaható hatály sérelmének
ezzel a kiterjesztett értelmezésével maga a törvényhozás által változtatható jog terrénuma is nagymértékben
leszűkült. A társadalom működésének demokráciára alapozása azonban azt kívánja meg, hogy az állampolgári
közvélemény eltolódása kifejeződjön a fennálló jog tartalmában, és így bizonyos alapjogok és a tulajdonjog
sérelme nélkül a fennálló jog tartalmát megváltozathassa a mindenkori törvényhozói többség. Így a „szerzett
jogok” fogalma és a visszaható hatály kiterjesztett felfogása az alkotmányos rend demokráciára alapozásával állt
ellentmondásban. Ez volt az a belátás, mely a 2012 után fokozatosan kialakult alkotmánybírói többséget a
visszaható hatály demokráciával összeegyeztethető felfogása felé ösztönözte, és az utóbbi években már a tartós
jogviszonyokba belenyúlást alkotmányosnak fogadjuk el, amennyiben az csak a jövőt illetően változtatja meg az
adott tartós jogviszony tartalmát. Ebben a felfogásban „szerzett jog” nem lehetséges már, hanem csak
„megkapott jog”, vagyis a jogviszonyon belül már végbement teljesítések és joghoz jutások azok, melyek
jogszabály-változtatással nem érinthetők. A testületi többség a régi alkotmánybírósági formulák és fogalmak
nem eléggé reflektált használata miatt nem észlelte a jelen esetben ezt az összefüggést, és így a testületi vitatása
ellenére elfogadta a határozat indokolásában a „szerzett jog” fogalmának a visszaható hatály új felfogásával már
nem összeegyeztethető használatát. Mivel a visszaható hatály sérelmének konzekvens használata az
alkotmánybírósági gyakorlat egyik gerincét jelenti, így a belső ellentmondás keletkezésének e foka miatt én nem
tudtam megszavazni a határozatot.

3) A hatalommegosztás és a hatalmi ágak hierarchiája
„A magyar állam működése a hatalom megosztásának elvén alapszik.” C) cikk (1) bek.
A hatalommegosztásnak az a felfogása, melyet az ezt nem tartalmazó, korábbi Alkotmány alapján önmaga
alakított ki az Alkotmánybíróság határozataiban, ma csak fenntartásokkal alkalmazható. A korábbi felfogás a
hatalmi ágak között egy törvényhozás számára előnytelen hierarchiát alakított ki, és a törvényhozói, illetve
végrehajtói hatalmi ágak mint ’politikaiak’ fölé a semleges-apolitikus bírói hatalmi ágat helyezte a csúcsra. Ezzel
az értékeléssel szemben hangsúlyozni kell, hogy az Alaptörvény a hatalommegosztás tételét (C. cikk (1)) és a
hatalom néptől származtatásának tételét (B. cikk (3)) együttesen mondja ki, és a néptől származtatott hatalom
országgyűlési törvényhozási többségben megtestesülése - a közvetlen népszavazási forma mellett – a hatalmi
ágak közül a csúcsra a törvényhozást teszi. A hatalmi ágak között privilegizált demokratikus törvényhozás pedig
megteheti, hogy az egyedi bírói jogalkalmazást - mely eleve a törvényhez kötött bírói függetlenség tételének a
keretei között élvezi a bírói hatalom függetlenségének védelmét – a belátása szerint szükséges mértékig
konkretizált törvényi előírásokkal kösse meg. Annak hangsúlyozása, hogy a törvényhozó ’köteles’ mozgásteret
hagyni a bíró számára mérlegelésre, a törvényhez kötött bíró koncepciójának megkérdőjelezését jelenti, és ezt
nem lehet levezetni az Alaptörvényből.

4) Az E) cikk - alkotmányidentitás- és szuverenitásvédelem
Az egyik ügy vitája kapcsán felmerült, hogy a Kúria a hazai adóügyi jogi szabályozás elrendezettségére
hivatkozva szűken fogja fel az uniós jogra hivatkozás lehetőségét, és ezzel kimondatlanul csökkenti az uniós jog
közvetlen alkalmazási kötelezettségét és primátusát a hazai joggal szemben. Mivel pedig a Tervezet a szakjogi
elrendezettséget hiányosnak látja az alaptörvényi E) cikk fényében, és az alkotmánybíráskodásnak abból a
funkciójából kiindulva, hogy ha a szakjogi elrendezettség hiányos egy alaptörvényi elv vagy alapjog fényében,
akkor megsemmisíti azt, vagy az Abtv. 46.§ alapján mulasztást állapít meg, vagy alkotmányos követelmény
kimondásával kényszeríti ki a fennálló szakjogi elrendezettség átalakítását. Így szemlélve az indokolás
teljességét (és nem csak az összegzésben, illetve a rendelkező részi pontban leszűkített verziót a szem előtt
tartva) számomra nem volt meggyőző az előadó bírói tervezet érvelése. Kérdésként merült fel a vitában, hogy az
uniós jog primátusát és a hazai jog alárendeltségét illetően tényleg csak az Alaptörvény E) cikke jön-e számba,
vagy nincsenek-e e mellett és e fölött a nemzeti szuverenitás védelmét és a hazai jog széleskörű alkalmazását
igénylő alaptörvényi deklarációk és rendelkezések? Mert ha találunk ilyeneket, akkor ezek fényében nem a
hatályos szakjogi szabályok védelméből kiindulva, hanem egy rivális alaptörvényi érveléssel tudjuk az
autentikus alkotmánybírósági álláspontot kialakítani.
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Ezek megtalálásához a kulcs megítélésem szerint az R) cikk (3) bekezdése, ezen belül az Alaptörvénynek a
Nemzeti Hitvallással összhangban történő értelmezés kötelezettsége. Ezt a középpontba emelve ezután már csak
szét kell nézni a Nemzeti Hitvallás deklarációi között, hogy az E) cikk föderális Európa felé ösztökélő
értelmezésével szemben vannak-e a nemzetállami szuverenitás megtartását parancsoló deklarációk. Megítélésem
szerint ilyen kérdésfeltevés után azt lehet válaszolni a Nemzeti Hitvallás mind a 25 deklarációját együtt nézve,
hogy az Alaptörvény az Európa történetének keresztény értékeibe és kultúrájába bele helyezve az önálló magyar
államiságot és a magyar nemzet megtartását emeli a középpontba. Különösen a Nemzeti Hitvallás első
harmadában lévő deklarációk példázzák ezt. Ez pedig kizárja, hogy a jelen Alaptörvény hatálya alatt az önálló
államiságot feladva egy föderatív összeurópai államba olvadjon be, vagy akár csak közeledjen ehhez
Magyarország. Ebből pedig az következik az utóbbi évek legnagyobb európai alkotmányjogi vitájában a
szuverenisták és a főderalisták között, hogy az Alaptörvény az Uniót nem mint egy egyre integráltabb
föderalizmus felé haladó entitást fogja fel, hanem csak mint egy tartós nemzetközi szerveződést, melyen belül a
hazai jog és hazai államiság minél nagyobb autonómiáját kell minden felmerülő uniós vitában képviselni. A
22/2016-os döntésünk már ezen az alapon áll a korábbi alkotmánybírósági többség némileg önfeladóbb
beállítódásához képest, és ezt kell most is a szem előtt tartanunk a mostani vitában.
Ezt az alapvetés szem előtt tartva tehát azt lehet válaszolni a Tervezet E) cikk értelmezése alapján történő
kúriai döntés megsemmisítési javaslatára, hogy ez szemben áll az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának önálló
államiságot középpontba emelő deklarációival, és a Tervezettel szemben a Kúria szűkítő értelmezése állja ki a
Nemzeti Hitvallás próbáját. Így a tárgyalt feljegyzések vitáját illetően én is szemben állok a Tervezet
megsemmisítő rendelkező részi pontjával és indoklása hangsúlyaival, de én ezt a szembenállást nem a fennálló
szakjogi elrendezettség felmutatására alapozom, hanem a Tervezet által adott E) cikk értelmezésre, mely
megadta Tervezet számára a kúriai döntés részletesebb indokolási kötelezettség feltételezését, és ennek hiánya
miatt annak megsemmisítését. Ezzel egyet nem értve nem támogatom tehát a Tervezetet.

5) A Q) cikk és az EJEB döntések megidézése
I.A testületi többségnek azt a döntését, hogy ezt Q cikk (2) bekezdésére alapozza, nem tudtam elfogadni. Ezzel
ugyanis követtük az indítványozónak a kérelmét az ügy eldöntésénél a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság (EJEB)
döntésének bevonására. Ám az EJEB működésének utóbbi időben nyilvánosságra került alapvető problémája,
miszerint az EJEB döntéseit ténylegesen nem az arra illetékes bírói tanácsok formálják ki a Európai Emberi Jogi
szerződés alapulvételével, hanem egy, az évek alatt kialakult kb. 300 fős emberjogászi apparátus a bírák
függetlenségének legelemibb hiánya mellett. (Lásd ehhez többek között Matilde Cohen 2017-es tanulmányát
„Túszok vagy bírák?” címmel, ahol a strasbourgi bírák függetlenségének teljes hiányát vázolja: „Judges or
Hostages? In: Nicola/Davies eds: EU Law Stories. Cambridge University Press 2017, 58-80. p.) De a volt
strasbourgi bíró, a kopenhágai professzor, David Thór Björgvinsson is éles kritikával illette a megbízatása lejárta
után egy 2015-ben adott interjúban a tudományos kutatókat, hogy nem veszik észre az EJEB-bírák teljes
kiszolgáltatottságát az évtizedes állandósággal Strassbourgban székelő emberjogi jogászapparátus felé (lásd
Utrecht Journal of International and European Law (Vol. 81.) 2015. No.31.)
E helyzet felszámolása és bírák függetlenségét megteremtő működés kialakítása a nemzetközi szerződésében
résztvevő államok külügyi- és igazságügyi minisztériumainak a feladata és felelőssége, de megítélésem szerint
mint alkotmánybírák mi is tartozunk annyi felelősséggel, hogy erre tekintettel és ennek deklarálásával a jövőben
mi is kerüljük az EJEB-döntésekre való explicit támaszkodást és mint autentikus bírósági döntésekre való
hivatkozást döntéseinkben. Ezek ugyanis valójában a strasbourgi jogász-apparátus döntései, melyek elé csak
álcaként vonják oda a tagállamok által kiküldött bírákat, és amíg ez a helyzet fennáll, addig megítélésem szerint
ezeket a döntéseket mint bírósági döntéseket nem vehetjük figyelembe. A döntéselőkészítő munkánk folyamán
pro domo formájában, mint autentikusságot nélkülöző egyszerű jogászi vélemények szemügyre vételét
információként én is támogatom, de a nyilvánosságra került döntéseink szövegében ezek kihagyását javasolom a
jövőben. Ha a nemzetközi szerződésre jogosultan hivatkozó indítványok az érvelésüktől eltérően
megválaszolhatók magának a nemzetközi szerződés rendelkezésének értelmezésével és az EJEB-re hivatkozás
félretolásával, akkor alapozhatjuk erre is a döntésünket. De ha az Alaptörvény releváns rendelkezéseinek
bevonásával is meg tudjuk oldani az állított sérelem eltüntetését - mint itt is -, akkor megítélésem szerint erre
áttérve kell az ügyet eldönteni, mert a párhuzamosan létező két döntési alap közül bennünket elsősorban az
Alaptörvény köt.
II. IV/179/2018. számú határozathoz különvélemény) Nem tudom támogatni a többségi döntést a támadott
nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály utólagos vizsgálatának elvégzését elvileg lehetőnek minősítő
indokolási rész miatt. Az indokolás IV. részének 4. pontjában az indokolás azzal az érvvel tekint el a jelen
esetben a nemzetközi szerződés utólagos vizsgálatától, mert e vizsgálat miatt „az áttérést a konkrét esetben nem
tartotta indokoltnak, figyelemmel részben az indítványban foglaltakra, részben pedig a NAIH elnökének
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állásfoglalására, melyek alapján az Alkotmánybíróság eljárásában nem merült fel a jogsegélyegyezményt
kihirdető törvény alapörvény-ellenességének kételye.” Látni kell azonban, hogy az eddigiekben a magyar
alkotmánybírák a nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok utólagos vizsgálatát nem tekintették
hatáskörűkbe tartozónak, és ezt az is megalapozta, hogy az Abtv. 23.§ (3) bekezdése csak az előzetes ellenőrzés
alá vonást tette lehetővé: ”Az Alkotmánybíróság hatásköre kiterjed - az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve
- a nemzetközi szerződés vagy annak valamely rendelkezése (…) Alaptörvénnyel való összhangjának előzetes
vizsgálatára.” (Abtv. 23. § (3) bek.)”. A (4) bekezdés pedig egy szűk kört jelölve a köztársasági elnököt illetve a
Kormányt jogosítja fel az nemzetközi szerződés kihirdetése előtt az alkotmánybírósági vizsgálat
kezdeményezésére. Azzal az érvvel pedig, hogy az Alkotmánybíróság minden jogszabály Alaptörvénybe
ütközését megvizsgálhatja, így ez alól nem lehetnek kivételek a nemzetközi szerződéseket kihirdető
jogszabályokba foglalt nemzetközi szerződések rendelkezései sem, az Alkotmánybíróság az eddigiekben nem
élt.
A többségi indokolás a fenti megfogalmazással implicite elvileg lehetőként ismerte el ezt az utólagos vizsgálatot,
miközben erre nincs explicit alaptörvényi felhatalmazása, de összetétele máskülönben is kétségessé teszi, hogy
az ország külpolitikai kötelezettségvállalásait ténylegesen is ellenőrizni tudná. A szűkebb jogágakra szakosodott
rendes bíróságokhoz képest az alkotmánybíróságok generalista hatásköre amúgy is folyamatosan gondot okoz az
új és új alkotmánybírák számára, akik fő szabályként maguk is egy-egy szűkebb jogágban szerzett
tapasztalatokkal érkeztek ide, és ezzel a további kiterjesztéssel a teljes a nemzetközi szerződési rendszer
ellenőrzés alá vonásával ez a feszültség csak fokozódhat. Így különvéleményemben jelzem, hogy a kifogásolt
indokolási rész helyett a következő indokolást támogattam, melyet sajnálatos módon a testületi többség nem
fogadott el: „Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az áttérést a konkrét esetben nem tartotta lehetőnek, figyelemmel
arra, hogy a jogszabály tartalmilag egy nemzetközi szerződést foglal magában, melynek utólagos vizsgálata nem
tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.”

6) A jogforrási hierarchia és az Alaptörvény
(A T) cikkel együtt elemezve)
Az Alaptörvény 2012-es hatályba lépése utáni hónapokban egy AB-határozat indokolása, mely egy törvényi
rendelkezés megsemmisítését indokolta, visszanyúlt a korábbi alkotmánybírósági határozatokhoz, és azt a
vitatható álláspontot tette irányadóvá, hogy a minősített többséget kívánó törvények és az egyszerű többséggel
meghozott törvények között nincs jogforrási szintbeli eltérés, így az Alkotmánybíróságnak ezeket azonos
szintűnek kell felfognia. Ezzel szemben ki kell emelni, hogy a demokratikus legitimáltság különböző szintjeit a
két szabályozás között az Alkotmánybíróságnak észlelnie kell, és ellentmondás esetén mindig a magasabb
konszenzussal legitimált szabályozásnak kell elsőbbséget adnia. A családvédelmi sarkalatos törvény minősített
demokratikus legitimációja és az egyszerű törvényhozási többségen alapuló polgári törvénykönyvbeli
szabályozás esetleges ütközésénél így a demokratikus akaratképzést tisztelő alkotmányvédők esetében nem
kérdéses a megfelelő döntési irány: az erősebb demokratikus legitimációval rendelkező sarkalatos törvény
szabályozása privilégiummal bír, és szembenállás esetén az alacsonyabb legitimációval rendelkezőt kell
megsemmisíteni, vagy legalábbis előírni harmonizálását a sarkalatos törvény megoldásával. Az ezzel
szembenálló, régi alkotmánybírósági gyakorlat álláspontja jól tükrözi az első hazai alkotmánybírósági
többségeknek a demokratikus legitimáltsággal rendelkező törvényhozás felé megmutatkozó leértékelő
beállítódását - mely legtisztábban az Országgyűlés írott Alkotmányával szembeni ’láthatatlan alkotmány’
koncepcióban öltött testet -, de ezt ma már nem lehet elfogadni.

7) A házasság és a család összekötése az Alaptörvényben
„Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött
életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.” L ) cikk (1) bek..
Szintén az egyik 2012-ben meghozott AB-határozat a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7.§.ának megsemmisítését a már nem hatályos, korábbi Alkotmányon alapuló régi alkotmánybírósági határozatok
érveire alapozta, azzal a feltevéssel, hogy a már nem hatályos Alkotmány és az Alaptörvény szabályozása e téren
egybevág. Ez azonban nem felel meg a tényleges helyzetnek. Míg a korábbi Alkotmány 15. §.-a pusztán csak
deklarálta a család és a házasság intézményének alkotmányos védelmét, az Alaptörvény L) cikke a házasságot a
férfi és a nő életközösségeként tartalmilag meghatározva veszi alaptörvényi védelem alá. Ugyanígy a családot is
funkciójának megadásával, meghatározott irányba konkretizálva emeli be az alaptörvényi intézmények közé: a
családot mint a nemzet fennmaradásának alapját rendeli az Alaptörvény védelme alá. Ez a változás a család
gyermeknemző és gyereket nevelő funkcióját erőteljesebben kiemeli, mint az ezt nélkülöző korábbi Alkotmány
deklarációja, és ez igazolja a törvényalkotónak azt a célkitűzését a vitatott 7. §. családfogalmával kapcsolatban,
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hogy a szociológiai tapasztalatok szerint is kisebb gyerekszámot eredményező, puszta élettársi közösség rovására
a házasságon alapuló életközösséget privilegizálja. A többségi határozatnak az a praktikus álláspontja, hogy a
ténylegesen terjedőben levő élettársi kapcsolatok nagy száma mint szociológiai értelemben vett család korlátozza
a demokratikus törvényhozási többséget a jogi értelemben vett család házasságra alapozásának előírásában. Ám
megítélésem szerint ez nem vezethető le az Alaptörvényből. A demográfiai aggódás, amely az elmúlt negyven
évben zuhanásszerűen csökkent gyerekszám miatt a legkomolyabban felveti a nemzet fennmaradásának
kérdését, az Alaptörvény szűkebb családvédelmi előírása mellett a társadalom nemzetre alapozását is az
alaptörvény-értelmezés középpontjába hozza. „Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a
nemzet (…))”- rögzíti az Alaptörvény Nemzeti Hitvallás c. bevezető része, és ezzel összefüggésben a tartósabb
együttélést illetve ezért nagyobb gyerekszámot eredményező házasságon alapuló együttélés privilegizálása a
családfogalom erre szűkítésével az Alaptörvény igazolását is meg kell, hogy szerezze.
A házasság és a család összefüggését az Alaptörvény L) cikkében való közös szabályozásuk is alátámasztja. A
nemzetközi kitekintés és a összehasonlító alkotmányjogi irodalom tanulmányozása mutatja, hogy a
alkotmányértelmezésben bevett módszer az együttszabályozás tényéből intézményi összefüggés levezetése, mint
ahogy pl. az alkotmányi szabályozás helyéből, az egyes szabályozási tárgyak sorrendjéből hierarchikus
elsőbbséget vagy háttrébb sorolást kiolvasni. A házasság és a család közös szabályozása így nem teszi lehetővé,
hogy a többségi határozat értelmezését követve mint teljesen független intézményekre tekintsünk egyfelől a
házasságra, másfelől a családra. Az Alaptörvény közös szabályozása inkább annak indokolását követelné meg,
ha a családvédelmi sarkalatos törvény elszakítaná a két intézményt.

8) A nemzetközi jog és az Alaptörvény viszonya a Q) cikk alapján
(Bevonva a 24. cikk (3) bekezdésének c) pontját, illetve az ezt konkretizáló Abtv. 42. §.
elemzését is)
Nem tudtam egyetérteni azokkal a testületi vitában felmerült fejtegetésekkel, melyek az Alaptörvény és a
nemzetközi jog viszonyára tettek megállapításokat a Q) cikk fényében. Ezeket a fejtegetéseket azért is vizsgálat
alá kell vetni, mert a legutóbbi határozatunk 2012 decemberében az Átmeneti rendelkezések (Aár.) alaptörvényellenessé nyilvánítása kapcsán a Q) cikk (2)-(3) bekezdéseinek egy olyan értelmezését adta, mely – szakítva az
elmúlt 22 év alkotmánybírósági gyakorlatával – az Alaptörvény és egyes módosításai tartalmi vizsgálatának és
esetleges megsemmisítésének alapjaként fogta fel ezeket. A Q) cikk a (2) bekezdésben deklarálja a magyar jog
és a nemzetközi jog összhangjának biztosítására vonatkozó kötelezettséget, majd a (3) bekezdésben ezen
összhang biztosítására a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait közvetlenül elfogadottnak deklarálja
Magyarország vonatkozásában, míg a többi nemzetközi jogi szabályok vonatkozásában külön elfogadást és
törvényi kihirdetésükkel belső joggá válást irányoz elő. Míg az utóbbi nem igényel külön értelmezést, mert
megfelel a belső jog versus nemzetközi jog dualista felfogásának, mely az állami szuverenitás garanciájának
tekinthető, addig a nemzetközi jog általános szabályai tekintetében a közvetlen érvény kimondása az állami
szuverenitás fenntartása érdekében fontos következményekkel járó értelmezést követel meg. Megítélésem szerint
a közvetlen érvény deklarálása a nemzetközi jog általános szabályai vonatkozásában csak a legszűkebb
értelmezést fogadhatjuk el, vagyis ha a nemzetközi jog általános szabályainak alaptörvényi elfogadását a magyar
állam nemzetközi szerződéskötési kompetenciájának kereteként fogjuk fel. Ekkor a Q) cikk (3) bekezdésnek első
mondata előírja a magyar állam számára, hogy csak olyan nemzetközi szerződések megkötésében vegyen részt,
melyek nem állnak szemben a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival sem a megkötés eljárási
szabályait illetően, sem tartalmilag. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény e szabálya szerint ekkor a nemzetközi
szerződések kötése feletti ellenőrzési jogát e keretekre figyelemmel hajtja mindenkor végre.

9) A történeti alkotmány alapján értelmezés az R) cikk alapján
I.(IV/2096/2012 ügy hat. különvélemény) Az Alaptörvény R) cikke valóban értelmezési alapként emeli ki a
történeti alkotmányunk vívmányai fényében való értelmezést, de ennek jelenlegi kidolgozatlansága nagy
óvatosságot parancsol számunkra. A jelenlegi jogtörténeti idézetek e törvényekből az indokolásban pusztán egy
múltbeli szabályozás részletszabályait jelentik. Ha ezeket is kötelezőnek tekintenénk ma, és normatív erővel
felruházottnak gondolnánk a mai törvényhozási többségünk akaratával és törvényeivel szemben, akkor
ténylegesen a változtatható jog koncepcióját kérdőjeleznénk meg. Ilyen formában megítélésem szerint nem lehet
az R) cikket felhasználni, mert ez szemben áll a változtatható modern jog eszméjével. De emellett precedensként
is rossz példát jelenthet, hisz olyan törvények tucatjai állnak majd a mai indítványozó ügyvédek rendelkezésére
az alkotmányjogi panaszaik benyújtásához az 1800-as évekből, melyek szinte minden mai törvényi
szabályozással szemben felhozhatók lesznek, mint a ’történeti alkotmány vívmányai’. Ez pedig rövid idő alatt
egy ál-jogtörténeti érvelési dimenziót hozhat létre az alkotmányjogi panaszok áradatában, melyben az
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ügyvédjelöltek százait állíthatják majd rá a legkülönbözőbb jogtörténeti emlékek tendenciózus kijegyzetelésére
és felhasználására. Ennek csak a történeti alkotmány eszméjének lejáratása lehet a végeredménye, így mielőtt
óvatlanul erre az útra lépnénk, inkább külön elemzéssel kellene – esetleges külön tematikus elméleti ülést erre
szentelve – körbejárni az R) cikk felhasználásának lehetőségeit.
E különvéleményben kifejtett érveléshez azt lehet még hozzáfűzni a történeti alkotmány kereteinek
behatárolásához, hogy ez még a szokásjogi jogképződés uralma alatt jött létre a középkori és koraújkori magyar
jogfejlődésben. Így a történeti alkotmány jellemzője a hatályba léptetés hiánya, de ugyanígy a hatályon kívül
helyezés eszméjének nem-léte is. A generációkon keresztüli meggyökerezés jelentette ennek létrejöttét, mely
csak akkor bukkant fel a tudatban, mikor már mindenki kötelezőnek tekintette. Ez a létezésmód azt is jelentette,
hogy a történeti alkotmány még a közösségi erkölccsel és morális értékekkel szoros egységben létezett, és nem
jött létre a jog és a morál azon szétválása, mely az írott és tudatosan alkotott jog mai formájára sok szempontból
már jellemező. Végül is tehát a történeti alkotmánynak ez a jellege tisztán megadja időbeli lehatárolásának
lehetőségét is: ennek részei nem lehetnek a tudatosan változtatható, hatályba léptethető és hatályon kívül
helyezhető modernkori törvények. Csak ezzel az elvi állásponttal védhető ki, hogy a történeti alkotmányra
hivatkozva hatályukat vesztett törvényi rendelkezéseket és más normatívákat, vagy akár az Alapörvény által
hatályon kívül helyezett régi alkotmánybírósági határozatokat is reaktiváljanak, és nyilvánítsák ismét hatályos
normáknak.
II. (III/232-14/2017. számú tervezet vitái)A most releváns alaptörvényi kérdés az, hogy a legfelső rendes bírói
szervünk, a Kúria a jogértelmezés kapcsán áttért-e a meg nem engedett jogalkotás terére, vagy sem. A tervezet
Szent István király államiságunk kezdetén a fiához, a jövendő királyhoz írt intelmeiből emel ki egy idézetet
annak alátámasztására, hogy a bírói ítélkezés és a jogalkotás között már akkor is falat emeltek, és az egyikből a
másikba átmenettől már a királyi intelem is óvott: „…ne ítélj te magad, nehogy alábbvaló ügyekben forgolódván,
csorbulást szenvedjék a te királyi méltóságod, hanem az efféle ügyeket bocsásd inkább a bírákhoz, akikre bízva
vagyon, hogy a törvény szerint igazítsák azt el.„ (15. o..) Mivel korábban én alapvető jogtörténeti tételként úgy
informálódtam - legalaposabban Hajnik Imre: A magyar bírósági szervezet és a perjog az Árpád- és VegyesHázi királyok alatt c. 1899-es c. művéből -, hogy a középkori királyok elvileg mindenkor a legfelsőbb bírák
voltak, akik helyett a nádor, az alnádor, országbíró stb. csak a király nevében ítélkezett - és pl. Mátyás kírály e
téren megmutatkozó ambíciói miatt az ő számára mindig volt is a legfelső bírói fórumon egy üresen hagyott szék
-, így gyanakodva fogadtam a tervezet idézetét. A királyainknak ugyanis a középkorban még kötelezően
törvénynapokat is kellett tartania: „És bizonyára régi szokás alapján, amelyre csak III. Béla korából van
határozott tudomásunk, a király évente egyszer, mégpedig a XII. század végétől fogva István király napján,
általános ünnepi törvénynapot tartott Székesfehérvárott a panaszos ügyek elintézésére, a nemesek és a nép
elnyomásának megakadályozása végett. Az Aranybulla I. cikke és az 1231-es I. törvénycikk már szigorúan
megkívánta a királytól ennek megtartását.” (Hajnik id. mű 9-10.p. részletesebb ismertetést lásd ehhez Pokol
Béla: Jogtörténeti jegyzetek. Jogelméleti Szemle 2006/3 sz.: jesz.ajk.elte.hu/pokol 27html
De nemcsak a konkrét magyar jogtörténeti szinten nem stimmel a tervezet meghivatkozása, hanem az általános
jogtörténeti fejlődés meglátásainak alapjaival is szemben áll. A középkorban és az újkor jó részén ugyanis a
jogképződés alapja a bírói szokásjogképződés formájában, a bírói döntések állandó gyakorlattá válása révén
történt, és a jogalkotás különválása a bírói ítélkezéstől - illetve programszerűen bíró puszta jogalkalmazó
szervvé visszaszorítása - csak az 1800-as évek elejétől vált a kontinentális Európában lassanként bevetté (nem
így az angol-amerikai jog országaiban). Az 1900-as évek elejétől azonban ennek lehetetlensége is elismertté vált,
és azóta a kontinentális Európában is a felsőbíróságoknak a törvények keretei között létrehozott normaalkotása
elfogadottá vált.
A tanulság e vitából számomra az, hogy még jobban kell óvakodnunk a történeti alkotmány vívmányai címszó
alatt a tervezetekben a könnyűkézzel végrehajtott alátámasztásoktól.
(Esztergomi kihelyezett ülés vitái 2019 nov.) A történeti alkotmány vívmányaira alapozható értelmezéseink
kereteit illetően az álláspontom már régebben leülepedett, és ennek lényege, hogy ezt alapvetően az állami
függetlenségünk, mint Alaptörvény által védett vívmány értelmében használhatjuk fel. Ez alapvető fontosságú
most az európai szövetségi államba beolvasztás kísérleteivel szemben, mely ma éppoly fenyegetően aktuális
veszély, mint amikor a Habsburg-birodalomba beolvasztás veszélye ellen a történeti alkotmány eszméje
védekezésként eredetileg felmerült. Ám éppen ezért ellene vagyok minden aprópénzre váltásnak és
díszítőelemeként használatnak, ahogy több különvéleményemben már leírtam. Épp az EU föderális átalakítására
irányuló törekvések, melyek egy-két hazai párt nyílt támogatásával szemben újabban már inkább fogalmi
átértelmezésekkel haladnak előre, mutatják ezt a veszélyt, mint ahogy a kvóta-ügyben folyamatban levő
kötelezettségszegési eljárás döntésével kapcsolatos esetleges alkotmánybírósági fellépésünk is aktiválhatja a
közeljövőben az állami függetlenség védelmére hivatkozás kapcsán a történeti alkotmányra támaszkodást.
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10) Az Alaptörvény és módosításainak alkotmánybírósági ellenőrzése az S) cikk alapján
(Bevonva a 24. cikk (5) bekezdését)
I. (II/648/2013. hat. párhuzamos indokolás) Egy problémát abban látok az indokolásban, hogy az eljárási
érvénytelenségnek a korábbi alkotmánybírósági gyakorlatban kialakult hibás elnevezését „közjogi
érvénytelenségnek” nevezve változatlanul fenntartja. Az alapjogi biztos épp e kitágítás révén létrejött fogalmi
homályosságot használta fel arra, hogy a ’szűkebb’ formai érvénytelenség mellett a „közjogi érvénytelenség
tágabb fogalmát” megalkossa, és ebbe burkolja bele érvelését az Alaptörvény és az alaptörvény-módosítás
tartalmi felülvizsgálatának lehetőségéről. Mindenért fizetni kell egyszer - tartja a közmondás -, és az
Alkotmánybíróság most ezzel fizet a fogalmi pongyolaságának megszokás miatti fenntartásáért, az erre
vonatkozó minden korábbi kritika ellenére. Az eljárási érvénytelenséget ’közjogi érvénytelenségnek’ nevezvekitágítva ez a jövőben is mindig lehetőséget adhat majd a vele való visszaélésre, így ezt nem tudom elfogadni.
Az Alaptörvény 24) cikkének új (5) bekezdése az alaptörvény-módosítások feletti felülvizsgálatot az eljárási
érvénytelenségre korlátozva biztosítja az Alkotmánybíróságnak, és ez az új alaptörvényi szabály amúgy is
kötelez bennünket a korábbi gyakorlatunk és elnevezéseink változtatására. Erre tekintettel az lenne megfelelő az
Alkotmánybíróság fogalomhasználata számára, ha a jövőben a közjogi érvénytelenségbe eddig implicite
belefoglalt eljárási érvénytelenséget, illetve ha az bukkan fel, akkor a hatásköri érvénytelenséget használná
elsősorban elnevezésként a határozataiban - attól függően, hogy melyik jön számba az adott esetben -, és csak
magyarázó jelleggel álljon a szövegben, hogy e két érvénytelenségi esetet a közjogi érvénytelenség felső
fogalmában összefogva is meg lehet nevezni. Ezzel a fogalmi tisztázással elesne a jövőben az a visszaélésszerű
lehetőség, melyet a mostani indítvány az Alaptörvény tartalmi felülvizsgálatára használt fel.
II. (II/648/2013. hat. párhuzamos indokolás) Jelezni szeretném még, hogy túlságosan lakonikusnak és így
kétértelműnek látom az indokolás III. részének 2. pontjában pusztán annak említését, hogy az Alaptörvény az
Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatához képest az eljárási érvénytelenség vizsgálatának kritériumait leszűkítette.
Ugyanis eddig az alkotmánybírói testület a törvények esetleges eljárási érvénytelenségét vizsgálva mindig a
teljes Házszabályt bevonta, annak sok száz rendelkezésével, míg most az alkotmányozó hatalom - megfontolva
az ebből eredő visszaélési lehetőségeket -, félreérthetetlenül rögzítette a 24. cikk (5) bekezdésében, hogy az
Alaptörvényt és módosításait csak az „Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeknek” megfelelés
szempontjából vizsgálhatja az Alkotmánybíróság. Elégtelenek találom tehát az indokolás szövegét, mert nem tér
ki pontosan erre a szűkítésre, és ezzel nyitva hagyja egy esetleges későbbi aktivista alkotmánybírói többség
számára, hogy túllépjen ezen, és mint lehetséges „tág értelmezést” felfogva, bevonja felülvizsgálati alapként
ismét a teljes Házszabályt. Legalább az itteni párhuzamos indokolásban álljon az, hogy ezt kifejezetten
megtiltotta az Alaptörvény említett szűkítése.

11) T) cikk - a sarkalatosság terjedelmének értelmezése
I.(I/2039/2016. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Teljes mértékben támogatom a rendelkező részi
megsemmisítési pontot, de a sarkalatosságot illető indokolási felfogással és abból keletkező érveléssel
alapvetően nem értek egyet. Az indokolási érvelések pedig a hazai alkotmánybírósági gyakorlatban - az európai
alkotmánybíróságok között kivételes erősséggel – a későbbi döntések tényleges alapjaivá válnak mint
precedensek, és sokszor mint alaptörvény-kiegészítések fejtenek ki hatást. Így nem lehet eltekinteni a mostani
indokolási érvelésben rejlő probléma felmutatásától sem.
Az indokolás sarkalatosságot illető problémáját alapvetően az okozza, hogy nem észlelte a 2012 januárjától
hatályos Alaptörvény korábbi Alkotmánytól eltérését ebben a vonatkozásban. A korábbi Alkotmány alapján
kétharmados törvénynek nevezett, kiemelt támogatottsághoz kötött törvények a mai alaptörvényi elnevezésben
sarkalatos törvényként szerepelnek. Ezek megfogalmazása azonban az Alkotmánybíróság értelmezési
szabadsága tekintetében alapvetően eltérő. Míg a régi alkotmányi szabályok mindenhol csak deklarálták egy-egy
tárgykörnél, hogy azok elfogadása a jelenlévő képviselők kétharmados szavazatához kötött, addig az új
alaptörvényi szabályok differenciáltan teszik ezt. Van, ahol kifejezetten kiemelik, hogy csak az adott tárgykör
alapvető szabályaira vonatozik a sarkalatosság követelménye, (mint a 40. cikkben a nyugdíjrendszer esetében),
van, ahol csak jelzik a tárgykört, de nyitva hagyják hogy milyen mélységben kötik sarkalatossághoz ennek
elfogadását, például az adatvédelmi hatóság esetében (VI. cikk (3) bek.), az országgyűlési vizsgálóbizottságok
működése esetében (7. cikk (3) bek.), vagy a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásra vonatkozó törvény
esetében (38. cikk (1) bekezdés). Végül a sarkalatossági követelmény alá vont tárgykörök harmadik csoportja az,
ahol kifejezetten kiemelik, hogy e tárgykör részletes szabályai is ide tartoznak. Ez a legnépesebb csoport, majd
húsz tárgykör tartozik ide, többek között épp a most vizsgált bírósági szervezeti törvény is (25. cikk (8)
bekezdés).
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Mivel a sarkalatosság (vagy korábban a kétharmadosság) értelmezése szempontjából az egyik legfontosabb
vitakérdés mindig is az volt az alkotmánybírósági törvénykontrollnál, hogy milyen mélységig tartozik ide egyegy szabályozási tárgykör, vagy ezzel szemben ennek egy része már kiesik ez alól (és elég az elfogadáshoz
egyszerű többség), így ez az eltérés a régi Alkotmány és az Alaptörvény között a legfontosabbnak minősíthető.
Ennek ellenére az Alaptörvény hatályba lépése óta, az elmúlt öt és során ennek észlelésére nem került sor, nem
függetlenül attól, hogy az utóbbi évek alkotmánybírósági gyakorlata a legtöbb esetben még mindig hajlik a régi
Alkotmány alapján létrejött alkotmánybírósági döntések felülvizsgálat nélküli átemelésére a mai döntéseink
megalapozására. (A negyedik alaptörvény-módosítás kifejezett rendelkezése ellenére!) Ennek megfelelően a
határozati indokolás a III. részének 3.3 pontjában leszögezi: „A sarkalatos törvény fogalmát az Alaptörvény
vezette be, ugyanakkor korábban az előző Alkotmány is előírta bizonyos törvények kétharmados – minősített többséggel történő elfogadásának a követelményét. Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg,
hogy a 13/2013. (VI. 17.) AB határozat {Indokolás 27-35} alapján, hogy a vonatkozó korábbi határozataiban a
sarkalatos törvényhozási tárgykör mikénti értelmezésére vonatkozóan kidolgozott érvek, jogelvek és
alkotmányossági összefüggések felhasználásának nincs akadálya.” Párhuzamos indokolásomban e megállapítás
helytelenségét szeretném kiemelni, és arra rámutatni, hogy ezzel szemben az új Alaptörvény a sarkalatosság
terjedelme szempontjából a legtöbb tárgykört illetően szigorúbb követelményt állított fel, és nemcsak az adott
tárgykörök alapvető szabályait vonta be e körbe, hanem részletes szabályok megalkotását is. Ahol nem ezt akarta
tenni, ott kifejezetten utalt az alapvető szabályokra történő szűkítésre (mint a jelzett 40. cikknél), vagy csak azon
a módon, hogy eltekintett a részletes szabályok bevonásának rögzítésétől (mint például az adatvédelmi hatóság
esetében). Ennek a differenciált alaptörvényi szabályozásnak megfelelően az Alkotmánybíróság már nem teheti
meg, hogy kövesse a korábbi alkotmánybírák tágabb értelmezési szabadságát e tekintetben, akik időszakonként a
részletes szabályokat is bevonandónak deklarálták a minősített többség alá, de más időszakban más értelmezésre
áttérve csak az alapvető szabályok bevonását jelölték meg döntéseikben. Mivel az akkori Alkotmány ezt nyitva
hagyta, az akkori alkotmánybírák ez megtehették, ám ez a tág értelmezési szabadság megszűnt 2012 óta. A
kritikám tehát az a mostani határozati indokolással szemben az, hogy alkotmánybírói többség nem észlelte az
Alaptörvény változásait e téren, és a régi alkotmányi rendelkezésekhez kidolgozott alkotmánybírósági
döntéseket alkalmazta most is mechanikusan.
A fenti álláspontomból következik, hogy nem tartom elégségesnek a köztársasági elnök indítványában támadott
törvényi rendelkezésekre terjedő vizsgálatot és az azokra szűkített alaptörvény-ellenesség megállapítást. A 2012
óta létrehozott, sarkalatos tárgykört illető törvények ugyanis – követve az Alkotmánybíróság régi alkotmányi
rendelkezéseken alapuló értelmezését e téren – rendszerint egy sarkalatossági záradékot iktatnak be, és a
törvényalkotó által alapvetőnek és lényegesnek vélt rendelkezéseket felsorolva erre szűkítik az adott törvény
sarkalatossági terjedelmét. Ám ahol a részletes szabályokat is a sarkalatosság követelménye alá sorolta be az
adott alaptörvényi rendelkezés (és mint jeleztem, ez a legszámosabb, kb. húsz ilyen tárgykört tartalmaz az
Alaptörvény), ott ezek a sarkalatossági záradékok alaptörvény-ellenes szűkítésnek minősülnek. A jelen esetben
ez a helyzet a mostani határozatban vizsgált bírósági szervezeti törvény (Bszi.) 175. §-ával, mely e törvény
sarkalatossági záradékát tartalmazza.
Az Alaptörvény 24. cikkének (4) bekezdése lehetőséget ad az Alkotmánybíróságnak, hogy az indítvánnyal nem
támadott jogszabályi rendelkezéseket is bevonja a vizsgálatát alá, amennyiben azok szoros tartalmi
összefüggésben állnak a támadott rendelkezésekkel. A jelen esetben - a sarkalatosság terjedelméről szóló vitában
- épp erről van szó, és így álláspontom szerint az Alkotmánybíróság csak akkor végezte volna el a feladatát, ha
ezt a bevonást megteszi. Megítélésem szerint a bevonás után szükséges lett volna megsemmisíteni a Bszi. 175. §ában tartalmazott sarkalatossági záradékot a jelzett alaptörvény-ellenes szűkítés miatt, és ki kellett volna
mondani, hogy az Alaptörvény 25. cikkének (8) bekezdése értelmében a jövőben az egész törvény a
sarkalatosnak minősül.

12) Az alapjogok horizontális hatásának kérdése (az I. cikkhez)
I.IV/523-9/2014. számú ügy határozattervezetéhez Az alkotmányos alapjogok az európai történelem folyamán az
1700-as évek végétől az egyen egyéneket és a magánszférájukat védték az állammal szemben. A demokratikus
törvényhozásra alapuló modern államok így bár az egyszerű jogot szabadon változtathatják, de ha alapjogról van
szó, és ez az állam és magánegyén viszonyában merül fel, akkor ennek szabályozása fölé alkotmánybírósági
ellenőrzés lép be, legalábbis ahol létezik az alkotmánybíráskodás. E szűk, de fontos körben tehát a demokratikus
törvényhozás szabályozás szabadsága megszűnik, és az alkotmánybíróság ellenőrzés alá vonja a törvényhozást.
Ez a demokrácia-korlátozó lehetőséget, mint kivételt az egyes egyének és a magánszféra állammal szembeni
autonómiája igazolja. Ha azonban az alapjogokat az egyes magánegyének egymás közötti viszonyaira is
kiterjesztjük, akkor a demokratikus törvényhozás lényegében teljes mértékben az alkotmánybíróság ellenőrzése
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alá kerül. Ekkor azonban felmerül a rendszer lényegi jellemzőjét jelentő demokratikus felhatalmazás
elenyészése, és a politikai demokrácia komponensének tendenciaszerű kiüresedése.
Ez a megfontolás azt követeli meg, hogy ne fogadjuk el az alapjogok vertikális hatályán túl a horizontális magánegyének viszonyában való - hatását. Azonban szűk mezsgyén előrehaladva elképzelhető, hogy egy-egy
alapjog esetében, ha közéleti irányultság, érintettség hatja át a máskülönben magánegyének, magánszervezetek
közötti viszonyt, akkor ezen áthatás egy foka után elismerjük kivételesen a horizontális irányú hatást is. A jelen
esetben így a véleménynyilvánítási szabadság eredetileg állammal szembeni védelmet jelentő jogát a kifejtett
vélemény közéleti irányultsága esetében el lehet ismerni magánegyének, magánszervezetek viszonyában is, ha a
konkrét körülmények ezt igazolják.
Az elvi álláspontom rövid kifejtése után a Tervezetre rátérve, nem tudom elfogadni sem azt az általánosságot,
amelyben deklarálni kívánja az alapjogok horizontális hatását, sem azt, hogy a jelen, konkrét ügyben a
magánszervezet és magánegyén viszonyában a kifejtett vélemény közéleti irányultsága elérte volna azt a fokot,
amely igazolná a munkáltató felé a magánszabadsága korlátozását, és hogy így alapjogi relevanciát kellett volna
tulajdonítania a munkavállalója véleménykifejtésének. Így nem támogatom a Kúria döntésének
megsemmisítését. Az általánosságot illetően különösen a következő érvelés elfogadhatatlan számomra: „Az
Alkotmánybíróság kiindulópontja, hogy az elidegeníthetetlen emberi jogok, köztük a véleménynyilvánítás
szabadága még a magánfelek közötti jogviszonyokban, így a munkaviszonyokban is védelmet követelnek.” (
16.o.)
Itt szeretném jelezni, hogy megítélésem szerint az Alaptörvény 28. cikke, amely a bírói jogalkalmazásnál az
Alaptörvénnyel összhangban álló jogértelmezésre kötelezi a bírókat, azt jelenti, hogy amennyiben a bíró előtti
konkrét ügy az állam és magánegyén közötti viszonyról szól, akkor ebbe a bírónak az esetleg releváns alapjogot
is be kell vonnia. Ám, ha magánfelek közötti viszonyról van szó, akkor csak abban az esetben kell ezt tennie, ha
a magánfelek közötti ügy közéleti irányultságot, relevanciát hordoz.
Ki kell azonban térni az alapjogokon túl az alaptörvényi értékek kérdésére is. A dilemma az, hogy ezek is csak
az állam és a magánfelek közötti viszonyra korlátozott érvényesülést igényelnek-e, vagy ezek túlmennek ezen, és
az összes jogviszonyban alkalmazást követelnek?! Álláspontom szerint, ha a magánfelek között folyó ügyben az
alaptörvényi értékdeklaráció merül fel, akkor ezt a vonatkozó egyszerű jogi rendelkezés értelmezésébe is be kell
vonni, és ez nem csak az állam és egyén viszonyában követel érvényesülést. Például az Alaptörvény M) cikke az
erőfölény tilalmáról ilyen alaptörvényi értéket jelent, és ezt a bíráknak a magánfelek közötti szerződési viták
eldöntésénél is be kell vonniuk. Tehát álláspontom szerint különbséget kell tenni a horizontális hatály
kérdésében állásfoglaláskor az alapjogok és az alaptörvényi értékek között, és míg az alapjogok esetében nem
lehet elismerni csak korlátozottan a hatást, addig az alaptörvény értékek esetében ezt a hatást el kell ismerni.

13) Az alapvető jogok korlátozása
„Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg. Alapvető jog más
alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges
mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával
korlátozható.” (I. cikk (3) bekezdés)
I. (II/2034/2016. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom a tervezet rendelkező részét, de a
indokolás IV. részének 2. pontját hiányosnak látom, és ezt ki szeretném egészíteni párhuzamos indokolásomban.
Egyetértek azzal, hogy a támadott önkormányzati rendelet rendelkezései alapvető jogok lényegét érintik,
melyeket csak törvény érinthet, és így ezeket alaptörvény-ellenesség címén meg kell semmisíteni. Ennek
indokolásához azonban ki kellett volna bontani az alapvető jogok és az alkotmányos értékek szabályozására,
egymás közötti mérlegelésére és korlátozhatóságukra az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében lefektetett normák
és elvek értelmét. Ezt mulasztotta el az indokolás kifogásolt része, és így elvi szinten bizonytalan maradt az
alapvető jogok szabályozásának a törvényi jogforrási szint alatti jogforrásokkal szabályozhatósága.
Az alaptörvényi I. cikk a (3) bekezdés első mondata így hangzik: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre
vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg”. Rögtön ezután láthatjuk, hogy Alaptörvény Szabadság és
Felelősség c. fejezete e cikk után a II-XXXI. cikkekben az alapvető jogok és kötelezettségek lényegesebb
szabályait maga állapítja meg. Így ennek szemrevételezése után a jelzett mondatba be kell iktatni a „részletes”
jelzőt ahhoz, hogy feltáruljon a mondat értelme. Így pedig az értelmezendő mondat azt az értelmet kapja, hogy
az Alaptörvény csak az alapvető jogok és kötelezettségek lényeges szabályait alkotja meg, de a részletes
szabályok meghozatalára az Alaptörvény a törvényhozót hatalmazza fel. A kontextuális értelmezéssel így
feltárult, hogy az I. cikk (3) bekezdése tulajdonképpen egy felhatalmazó szabály, mely az első mondatában a
törvényhozót hatalmazza fel, hogy részletezze az Alaptörvény által általános szinten már szabályozott alapvető
jogokat és kötelezettségeket, második mondatában pedig e részletezés közben fellépő, szükségszerű korlátozások
keretben tartására egy mérlegelési tesztet alkot meg.
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Kérdésként merül azonban fel, hogy az absztraktságuk miatt az életviszonyok legapróbb részleteibe is
lehatoló alapjogok szabályozása lehetséges e teljes mértékben a törvények jogforrási szintjén? Erre választ nem
kereshetjük csak az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében, hanem a jelen esetben fontossággal bír a 32. cikk (2)
bekezdésében adott általános felhatalmazás az önkormányzati rendeletek felé a helyi társadalmi viszonyok akár
törvényi felhatalmazás nélkül való szabályozására is. Ez alapján a Mötv. 143. §. (4) bekezdés d) pontja az
önkormányzati rendeletek szabályozási terrénumát úgy konkretizálta, hogy az önkormányzati rendeletek a
közösségi együttélés alapvető szabályait is szabályozhatják, és ezt az Alkotmánybíróság a 29/2015 (X. 2.) AB
határozatában az Alaptörvénnyel összhangban állónak minősítette. Így megítélésem szerint ezekre tekintettel az
Alkotmánybíróságnak az I. cikk (3) bekezdésében adott felhatalmazó szabályt úgy kell értelmeznie, hogy az
egyes alapvető jogoknak magában Alaptörvényben lefektetett lényeges szabályain túl a törvényhozási szintre
csak az ezen túli főbb szabályok tartoznak, melyek közvetlenül e jogok tartalmát érintik. A törvényi szinten
lefektetett főbb szabályokon túl azonban az alacsonyabb jogforrási szinten lévő szabályozások is
alkotmányosnak minősíthetők, ha nem állnak szemben az adott alapvető jog Alaptörvényben és törvényben
lefektetett szabályaival. Így e keretek között az önkormányzati rendeletek is érinthetik az alapvető jogokat, és a
közösségi együttélés alapvető szabályainak szabályozása közben nem is tudják megtenni, hogy ne érintsék
ezeket. Ám az alapvető jogoknak e kétlépcsős értelmezési kerete parancsolóan rögzíti, hogy a törvény alatti
jogforrási szintek - így az önkormányzati rendeletek – csak az alapvető jogok technikai részleteit érinthetik,
melyeket a támadott önkormányzati rendelet túllépett a jelen esetben, és ezért kellett megsemmisíteni.

14) Az emberi méltóság sérthetetlenségének értelmezési vitái
„Az emberi méltóság sérthetetlen.” (II. cikk első mondata)
(III/1458/2012 AB hat. különvélemény) A határozat indokolása a jogorvoslati jog hiánya mellett az emberi
méltóság sérthetetlenségét is felhozza az alaptörvény-ellenesség megállapításának alátámasztására, és ezt
elfogadhatatlannak tartom. Tartalmilag az emberi méltóság sérthetetlensége a megaláztatás tilalmát jelenti, és a
Felvilágosodás óta ez az európai demokráciákban az emberi lét alapját jelenti. Ez az alaptörvényi előírás
természeténél fogva nem alkalmazható az emberen túli jogalanyokra, pl. a jogi személyekre, mert az emberi
megaláztatás itt fogalmilag kizárt, és az Alaptörvény I. cikkének (4) bekezdése tiszta szabályozása ezt megtiltja:
„A törvény alapján létrehozott jogalanyok számára is biztosítottak azok az alapjogok, valamint őket is terhelik
azok a kötelezettségek, amelyek természetüknél fogva nem csak az emberre vonatkoznak.” A határozat
indokolása III. részének 4. pontjában található fejtegetések azonban szembemennek ezzel az előírással, és az
emberi méltóság sérthetetlenségét a közalapítványokra is alkalmazhatónak véli. Az ennek alátámasztására
felhozott 24/1996 (VI. 25) AB határozat néhány homályos és ebbe az irányba is értelmezhető fejtegetése pedig mely a korábbi alkotmányi szövegen nyugszik -, az új Alaptörvény ezt kizáró szövegezése alapján nem
használható. Álláspontom tiszta kifejtése érdekében rögzíteni kívánom, hogy a régi alkotmánybírósági döntések
felhasználhatók az új Alaptörvény értelmezésére hozott alkotmánybírósági döntésekben továbbra is, ám ha ennek
új szövegezése, vagy új értelmezési szabályai ezt nem teszik lehetővé, akkor az Alkotmánybíróság számára tilos
az ezekre támaszkodás. A jelen esetben ez a helyzet, így a különvéleményemben erre a kötelezettségünkre
kívánom felhívni a figyelmet. Az Alkotmánybíróság működésének és döntéseinek alapja az Alaptörvény és nem
a korábbi alkotmánybírósági döntések.

15) IV. cikk (4) bek. alaptalan fogvatartási kártérítés
(IV/1563-/2016. ügy vitái) Kétségeim vannak a tervezet rendelkező részével és indokolásának egyes részeivel
kapcsolatban is.
A rendelkező rész mulasztásos alkotmánysértés megállapítása mellett a törvényhozót 2018. december 31.
határidővel ennek megszüntetésére hívta fel, majd a 2. pontban a támadott bírósági végzést alaptörvény-sértés
címén megsemmisíteni javasolja. Azonban az utóbbit csak akkor tehetné, ha a támadott törvényhelyet
megsemmisítené alaptörvény-ellenesség címén, hisz így 2018 december 31- ig elfogadja a fennálló szabályozást
alkotmányosnak. A jelen esetben még az is bonyolítja a helyzetet, hogy időközben az indítványozó esetében
alkalmazott törvényi szabályozás hatályon kívül került, és egy új törvény lépett hatályba, így itt megsemmisítés
helyett már csak az akkori szabályozás alaptörvény-ellenességének utólagos kimondására van lehetőség. Én ezt
javasolnám is, és erre alapozva már meg lehet semmisíteni a támadott bírói végzést. E mellett, mivel azóta a
most alaptörvény-ellenesnek minősített rendelkezéssel tartalmilag azonos szabály került az új büntetőeljárási
törvénybe, így javasolom, hogy az ennél is felmerülő alaptörvény-ellenesség megszüntetésére egy alkotmányos
követelmény kimondásával egy új 3. pontot beiktatva a rendelkező részbe az Alkotmánybíróság maga hozza
létre az Alaptörvénynek megfelelő helyzetet az Abtv. 46. § (3) bekezdésében adott jogosítványára hivatkozva.
Egy lehetséges szöveg erre:
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„Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény IV. cikkének (1) és (4) bekezdéseiből következő alkotmányos
követelményként megállapítja, hogy a 2017. évi XC. törvény 401. § (4) bekezdésben előírt tájékoztatási
kötelezettség elmulasztása esetén a jogvesztő határidő következményei nem alkalmazhatóak.”
Túllépve a konkrét ügyön, jelezni szeretném, hogy a tervezet 15. oldalának első felében található azon
megállapítás, mely a bíróságoknak Abtv. 25. § szerinti Alkotmánybírósághoz fordulását – összekötve ezt az
Alaptörvény 28. cikkének előírásával - általános jelleggel kötelező módon előírná, és ennek elmaradása lenne a
jövőben a döntésük megsemmisítésének az egyik lehetséges alapja, megítélésem szerint a bíróságok
alkotmánybírósági ellenőrzés alá vonásának egy újabb szintje lenne, amit én nem tudnék támogatni.

16) A közérdekű adatok és az adatvédelem alkotmánybírósági vitái
„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és
terjesztéséhez.” (VI. cikk (2) bek.)
I. (IV/1205/2012 ügy vitái) Megítélésem szerint az egész ügy félrefutott azzal, hogy a TASZ adatok kiadása
iránti kérelmét a NBSZ főigazgatójának mérlegelésen alapuló engedélyezés-megtagadási jogára hivatkozva
utasították el, majd az ez ellen irányuló elsőfokú bírósági eljárás kezdetén az NBSZ alperes ügyvédéje is hibásan
így védekezett, felhozva a közérdekű adatok kiadása ellen az NBtv. 48. §. (1) bekezdésében rögzített
diszkrecionális jogkört az NBSZ főigazgatója részéről e megtagadás indokaként, és ez a téves irány egészen az
LB felülvizsgálati döntéséig tartott: az első fok elfogadta e diszkrecionális jogkört, a másodfok tagadta ennek
megalapozottságát, de ennél maradtak. Az LB ítélete ment el a helyes irányba - vagy az alperes ügyvédváltása
következtében az ő megváltozott érvelése, vagy a bíróság saját belátása révén -, és ennek lényege, hogy belátták,
itt nem adatok kiadásának megtagadása áll, hanem a felperes TASZ kérése tulajdonképpen óriási tömegű új adat
előállítására vonatkozott, és ennek kiadását kérte. Vagyis az igazi alkotmányos kérdés itt az, hogy a közérdekű
adatok nyilvánosságára és ezek kiadására alapozva kérhet-e bárki az állami szerveket arra, hogy a kérés
szempontjai alapján nem létező adatokat maga hozzon létre a már meglévők új szempontú csoportosításával,
összegzésével és szelektálásával, vagy ez az alkotmányos jog csak a már meglévő adatokra vonatkozhat.
Számomra teljesen nyilvánvaló, hogy az LB irányváltása volt a helyes, és a közérdekű adatok kiadásaként ne
lehessen kérni első lépcsőben az új adatok tömegének a létrehozását, majd a második lépcsőben azt követelhesse
bárki, hogy adja ki az így „megrendelt” adatokat. A jelen esetben tehát nem támogatnám a törvényhely
megsemmisítését, amit a TASZ kér - ha az előadó bíró ebbe az irányba megy el -, hanem a jelen ügy által feltárt
dilemmában (nem létező adatok létrehozásának követelése a közérdekű adatok nyilvánosságára hivatkozva)
mondaná ki az AB ennek határait: a körérdekű adatok nyilvánosságára hivatkozva mindig csak már meglévő
adatok kiadása kérhető az állami szervektől, de ezek további feldolgozásával létrehozást kérni új adatok
előállításával már túl van e jog határain.
II. (IV/2881/2012. sz. hat. különvélemény) A többségi határozat már a kiindulópontban is kardinális hibát követ
el akkor, amikor az Alaptörvénynek a régi Alkotmányhoz való viszonyát a közérdekű adatokhoz hozzájutást
illetően leszűkíti a két szöveg vizsgálatánál azokra a szavakra, melyek a közérdekű adatok megismeréséhez való
jogot megformulázzák, és rögtön kijelenti, hogy „… a korábbi Alkotmány 61. § (1) bekezdése és az Alaptörvény
VI. cikk (2) bekezdése között szövegszerű egyezés mutatható ki.” (Indokolás IV. rész 2.1 pont). Ténylegesen
azonban az Alaptörvény egy teljesen más kontextusba helyezte el ezt az alapvető jogot, és a többi alapvető jogtól
eltérően ennek érvényesülését illetően egy külön független főhatóságot intézményesített a VI. cikk (3)
bekezdésében. Az Alkotmánybíróság ugyan ezen alapvető jog esetében is a végső döntő szerv, ám e speciális
főhatóság alaptörvényi intézményesítésére választ kell adnia az adatvédelmet illető első döntéseiben, és
valamilyen módon ezt a szervet rendszeresen be kell vonni a személyes adatok védelmére, illetve a közérdekű
adatokhoz hozzájutásra vonatkozó eljárásaiba. A mostani többségi határozat egyszerűen negligálta az
Alaptörvénynek ezt az eltérő szabályozását a régi Alkotmánytól azzal, hogy leszűkítette a két szöveg eltérésének
vizsgálatát. Pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bevonása már azért is
szükségesnek mutatkozik az ilyen ügyeket érintő alkotmánybírósági eljárások elő-szakaszaiba, mert az
Alkotmánybíróság egyes bíráinak csak néhány munkatárs áll rendelkezésre a teljes feladatkörük ellátására, míg a
NAIH nagyobb létszámú specializált apparátussal rendelkezik, melynek egyetlen feladata ezen alapvető jog
érvényesülésének vizsgálata az egyes panaszok esetén. Az alkotmánybírák szétágazó ügyeik mellett nem tudják
részletesen megvizsgálni az ilyen ügyekben felmerülő 600 oldalas vagy akár ezeroldalas dokumentumok
adatainak szétválasztási lehetőségeit, ám a NAIH bevonása és az ügyről véleménykérése esetén, a végső döntést
mindenkor megalapozottabban tudná meghozni az Alkotmánybíróság. A jelen esetben az Alaptörvény vonatkozó
szabályának negligálása miatt erre nem került sor, de ennél is fontosabb probléma ezzel az, hogy nem tudtuk e
döntés kapcsán megnyugtatóan rendezni a közérdekű adatok illető alkotmányos panaszok ügyeiben az
Alkotmánybíróság és a NAIH viszonyát. Az én meglátásom szerint, ha az Alaptörvény ezen alapvető jog mellé
és ennek érvényesülését illetően egy specializált főhatóságot intézményesített, akkor az alapvető jogokat átfogó
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jelleggel védő Alkotmánybíróságnak értelmeznie kell döntéseiben az e szervhez való viszonyát. Javaslatom
szerint ki kellene mondani határozatunkban azt, hogy csak úgy fogadunk el a jövőben közérdekű adatokhoz
hozzájutást illető panaszt, ha előtte az indítványozó a NAIH eljárását szabályozó törvényekben előírt panasszal
már élt e szerv előtt, és a bírósági jogorvoslati út kimerítése mellett még ennek határozatát is mellékeli az
alkotmányjogi panaszához. Az Alkotmánybíróság természetesen nincs kötve az NAIH álláspontjához az adott
ügyben, de ezzel megalapozottabban hozhatjuk meg mindenkori döntéseinket.
III. (IV/3442-6/2012. sz. tervezethez feljegyzés) Fenntartásaim vannak a Tervezet megsemmisítést kimondó
rendelkező részével, de az indokolás által a jövő hasonló ügyei számára adott elvi tételekkel szemben is.
Fenntartásom azon alapszik, hogy a közérdekű adatokhoz hozzájutás jogát oly módon feszíti a közvetlen állami
szférán túl a részben állami pénzekkel is gazdálkodó szervezetekre, hogy nem veszi figyelembe a többi
alkotmányos értéket ezek működése felé. Ezek a gazdálkodó szervezetek a piac és a konkurencia versengésének
nyomása alatt működnek, és a Tervezetnek az az irányvonala, mely a bárki általi kérésre az ilyen cégeknek az
összes adatát rendelkezésre kell bocsátania – szemben a konkurens magáncégekkel – állandó
kiszolgáltatottságukat hozná magával konkurens magánhatalmakkal szemben. A részben állami pénzekkel a
piaci versengésben működő cégeket is megilleti az Alaptörvény M) cikkének védelme, és a közérdekű adatok
követelése címén számukra sérülhet a vállalkozás szabadsága, de a tisztességes gazdasági verseny sérelme is
felvethető irányukban. Az ’információszabadság’ nemes jelszava alatt így a konkurens tőkéscsoportok ügynökei
által működtetett internetes honlapok és alapítványok felé nyitnánk ki a közvetett állami függésben is levő
vállalatokat.
Megítélésem szerint hibás úgy értelmezni az Alaptörvény 39. cikkének (2) bekezdését, ahogy a Tervezet
teszi, és a közpénzekkel gazdálkodó szervezet kötelező nyilvánosság előtti elszámolását mint a bárki általi
közérdekű adatkérés szabadságát felfogni. Ez az értelmezés megállhat a költségvetési finanszírozásban működő
állami szervek gazdálkodása felé, de nem a piaci logika nyomása alatt működő gazdálkodó szervezetek felé. Itt a
kötelező nyilvánosság egy sor enyhébb eszközzel is teljesíthető, pl. fizetett hirdetésben napi és heti lapokban az
éves gazdálkodási adatok megjelentetésével stb. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy 2008-ban beindult
világgazdasági válság hatására egy sor szektorban - banki és más gazdasági ágazatban - a piaci versengés
magánszereplői mellé a részben állami pénzzel alapított vagy működtetett gazdálkodó szervek kezdtek terjedni,
és a mostani precedensdöntésünk komoly mértékben kiszolgáltatott helyzetbe hozná ezeket a
magánkonkurenciával szemben. Az ilyen vállalatok esetleges belső korrupciójának feltárását pedig hiú remény a
konkurenseik által pénzelt „közérdekű ügynökségek” stb. ’karitatív’ működésére bízni, hanem az Állami
Számvevőszék, az ügyészség illetve gazdasági rendőrség stb. munkáját kell jól megszervezni ehhez.
Kisebb gondomat jelenti a Tervezettel, de azért jelzem, hogy az Alaptörvény a közérdekű adatokhoz
hozzájutást rögzítő passzusa mellé telepített egy ezt biztosító, szakosított és független hatóságot (VI. cikk (3)
bek.), és egy ezt érintő kúriai döntés megsemmisítése esetén célszerű lenne az adatvédelmi főhatóságot
megkeresni. Ezt én már többször felvetettem az előadó úr más ilyen ügyei kapcsán, és a legutóbb már többen is
kérték ezt, így most is javasolom, hogy tegye meg ezt a lépést a bíró úr. Nem vagyunk kötve az NAIH
álláspontjához, de az adatvédelemre szakosított apparátus révén kaphatunk onnan használható érveket
döntésünkhöz.

17) A magánélet védelméhez való jog (VI) cikk (1) bek.
I. (IV/3085/2012. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Egyetértek a határozat rendelkező részével, de egyes
indokolási részeiben olyan alaptörvény-átalakításokat lehet találni, melyek számomra elfogadhatatlanok. A régi
alkotmánybírósági határozatok (Abh.-k) idézése az esetek egy részében megítélésem szerint szükségtelen, más
részében pedig az idézésre eddig létrejött többségi konszenzusnak sem felel meg. Így nem lehet megítélni, hogy
megengedhető volt-e az átvétel. Ez utóbbi ugyanis azt írja elő a 13/2013 számú AB-határozatban, hogy a régi
Abh.-ból való átvételt kellő részletességgel indokolni kell az Alaptörvény értelmezési szabályaival és
deklarációival való összhangja szempontjából. Én nem találtam ilyen elemzéseket az indokolásban, így
kifogásolni kell az átvételt és a döntés erre alapozását.
Kifogásolni kell továbbá az indokolás IV. részének 3.1. pontjában azt, hogy az Alaptörvény VI. cikkének
differenciált jogaiból, melyek egyes aspektusokban védik az egyének és a családok életét, otthonát,
kapcsolattartását, jó hírnevét egy általánosabb ’magánszférához való jogot’ alkot meg. Az alkotmánybíráknak
mindig az Alaptörvényben megadott alkotmányos jogok és alapelvek alapján kell eljárni, és ezeket értelmezhetik
ugyan, de új alapjogokat nem alkothatnak. Ráadásul, mint a korábbi ’láthatatlan alkotmány’ működéséből
tapasztalható volt, az így létrehozott nagyon absztrakt jogokból aztán különböző további jogokat kezdtek
kiolvasztani, és a törvényhozás olyan területeit is alkotmánybírósági ellenőrzés alá vették, melyeket az
Alaptörvény nem irányozott elő. Nem lehet elfogadni ezt az aktivizmust. Ez az út az alkotmányhoz kötött és
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annak őrzésére létrehozott alkotmánybíróságokat fokozatosan elszakítja az írott alkotmánytól, és az út végén e
helyett egyre inkább az alkotmánybírák által létrehozott, saját ’láthatatlan alkotmányt’ nyilvánítják az ország és a
társadalom vezérlőjévé. Mivel az alkotmánybíróságok felett már nem áll felettes szerv az országon belül, hanem
egyetlen ellenőrzője és tevékenységének igazolása csak a széles társadalmi konszenzussal megválasztott
alkotmányozó hatalom által létrehozott írott alkotmány lehet, ez az elszakadás magát az alkotmánybíróság
természetét változtatja meg. Alkotmánybíróságból alkotmányoligarchiává válhat. Ezért kell fellépni a jelzett
szövegtől való elszakadás ellen, és felhívni a figyelmet már most az út folytatásában rejlő veszélyre.
Nem értek egyet azzal sem, hogy a régi alkotmánybírósági gyakorlat ultraindividualizmusának megfelelően
a személyes adatok védelméhez való jogot oly módon kiterjeszti az indokolás a IV. részének 3.1. pontjában,
hogy differenciálatlanul a teljes állami működés szempontjából egy abszolút mércét állít fel az adatok gyűjtése
és tárolása szempontjából, és erre az15/1991 (IV. 13.) AB határozat régi normatív megállapításait veszi át,
átnevezve ezt a jogot információs önrendelkezési jognak. Az Alaptörvény készítői több esetben átvették a régi
alkotmánybírósági gyakorlat egy-egy elnevezését, de itt nem tették ezt, és megfontolva megmaradtak a
személyes adatok védelméhez való jog elnevezésénél, és ezt nekünk is tiszteletben kell tartani. Fontos azonban e
mellett az is, hogy az állam különböző szektorai más és más módon veszélyeztethetik az egyén személyes
adatait, és például míg az erőszakszervezetekkel szemben ezek magasabb védelmi szintje indokolt lehet, addig
az egészségügyi szervezés és egy sor más humánszektor esetében az állam funkcióellátása érdekében
megengedhetőbb kell, hogy legyen alkotmányosan a szélesebb adatgyűjtés és a tárolás. Az Alaptörvény
erőteljesebben közösség-központúsága nem teszi lehetővé megítélésem szerint, hogy a magánszféra egyes
aspektusait védő alapjogokat a régi Abh.-k normatív megállapításaira alapozzuk.
II. (IV/2950/2015. számú határozathoz különvélemény) Nem támogatom a rendelkező rész megsemmisítő
rendelkezését, mert ez megítélésem szerint sérti az intézkedő rendőrök magánélethez való jogát sérti azzal, hogy
fenn kívánja tartani az arcképük felismerését lehetővé tevését a jövőben is a médiatudósításokban. A rendőrök
egyszerű végrehajtói az állami-politikai hatalom intézkedéseinek, és így nem tekinthetők közszereplőnek. Az
azonosító számuk elegendő ahhoz, hogy esetleges törvénytelenségükért felelősségre vonásuk biztosított legyen és épp ezért a legnagyobb fegyelmi vétség ennek letakarása, vagy eltüntetése -, de arcképük nyilvánosságra
hozatala a médiatudósításokban a rendőri tevékenységük közben is megőrzött magánszférához való jogukat sérti.
Ezt az álláspontomat tartalmazza a 28/2014 (IX. 29) AB határozathoz fűzött különvéleményem is, és mostani
különvéleményemen ennek fenntartását szeretném nyomatékosítani. E mellett most egy további érvet kívánok
felhozni álláspontom alátámasztására.
Az 1990-es évektől kezdődően az akkori alkotmánybírósági többség a főként a gyülekezési
eseményeknél felmerülő dilemmára adott válaszában – mely dilemmát a rendőrök képmásának és ezzel a rendőri
szerepén túl magánszemélyiségének médiában való megjelenése okozott - jobb híján az emberi méltósághoz való
joggal operálva igyekezett megoldani. Akkor ugyanis csak a magánlak védelméhez való jog került alkotmányos
védelem alá az akkor hatályos Alkotmány 59. §-ban a magánszféra védelme kapcsán. Így ezekben az években a
méltóságvédelmi alapon csak akkor léphetett fel az Alkotmánybíróság a rendőri képmás védelme érdekében, ha
az emberi méltóságát sértő módon jelent az meg a nyilvánosság előtt. Az Alaptörvény 2012-től ezzel szemben
kiterjesztette a magánszféra védelmét, és már a magánélet egészének védelme bekerült az alaptörvényi védelem
alá a VI. cikk (1) bekezdésében. Ezzel mód nyílt arra, hogy az Alkotmánybíróság ne egy átfogó (normatívan
üresebb formula) alapján közelítse meg ezt a kérdést, hanem a rendőr esetében konkrétan felmerülő
magánszférája védelme oldaláról. Hiába állt azonban a 4. alaptörvény-módosításban a régi alkotmánybírósági
határozatok explicit hatályon kívül helyezése, és utána ennek értelmezése kapcsán az akkori alkotmánybírósági
többség deklarációja a 13/2013-as AB határozatban, hogy csak akkor követi mégis a régi Abh.-kat, ha nem volt
változás a régi Alkotmány és az új Alaptörvény vonatkozó szabályai szempontjából. Ténylegesen a legtöbb
esetben még a testületben lefolytatott éles viták után is megmaradt rendszerint a többség a régi Abh.-k
értelmezése mellett. Ez a beállítódás aztán természetszerűleg hozta magával 2012 után még éveken át, hogy egy
felületes érvelés után a legtöbb AB-határozatnál rögtön megtörtént a visszanyúlás a régi alkotmánybírósági
határozatokra. Ezért maradt el egy sor esetben, hogy a megváltozott alaptörvényi szabályozás nyomán új érvelést
dolgozzunk ki, és így mechanikusan a régi szabályozásból eredő régi érvelési vonalakon történik meg sokszor
ma is az ügyek elbírálása.
Ugyanez történt megítélésem szerint a jelen eset számára az alkotmánybírósági gyakorlatot rögzítő
28/2014 (IX. 29) AB indokolásában is, és ez megmaradva a méltóságvédelmi érvelésnél nem tért át az új
Alaptörvény rendelkezése alapján a rendőrök magánszférához való jogának védelmére. Azóta pedig ez a 2014-es
Abh. tartalmazza az alkotmánybírói többség álláspontját e dilemmára. Ez pedig sokkal tágabban vonja meg a
rendőri képmás nyilvánosság előtti megjelenés lehetőségét, mintha a régi alkotmánybírósági gyakorlattal
szemben áttért volna az Alaptörvény szerinti elbírálásra. Csak akkor látja megtilthatónak a képmásmegjelenítést, ha az a rendőr méltóságának sérelmét vonná maga után. Ezt nem tudom elfogadni, és ezzel
szemben azt kell hangsúlyozni, hogy a rendőr nem közszereplő, csak az állami kényszeralkalmazás végrehajtó
eszköze. E szerepén túl egész személyisége a kényszeralkalmazás pontos szabályozásai közben kötelezően
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háttérbe van tolva, és a másik oldalról ez azt jelenti, hogy egész személyisége megmarad e szerepjátszása közben
is a magánszférája részének. Így ennek megmutatása a képmásának megjelenítésével nemcsak akkor sérti
magánszférájához való jogát, ha az emberi méltóságát sértő módon történik a képmás-megjelenítés, hanem
bármilyen esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történt.
Összegezve tehát álláspontomat a jelenlegi többségi határozattal szemben én úgy látom, hogy elkövetve a 2014es Abh. hibáját ez a határozat sem veszi górcső alá a régi alkotmányos szabályozástól való eltérést a jelenlegi
Alaptörvényben, és megmaradva a méltóságvédelmi érvelésnél leszűkítve vizsgálja a meg a vitatott bírósági
ítéleteket. Ha áttérne az általam javasolt érvelési vonalra, és az új Alaptörvény ügyben ténylegesen releváns
rendelkezését vonná be – a VI. cikket a magánszféra védelmében -, akkor el kellene állnia a bírói ítélet
megsemmisítésétől.
III. (IV/1170-5/2018. számú tervezet vitái) Támogatom a tervezet rendelkező részi pontját az elutasító döntéssel,
de az indokolás egyes részeivel gondjaim vannak.
1.A 7. oldalon a 3. pont azzal indokolja a BV-alkalmazott képmásának nyilvánosságtól való védelmét –
tartalmilag -, hogy a nyilvánosság előtt a BV-alkalmazottság ténye („smasszer”) „nagymértékben érinti a
magánszférához való jogát”. Ez nincs érthetően és őszintén kifejtve, de ez csak úgy érthető, hogy e ténynek a
nyilvánosság tudomására hozatala számára dehonesztáló. Ez lenne tehát most a tervezet indokolásának az elvi
formulája, és a későbbiekben azt kellene mindig vizsgálni ez alapján, hogy bár állami szolgálatban van az
érintett, de a körülmények miatt dehonesztálónak minősül-e a képmásának nyilvánossága? E helyett én már
korábbi e tárgyú állásfoglalásaimban is a közhatalommal rendelkezés szűk értelmezésével láttam ezt
megoldhatónak. Az, aki teljes mértékben szabályozottan és utasítások keretei között járhat és jár el, mint
utasítások végrehajtója az állami szolgálatban (kisrendőr, bv.-dolgozó stb.) az nem közhatalmi szereplő. Itt is ezt
az indokolást támogatnám a tervezetben
2.Aggályaim vannak az 5. oldalon az 1. ponthoz tartozó részekkel. Egyik aggályom a Ptk. és az Alaptörvény VI.
cikk (1) bek. szabályozásának eltérő védelmi körét illeti: Ptk. a személyiség egyik szeleteként, az VI. cikk pedig
az ember magánszférájával összefüggésben védi a képmást. Ezt így vitathatónak és túlságosan merevnek tartom,
mert esetenként az utóbbinál is felmerülhet közvetlenül a személyiség részeként a védelem. Másik aggályom a
következő bekezdésben lévő megfogalmazásra vonatkozik, mely a magánszféra védelmét két lépcsőben
átalakítja a személy integritásának védelmévé - magánszféra/emberi minőség/személyi integritás – majd ebből
levonja a következtetést: „Ez a jog nem korlátozódik a hétköznapi értelemben vett magánéletre, a nyilvános
szférában is védelem illeti meg a személyek integritását”. Nem támogatom a mindenkihez szóló Alaptörvényben
általában sem a szavak elterjedt értelmének cseréjét az értelmezésben, és mindenki számára bevett fogalmak
többlépcsős transzformálását. Ténylegesen ez a legtöbbször az Alaptörvényhez való formális hűség mutatása
mellett az értelmezésben ettől való szabad eltávolodását hozza létre.
Konkrétan itt a VI. cikk (1) bekezdésénél valóban van egy értelmezési nehézség azzal, hogy a bekezdés nagy
része a magánszféra mint intimszféra védelmét jelenti, de a „jó hírnév tiszteletének védelme” ebből valóban
némileg kiágazik. Kontextuális értelmezéssel én ezt úgy látom összeköthetőnek, hogy a jó hírnév védelme
annyiban kap védelmet - túl a Ptk. védelmén még alaptörvényi szintre is felemelve -, amennyiben ez a tág
értelemben vett magánszféráját érinti. Ezzel megmaradunk az Alaptörvény szóhasználatánál és nem kell
kétlépcsős transzformációval új területre átlépni, amiből bizonytalan, hogy mi jön még létre további
ráépítésekkel.

18) Az egyházi szabályozás alkotmánybírósági vitái
„A vallási tevékenységet végző szervezetek egyházként való elismeréséhez sarkalatos törvény huzamosabb idejű
működést és a közösségi célok érdekében történő együttműködésre való alkalmasságot írhat elő.” (VII. cikk (4)
bek.)
I.(6/2013. (III. 1.) AB hat. vitái) A többségi véleménytől eltérően megítélésem szerint az Alaptörvény
szabályozása eltér az Alkotmány 60. § (3) bekezdésében foglaltaktól, ezért az AB ennek értelmezése során nem
követheti a korábbi gyakorlatát. A korábbi Alkotmány szerint az állam és az egyházak elválasztva kell, hogy
működjenek, az Alaptörvény szerint azonban „a közösségi célok érdekében együttműködésre alkalmasság” az
egyházzá nyilvánítás egyik feltétele lehet. Az Alaptörvény emellett nem a vallásszabadság individuális
gyakorlásának szabályozásához ír elő sarkalatos törvényt, hanem annak kollektív gyakorlásának
szerveződéséhez. Ez utóbbi nem kíván meg olyan nagyfokú tartózkodást az állam részéről, mint az individuális
vallásszabadság.
II. (IV/639/2016. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom a határozatot, de az indokolás egy
részével nem értek egyet, illetve részben hiányosnak látom. Az indokolás IV. részének 1. pontjában a határozat
megítélésem szerint helytelenül állítja azt, hogy a korábban hatályban volt Alkotmány és az Alaptörvény
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szabályozása azonos tartalmat jelent a vallásszabadság vonatkozásában, és hogy ebből következően a régi
alkotmány alapján kialakított érvelési gyakorlatot az Alkotmánybíróság újragondolás nélkül fenntarthatja. A
többségi véleménytől eltérően megítélésem szerint az Alaptörvény szabályozása eltér az Alkotmány 60. § (3)
bekezdésében foglaltaktól, ezért az AB ennek értelmezése során nem követheti a korábbi gyakorlatát. A korábbi
Alkotmány az állam és az egyházak elválasztott működését rögzítette, az Alaptörvény szerint azonban „a
közösségi célok érdekében együttműködésre alkalmasság” az egyházzá nyilvánítás egyik feltétele lehet. Az
Alaptörvény emellett nem a vallásszabadság individuális gyakorlásának szabályozásához ír elő sarkalatos
törvényt, hanem annak kollektív gyakorlásának szerveződéséhez. Ez utóbbi nem kíván meg olyan nagyfokú
tartózkodást az állam részéről, mint az individuális vallásszabadság.
Az Alaptörvény 4. módosítása hatályon kívül helyezte a régi Alkotmányon nyugvó alkotmánybírósági döntések
érvelési normáit épp azért, hogy az új alaptörvényi értelmezési szabályok korábbihoz képest a lényeget illetően
megváltozott irányai akadálytalanul tudjanak érvényesülni. A 13/2013 (VI. 17. ) AB határozatban a korábbi
testületi többség úgy határozott, hogy a hatályon kívül helyezés ellenére a szövegszerű idézés szintjén is fel
kívánja használni a régi Abh.-k érveit, és mivel az államhatalmi rendszeren belül nincs olyan más szerv, mely
felülbírálhatná az alkotmánybírósági döntéseket, így a hatályon kívül helyezett Abh.-k reaktíválása azóta is
folyik. Ám ez a kritizálható döntés is csak úgy tette lehetővé e régi Abh-k felhasználását, amennyiben teljes
egyezés van a régi alkotmányi szabályozás és az alaptörvényi szabályozás között. A vallásszabadság és az
egyházszervezés egész körét (vagyis az Alaptörvény VII. cikkének (1)-(5) bekezdéseinek teljes
összefüggésrendszerét!) a szem elé tartva látható, hogy itt még ez az egyező szabályozás sem létezik. Így a régi
Abh.-k felhasználhatóságának deklarálása az indokolás kritizált részében még a 13/2013-as Abh-t is túlfeszíti, és
ez megakadályozhatja azt, hogy e kérdéskör részleteit önálló érvelések felkutatásával és ismételt végig
gondolásával alakítsuk ki a jövőben.
Az egyik újragondolási kérdéskört épp abban látom, hogy a vallásszabadságot és az egyházakat érintően az
állam cselekvési szabadságát és az itteni korlátokat másként kell megfogalmazni azoknak a vallási irányzatoknak
az esetében, melyek napjaink nyugat-európai tapasztalatai szerint a legellenségesebben állnak az európai
kulturális értékekkel és társadalomszervezéssel szemben. Ebben a vonatkozásban nem elég, ha a többségi
indokolással egyezően csak az állam negatív magatartásra kötelezését emeljük ki, és az állam kötelező
semlegességét emeljük ki minden vallási irányzattal szemben egyenlően: „az állam - az egyéni jogokkal
összefüggésben - egyrészt negatív magatartásra, tartózkodásra kötelezett nevezetesen, hogy ne korlátozza az
egyén alapvető jogait” (indokolás IV. rész 1. pont). Ezt le lehetett még írni az 1990-es évek elején létrehozott
valamelyik Abh.-ban, ám 2017-ben, amikor a nyugati nagyvárosokban az iszlám egyes irányzatai esetében
(például a szalafita vagy a vahabita irányzatoknál) szisztematikusan és az irányzat tagjainak tekintélyes részére
érvényesen megállapítható, hogy a legellenségesebben viszonyulnak az európai kulturális értékekhez – most már
napi terrorakciókban is megnyilvánulva -, akkor ezt a megállapítást érhetetlennek és elfogadhatatlannak kell
minősíteni.
A jövőben tehát félre kell tolnunk ebből az okból is a ’90-es években még problémátlannak tűnő érveléseket és
normatív formulákat az állam és az egyház, illetve a vallási irányzatok viszonyát illetően, és alapvetően új
alapról kiindulva kell ezeket újragondolni. Ebben segíthet az is, hogy az Alaptörvény Nemzeti Hitvallásának
deklarációi és alaptörvényi értékhangsúlyai az alkotmánybírósági értelmezés középpontjába állították a
kereszténység és az európai közösségek, illetve ezeken belül mindenekelőtt magyar nemzeti közösség védelmét
és fennmaradásának primátusát. Amikor az alkotmánybírósági döntéseink indokolásaiban - az egyedi indítvány
eldöntésén túl - hosszabb távon is ható normatív érveket és döntési formulákat fektetünk le, a akkor ezekből
kell kiindulnunk.

19) A gyülekezési jog
„Mindenkinek joga van békés gyülekezéshez.” (VIII. cikk (1) bek.)
I.(IV/2878/2012 sz. hat. párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részét támogatom, de az indokolás IV.
részének 2. pontjában található fejtegetéseket, melyek a gyülekezési jog közügyekre korlátozását mondják ki,
nem tudom támogatni. Az Alaptörvény VIII. cikkének (1) bekezdése ugyanis e korlát nélkül mindenki jogaként
deklarálja a békés gyülekezéshez való jogot. Ebbe éppúgy beletartoznak a vallási szervezetek által, saját
hitéletük erősítése érdekében, híveik sokezres vagy tízezres tömegével együtt tartott, nyilvános tereken való
körmenetei, mint esetleg egy sportegyesület sokezres szurkolótáborának identitásának erősítése érdekében,
közterülten rendezett tömeggyűlései, vagy akár egy óriásvállalat sokezres munkatársi gárdájának nyilvános
köztéren tartott ünneplő összejövetele - és még lehetne sorolni tovább a gyülekezési lehetőségeket. Az
Alaptörvény - és ez esetben ugyanígy a régi Alkotmány 62. §. (1) bekezdésének gyülekezési joga – nem teszi
meg a gyülekezési jog közügyekre szűkítését. Ezt csak az indokolás vitatott része által meghivatkozott korábbi
alkotmánybírósági határozatok hozták létre, melyek továbbvitelét nem lehet támogatni: „Az alkotmánybírósági
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gyakorlatban a gyülekezési jog a tágabb értelemben vett véleménynyilvánítási jog része, amely a közügyekre
vonatkozó, békés jellegű közös vélemény-kifejezést biztosítja. Az alkotmányos védelem tehát a közügyről
folytatott nyilvános vitákban való részvételt célzó rendezvényeket illeti meg, amelyek segítik a közérdekű
információk megszerzését és másokkal megosztását, valamint a vélemények közös kinyilvánítását (55/2001 (XI.
29) AB határozat ABH 2001, 442; 75/2008 (V. 29) AB határozat, ABH 2008, 651, 662-663.)
Már maga az az érvelési technika vitaható, hogy az Alaptörvény által rögzített különböző alapjogokat egy
alkotmánybírósági határozat az egyes aspektusokban összekötés helyett – amely egy-egy ügyben szükséges lehet
- egy új alapjogi megfogalmazásban összeolvaszt, és az egyiket a másik részének tekinti. A jelen esetben
ráadásul a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat ezt az érvelési technikát arra használta fel, hogy korlátozza a
gyülekezési jogot a közügyekre vonatkozó politikai gyülekezésekre. Készséggel elismerem, lehet abba az
irányba érvelni, hogy a sok, eltérő célokat követő gyülekezések között megkülönböztetéseket kell tenni az
Alkotmánybíróságnak, és egyes gyülekezési célokat - ha más alapjog érintése ezeket felerősíti - kiemeltebb
védelemben lehet részesíteni, de az a kategorikus szűkítés, amely a gyülekezések egy részét kirekeszti az
alaptörvényi védelem alól, nem fogadható el.
II. IV/1514-12/2014. számú ügy határozattervezetéhez feljegyzés Támogatom az indítvány érdemi eldöntését,
mert az ügy lehetőséget ad arra, hogy a gyülekezési jog határait pontosítsuk, ha egy tüntetés a bíróságok
ítélkezési függetlenségét sértené. Számomra teljesen nyilvánvaló volt a tervezett tüntetés körülményeinek
megismerése kapcsán, hogy az nyomást fejtene ki az éppen tanácskozó bíróság döntésének meghatározott
irányba való kényszerítésére. Ez az egyértelmű helyzet lehetőséget ad az Alkotmánybíróságnak az indítvány
kapcsán annak kimondására, hogy a bírói függetlenséget rögzítő alaptörvényi cikkből alkotmányos
követelményként levezethető a kötelező értelmezés a Gytv. 8.§ (1) bekezdés alkalmazásakor, hogy meg kell
tiltani a tüntetést a bírósági épület környezetében abban az időszakban, amikor a bíróság az adott ügyről tárgyal.
Ezért javasolom, hogy egy ilyen pontosabb tartalmú alkotmányos követelmény álljon a rendelkező részi 2.
pontban, mert a mostani nem rendezi el egyértelműen e tüntetési szituáció kezelését.

20) Az egyesülési jog jogi személyekre átvitele, tagjainak képviselete alkotmányjogi
panaszeljárásban (VIII. cikk (2)-(4). bek.)
I. (IV/1176-30/2013 sz. tervezethez feljegyzés) Hibásnak látom az egyesülési jog kiterjesztését a természetes
személyekről a szervezetekre, de különösen félrefutónak a jelen ügyben szereplő profitorientált gazdasági
szervezetekre (lásd különösen 59-61. oldalakon). Még ha civilszervezeti szférában tevékenykedő szervezetekről
lenne szó, akkor az egyesülési jog kiterjesztése a természetes személyekről magukra az egyesülési jog alapján
létrehozott szervezetekre elviselhető lenne, de a piacgazdaság keretei között tevékenykedő, profitorientált
gazdasági szerverezetek egyesülési jog alapján működése a legnagyobb összemosást és funkciótévesztést jelenti.
Az előadó bíró úr aggálytanul átveszi az erre vonatkozó régi Abh-kat, és veszi alapul a rendelkező részi
megsemmisítések indokolásához. Pedig ami a civilszervezeti egyesülésekkel szemben tényleg alaptörvényellenes állami beavatkozásnak minősülne, azt a profitorientált hitelszövetkezetek szférájában és általában a
gazdagsági szervezetek viszonyában nagyon is alaptörvényi értékek védelmét jelentheti - és itt pontosan erről
van szó. Javasolom tehát a testületnek, hogy elvi éllel gondoljuk át a jelen ügy kapcsán az egyesületi jog régi
problémás kiterjesztését legalább a gazdasági szervezetek vonatkozásában, és szögezzük le, hogy az egyesületi
jog a piacgazdaság logikája alatt működő szervezetekre nem vonatkozik, ott a tulajdonjog és a vállalkozáshoz
való jog jöhet csak számba. (Az, hogy egyes törvényi rendelkezések a régi alkotmánybírósági döntések fényében
az egyesülési jog alapján lehetővé teszik a gazdasági szervezetek működösét is, bennünket most ne orientáljon,
az csak törvényi szintű jog-elrendezés, és az új törvényi rendelkezések majd a most lefektetett doktrínák szerint
kivonják ezeket a gazdasági szervezeteket a egyesülési jog alapján működés lehetősége alól.)
II. (IV/1176/2013 sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Hasonlóan szemben áll az Alaptörvény
rendelkezéseivel az indokolás VI. részének 2. pontjában kifejtett érvelés is, mely az egyesülési jog és az
egyesülési jog alapján működő szervezetek alaptörvényi védelmére vonatkozik. Itt a probléma az Alaptörvény
egyesülési jogra vonatkozó rendelkezéseinek (VIII. cikk (2) és (5) bekezdések) és a régi Alkotmány vonatkozó
rendelkezéseinek (63.§ (1) bek., illetve 4.§.) azonosításában áll. Az egyesülési jog alaptörvényi védelmének
teljes kontextusa megváltozott azzal, hogy a régi 4. § és 63.§ (1) bekezdésben szabályozott tárgyakat összevonta
az új Alaptörvény a VIII. cikk (2) és (5) bekezdésébe, de az (5) bekezdésben levő szabályozás tartalmilag
önmagában is átalakult. Az új Alaptörvény VIII. cikkének (2) bekezdése a szervezetek (egyesülések) szabad
létrehozási jogát és ezekhez való csatlakozási jogot mondja ki, míg – a pártoktól most eltekintve - az (5)
bekezdés kiemel két kategóriát az egyesületekből, és ezek számára a szabad működés Alaptörvényben biztosított
jogát is kimondja: „Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervek az egyesülési jog alapján szabadon
alakulhatnak és tevékenykedhetnek.” Ezzel a törvényi szintű egyesülési jog alapján szabadon alakítható és
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tevékenykedő szervezetek közül ez a bekezdés két kategóriát felemelt az alaptörvényi védelem szintjére, míg a
többi – pl. a jelen ügyben is szereplő profitorientált szervezetek az egyesülési jog alapján – ilyen felemelést nem
kapott. Ezzel az új szabályozással szemben a régi Alkotmány 63.§ (1) bekezdése kimondta ugyan a mai VIII.
cikk (2) bekezdés tartalmát az egyesületek szabad létrehozására és ezekhez csatlakozására, de a létrehozott
egyesületek szabad tevékenységére egyáltalán nem adott kiemelést a törvényi szintű szabályozásból az
alkotmányi szintre. A jelzett két kategória esetében a régi 4. §. csak úgy szólt, hogy deklarálta a szakszervezetek
és más érdekképviseleti szervek funkcióját. A régi Alkotmány alapján - a különálló szabályozása miatt is - az
alkotmánybírósági gyakorlat nem integrálta ezeket értelmezéssel, hanem inkább a 63. (1) bekezdésben az
egyesületek létrehozásának jogát értelmezte úgy – és állított az állammal szemben erősebb korlátot, mint az az
alkotmányi szövegből eredt -, hogy az a már létező, mindenfajta egyesületi formában tevékenykedő szervezet
szabad tevékenységét is magába foglalja. Most azonban a VIII. cikk (2) és az (5) bekezdés tartalmainak
integrálása révén ez az értelmezés feszültségeket jelentene. Miért az (5) bekezdés, ha az (2) bekezdés kiterjesztő
értelmezése már amúgy is minden egyesület szabad tevékenységét is védi az állammal szemben?! És főként,
miért hagyta ki az (5) bekezdés a szakszervezeteken és az érdekképviseleti szerveken túl pl. profitorientált
egyesületek alaptörvényi védelmét?
Az indokolás ezekre a kérdésekre egyáltalán nem figyelt fel, és egy szűkített bemutatással úgy ábrázolta a
régi alkotmányi és az új alaptörvényi szabályozást, hogy minden változatlan, és ezért a régi Abh.-k érvelései
most is használhatók, nem kell ismét újragondolni az itt felmerült kérdéseket. Megítélésem szerint a helyes
alaptörvényi olvasat csak az lehetett volna itt, hogy a jelen ügyben szereplő profitorientált és egyesületi
formában tevékenykedő szervezetek - lévén, hogy nem szakszervezetek vagy érdekképviseleti szervek - kiesnek
az alaptörvényi védelem alól, és csak az egyszerű törvényi szintű jogvédelmet vehetik igénybe a rendes
bíróságok előtt, és a határozatnak így el kellett volna utasítani az alaptörvényi védelmet kérő érveléseiket.
Az indokolásnak a régi Alkotmány és a mai Alaptörvény eltérő szabályaira vonatkozó téves azonosítását
még súlyosabbá teszi, ha együtt nézzük ezt a hazai alkotmánybírósági gyakorlat AB-határozatokat illető
precedensként való sajátságos felfogásával. Ennek megértéséhez abból kell kiindulni, hogy az absztrakt
alkotmányi/alaptörvényi szabályok a jogbiztonság és a kiszámíthatóság miatt megkövetelik ugyan, hogy az
egyes ügyekben ezeket illetően lefektetett alaptörvényi értelmezéseket és érveléseket a későbbi ügyekben is
kövessék az alkotmánybírák, azonban ezek az érvelések és értelmezések mindig csak az adott alaptörvényi
rendelkezéssekkel együtt, azok kiegészítéseként lehetnek bevonhatók. A hazai alkotmánybírósági gyakorlat
azonban az 1990-es évek elejétől azt alakította ki, hogy miután egy eset kapcsán egy-egy alkotmányi
rendelkezésből kiolvasztott egy döntési formulát vagy egy értelmezést, a későbbiekben már csak megidézte az
adott alkotmányi rendelkezést – vagy nem is idézve csak általánosságban csak utalt rá -, és ettől kezdve már csak
az indokolásában kialakított saját döntési formuláját tekintette az alkotmányosság megállapításának alapjaként.
Ez a sajátságos precedenstechnika lényegében hallgatólagosan mindig hatályon kívül helyezi a vonatkozó
alkotmányi szöveget, és e helyett az alkotmánybírósági határozatok által létrehozott döntési formulákat és
normatívákat állítja az alkotmányosság alapjává. Nem változott ez az Alaptörvény hatályba lépése óta sem, és a
régi Abh-k átvétele mellett a mai, precedensként lefektetett indokolási értelmezések is ugyanezt teszik. Ezzel az
alaptörvényi rendelkezések minden egyes új üggyel és erre adott döntési értelmezéssel egyet lépnek hátra a
megsemmisülés felé. Nos, ezért fokozottan veszélyes a mostani határozat indokolásában az egyesületi jogra
vonatkozó téves azonosítás a régi alkotmányi és a mai alaptörvényi rendelkezéseket illetően. Az említett
sajátságos precedenstechnika következtében ez az indokolási rész az Alaptörvény részleges megsemmisítését
eredményezheti a jövőben.
III. (IV/423/2016. számú végzéshez párhuzamos indokolás) Támogatom az indítvány visszautasítását, de a
többségi döntéstől eltérő indokolással. Az indítványt ugyanis egy szakszervezet nyújtotta be saját nevében - még
ha hivatkozik is arra, hogy egy tagját képviseli -, és ez az alkotmányjogi panasz eljárásában megítélésem szerint
elfogadhatatlan. A szakszervezet az indítványában a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 272. §
(7) bekezdésében számára biztosított érdekvédelmi képviseleti jogra hivatkozik, és a vizsgálandó előkérdésnek
annak kellett volna lennie az eljárásukban, hogy a személyek alkotmányos alapjogi védelmét illetően ez az
érdekvédelmi feljogosítottság kiterjed-e erre. A többségi döntés nem kívánt ezzel foglalkozni, pedig ennek
eldöntése alapvető abból a szempontból, hogy az óhatatlanul politikai küzdelmekkel összefüggő érdekképviseleti
harcok eszközévé válhat-e az alkotmányjogi panasz és ennek alkotmánybírósági eljárása. Erre voltak jelek az
Alaptörvény elfogadása utáni első években 2012-től kezdődően, és ekkor az Abtv. 26.§ (2) bekezdésére alapozva
szakszervezetek és más érdekképviseleti szervek nagy számban adtak be közvetlen törvény-megtámadásokat,
lényegében populáris akcióvá visszaalakítva az alkotmányjogi panasz eljárását.
Most ismét megindulhatnak ezek az alkotmányos ruhába öltöztetet politikai küzdelmek a törvényhozási
többséggel szemben, és ebben az alkotmánybírák és az alkotmányjogi panasz intézménye eszközzé válhat a
jövőben. Ez különösen akkor áll elő, ha egy-egy szakszervezet tömbösíti a tagjai sokaságának az eseteit, és mint
egy nagy csoport szószólója adja be saját nevében az alkotmányjogi panaszt. Ennek megelőzés érdekében kellett
volna teljes határozottsággal kimondani a mostani döntés indokolásában, hogy a szakszervezetek munka
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törvénykönyvben biztosított érdekképviseleti joga az alkotmánybírósági panaszeljárásra nem terjed ki. Egy-egy
szakszervezeti tag a saját nevében benyújtott alkotmányjogi panaszában persze segítséget kaphat az őt támogató
szakszervezettől, de az nem nyújthat be saját nevében a tagokra hivatkozással alkotmányjogi panaszt.
Párhuzamos indokolásomban ezt szerettem volna kiemelni, hogy legalább itt legyen nyoma ennek az
álláspontnak.

21) A párttörvény sarkalatossága
(VIII. cikk (4) bek.)
(II/1483/2017. számú határozathoz különvélemény) Nem támogattam a határozat rendelkező részének elutasítást
tartalmazó döntését, csak megsemmisítést tudtam volna elfogadni. Szemben az indokolás III részének 4.2.3.
pontjában található érvelésekkel az Alaptörvény VIII. cikkének (4) bekezdése a pártok működésének és
gazdálkodásának teljes és részletes szabályozását a sarkalatosság követelményéhez köti. Így megítélésem szerint
nem az a helyes eljárás, hogy a párttörvény szabályozásának egyes területeit vesszük alapul, és ami esetleg a
pártok gazdálkodására vonatkozik, de ebben nem található, azt ki is vesszük a sarkalatosság követelménye alól ahogy a határozat teszi -, hanem az Alaptörvény VIII. cikkének (4) bekezdését kell alapul vennünk. Ez pedig
minden részletes szabályt e téren a sarkalatosság követelményéhez köti, és a támadott szabályok is ez alá
tartoznak.
Így én a támadott törvényi szabályoknak az Alaptörvény VIII. cikke (4) bekezdése alapján való visszamenőleges
megsemmisítését tudtam volna csak támogatni, és a többi támadási indokra ez alapján már fölöslegesnek
tartottam a kitérést.

22) Véleménynyilvánítás, sajtószabadság
A) A véleménynyilvánítással szemben a közösségek méltóságának védelme
(Álláspontom: csak akkor legyen alkalmazható a szimbólumok és a gyűlöletbeszéd tilalma, ha oly módon követik
ezt el, hogy az tényleg megalázást jelent egy közösségre)
I. (IV/2478/2012 ügy hat. párhuzamos indoklás) Egyetértek a rendelkező részben a megsemmisítéssel, de az
indokolás egyes részeit nem tudom támogatni. Megítélésem szerint a megsemmisítést a 269/B. §.-ban foglalt
szimbólumok használatának túlságosan tágan megadott tiltásával és ennek a véleménynyilvánítási szabadságot
aránytalanul korlátozó hatásával kellett volna indokolni. A megsemmisítés alaptörvényi indoka csak az lehet,
hogy a megsemmisített tényállás nem foglalja magában a tiltott szimbólumok viselésének célzattal összekötését,
mely az adott szimbólum által megjelenített önkényuralmi eszmével való azonosulás nyilvános hirdetését és
ennek népszerűsítését jelenti. A tiltott szimbólumok nyilvános viselése csak ezzel a célzattal éri el megítélésem
szerint a véleménynyilvánítás alaptörvényi védelmének megszűnését, és a büntethetőség előírásának
alkotmányosságát. Az alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 4. módosításával alátámasztotta azt az akaratát,
hogy büntetni akarja az önkényuralmi eszmék nyilvános népszerűsítését, ám ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy
a puszta szimbólumhasználat már önmagban, célzat nélkül is eléri az alaptörvényi védelem megszűnését. Csak
ezzel az indokolással tudom elfogadni a megsemmisítést.
II. (III/81/2012 sz. hat. párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részében az indítvány elutasításával
egyetértek, de szükségesnek látok az indokolásba a Büntető Törvénykönyv 269/C. §-hoz egy alkotmányos
követelmény beiktatását. Ez a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó büntetető törvényi tényállás ugyanis
csak abban a terjedelemben fér össze az Alaptörvénynek a véleménynyilvánítás korlátozását lehetővé tevő IX.
cikke (5) bekezdésében rögzített előírással, ha a büntetendő cselekményeket oly módon követték el, hogy az
elkövetési mód alkalmas volt e rendszerek áldozatai méltóságának megsértésére. Csak ezen alkotmánykonform
értelmezés előírásával együtt lehet azt állítani, hogy a 269/C. §-ban büntetni kívánt tényállítások és
véleménykifejtések büntetőjogi tiltása összeegyeztethető az Alaptörvény véleménynyilvánítási szabadságával.
Ezzel az alkotmányos követelménnyel a jogalkalmazóknak úgy kell mindenkor szűkíteni a 269/C §. értelmét,
hogy a nemzeti szocialista vagy a kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más emberiség elleni
cselekmények tényének nagy nyilvánosság előtti tagadása, kétségbe vonása vagy jelentéktelen színben
feltüntetése csak akkor büntethető, ha ezt oly módon fejtették ki, hogy az alkalmas volt e rendszerek áldozatai
méltóságának megsértésére. Az emberi méltóság sérthetetlensége tartalmilag a megaláztatás tilalmát jelenti, így
a bíráknak és más jogalkalmazóknak mindig azt kell mérlegelni, hogy az adott esetben a jelzett tényállítások és
véleménykifejtések alkalmasak voltak-e a szóban forgó rendszerek áldozatainak megalázására.
III. (IV/1754/2015. számú határozathoz különvélemény) Nem támogatom a kúriai döntés megsemmisítését, mert
megítélésem szerint a Kúria helyesen ismerte fel a vitatott médiaközlés politikai reklám jellegét a most lefolyt
népszavazási eljárás menetében az egymással szembeni főbb politikai alternatívák és állítások elemzése alapján.
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A népszavazás kapcsán egymásnak feszülő politikai táborok a közérdeknek és a társadalom átfogó érdekének
ellentétes víziói alapján eltérő politikai magatartást tartottak ésszerűnek, és ezek egyik volt a népszavazástól
távolmaradásra ösztökélés, a népszavazási bojkott hirdetése, az erre való felhívás. Ezzel feszült szembe a
népszavazásra felhívás mint több, máskülönben egymással is szembenálló politikai tábor népszavazásra
ösztökélése, és így a Kúria nem tehette meg, hogy az ezt a fajta médiaközlést ne minősítse a politikai reklám
kategóriájába tartozónak. Ezt megfontolva az Alkotmánybíróság sem tehetett volna mást, mint elfogadva a
Kúria érvelését elutasítsa az indítványozó panaszát.
IV. (IV/3338-9/2015. számú tervezet vitái) Egyenlőre csak a kétségeimet tudom leírni a tervezettel kapcsolatban,
határozott álláspontom az ügy eldöntésére még nem alakult ki. A tervezet tényismertetéséből és indokolási
érveléséből a főbb hiányok számomra a következők:
A Veritas egy állam által alapított kutató intézet, melynek vezetője – az indítványozó - egy tudományos
minősítéssel rendelkező történész, így a nyilvánosság előtt folyó vita nemcsak egyedül az Alaptörvény IX.
cikkének véleménynyilvánítási szabadságát érinti, hanem a jelen esetben ez belefonódik a X. cikk tudományos
szabadságának gyakorlásába is. Az Alaptörvény I. cikkének (3) bekezdése 2012 óta a korábbinál
hangsúlyozottabban tartalmazza alkotmányi szinten, hogy az egyes alapjogok gyakorlásánál mindig mérlegelni
kell a számba jövő más alapjogok behatásait. Már csak ezért sem lehet a régi Abh.-kat mechanikusan
felhasználni, mert az 1990-es években csak kivételképpen jöttek be az alapjogok közötti mérlegelések ezek
kialakításánál, (főként nem a véleménynyilvánítási jognál és a gyülekezési jognál!) Első problémám tehát az,
hogy a tervezet egyoldalúan csak a véleménynyilvánítási jogra helyezi az elemzés hangsúlyát, és nem
tematizálja, hogy itt a tudományos szabadsághoz jog is bejön, és azzal együtt kell szemügyre venni a történteket.
Ezzel tulajdonképpen követi az törvényszéki érvelésnek azt a sugalmazását, hogy itt a Veritas esetében pusztán
egy állami szervről van szó, egy másik hatalmi ágról, melyek értékelésétől a bíróságnak tartózkodnia kell (lásd
10. o.). Ennek bizonyítékaként a bíróság említi a kutatóintézeti főigazgató felügyelő miniszter általi kinevezését
(a tervezet pro domójába ezt átvéve), de ennek egyoldalúságára rá lehet mutatni, hisz az összes állami egyetem
és főiskola rektorát a miniszter nevezi ki, és a tudományos minősítettségi előfeltétel itt is megvan.
Nem tisztázza a tervezet az indítványozó kutatóintézeti főigazgató közszereplő mivoltát vagy ennek hiányát,
pedig ez alapvető annak megítélésében, hogy milyen fokú a tűrési kötelezettsége a megalázó kijelentésekkel
szemben. A 13. oldalon megidézi erre az 5/2015-ös Abh-t, de nem tisztázza, hogy itt tényleg közszereplőről
lenne szó. Ha tervezet erre egy átdolgozás után bővebben kitér, majd vitassuk meg testületileg, de én most azon a
véleményen vagyok, hogy az állami egyetemek rektorai, dékánjai, kutatóintézeti vezetői nem közszereplők, és
semmilyen közvetlen vagy közvetett befolyásuk nincs az államhatalom gyakorlására.
Végül további problémám, hogy alábecsüli a tervezet az indítványozó jó hírnevének, emberi méltóságának
sérelmét a jelen esetben. Formálisan jelzi ugyan, hogy az IX. cikk (4) bekezdése a korábbi évekhez képest ennek
nagyobb súlyt adott, de ténylegesen ezt nem értékeli az ügy eldöntésénél, és a ’90-es évek Abh.-i alapján hozza
meg az elutasításra tett javaslatát. Az indítványozó által sérelmezett véleménynyilvánítás után megtett
büntetőjogi feljelentés pedig még csak fokozza a személyiség jogait és jó hírnevét ért megalázó kijelentések
hatását, még ha aztán ebből nem is lett büntetőeljárás.
V. (IV/3391/2015 - különvélemény) Nem tudtam támogatni a többségi határozatot, mert az indítvánnyal támadott
bírói döntés megsemmisítését úgy rendelte el, hogy az a megítélésem szerint az Alaptörvény IX. cikk (4)
bekezdésébe foglalt, véleménynyilvánítási szabadság korlátjának helytelen értelmezésén alapszik. Az
Alaptörvény negyedik módosítása ugyanis beiktatta e szabadságjog korlátjaként az emberi méltóság
sérthetetlenségét: „A véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat mások emberi
méltóságának megsértésére.” (IX. cikk (4) bekezdés). Az emberi méltóság sérthetetlenségének követelménye a
Felvilágosodás küzdelmeiben az 1700-as évek végén a korábbi állapotok egyes embert megalázó büntetéseivel
és szokásjogi normáival szemben mondta ki, hogy az egyes ember teste és személye sérthetetlen. A megalázó
kalodába zárások, korbácsolások és a mindennapi élet viszonyaiban a megalázó érintkezési szokásokat joggá
emelő normák nem férnek össze az ember méltóságával. Azóta ez az európai civilizációban felnőtt emberek
számára magától értetődővé vált, és többé-kevésbé közmegegyezést lehet azon a téren megállapítani, hogy mi az,
ami megalázó, és ami így beleütközik az emberi méltóság sérthetetlenségébe.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a morálfilozófiai diskurzusokban absztraktabb megfogalmazások is létrejöttek,
és itt az emberi lényeggel vagy más absztrakt formulával azonosították az emberi méltóságot, és ezzel
elszakítottak a megaláztatás tilalmának közemberek számára is jól azonosítható tartalmától. Ezt a
morálfilozófusok körében elterjedt eszmei irányt választották a német alkotmánybírák az 1950-es években, és
hatásukra később több alkotmánybíróság - így a ’90-es évekbeli magyar alkotmánybírósági többség is - ezen az
úton haladt. Az emberi lényeggel azonosított, morálfilozófiai emberi méltóság felfogás azonban a megaláztatás
tilalmától elszakítva elveszti értelmi kontúrjait, és csak a mindenkori értelmező tudja azonosítani valamelyik
morálfilozófiára alapozva, hogy mi az, ami megítélése szerint az emberi lényeghez tartozik, és amelynek érintése
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így sérelemként fogalmazható meg. Így jött létre e kitágított és így parttalanná tett fogalomból a ’90-es évek
hazai alkotmánybírósági gyakorlatában (szintén a németből átvéve) az emberi méltóságból levezetett ’általános
cselekvési szabadság’ anyajoga, melyből aztán egy sor további alkotmányos jogot olvasztott ki az akkori
alkotmánybírói többség. Ez alkotta aztán a sokat vitatott „láthatatlan alkotmány” tartalmát, mely az írott
alkotmány helyére lépve kezdte betölteni a tényleges, az „igazi” alkotmány szerepét. Mivel azonban az
alkotmánybírák és bíróságuk az alkotmány védelmére vannak rendelve, és nem ennek lecserélésére, így a
kritikák hatására a későbbi alkotmánybírósági többség az ezredforduló éveitől egyre inkább a háttérbe tolta a
láthatatlan alkotmány formuláit, és ezzel az emberi méltóság kitágított felfogásából létrehozott „anyajogok” és
belőlük kiolvasztott jogok is kezdtek eltűnni az alkotmánybírósági érvelésekből. Különösen jellemzővé vált ez a
2012 utáni években, amikor az Alaptörvény és az ezt védő, kibővített alkotmánybírósági többség kezdte
meghatározni az alkotmánybíráskodást.
Ezt kell szem előtt tartani, amikor most a véleménynyilvánítási szabadság korlátjaként beiktatott emberi
méltóság sérthetetlensége felé fordulunk. A mostani többségi határozat követi a ’90-es években a láthatatlan
alkotmány keretében létrejött kitágított értelmezést, és az emberi lényegként felfogva ez két irányban is
elszakítja az emberi méltóság fogalmát a megaláztatás tilalmától. Egyrészt bármit bele lehet így érteni, amit az
egyes értelmező az emberi lényeggel érintkezőként azonosít, de másrészt le is szűkíti a tartalmát, mert lehet
ugyan valami megalázó, de az emberi lényeg szempontjából közömbös, és akkor ez nem szankcionálható. Így
míg a legtöbb esetben a láthatatlan alkotmány alapformulájaként használt emberi méltóság az aktivista
alkotmánybíráskodás krédójaként működött, addig a véleménynyilvánítási szabadság korlátjaként kifejezetten
passzivista, engedő jelleget kapott ebben az értelmezésben. Ebben a határozatban is ez tette lehetővé, hogy a
többségi határozat helyt adjon az indítványozó kérelmének, és megsemmisítse a megalázó kifejezések használata
miatt nagyon is megalapozott bírói döntést, amit én nem tudtam elfogadni. A vitatott értelmezés kritikájaként
még azt is hozzá lehet tenni, hogy a IX. cikkben foglalt szabadságjog esetében az egyes embert megillető emberi
méltóság mellett a nemzeti, vallási stb. közösségek méltóságát is a véleménynyilvánítási szabadság korlátjaként
említve - szintén az Alaptörvény negyedik módosításaként beiktatva - nyilvánvaló, hogy a gyalázkodás és a
megalázás ellen védi ezt. Így a kiáltó ellentét a két értelmezés között - absztrakt emberi lényeg védelme, illetve
megalázás elleni védelem - különösen nyilvánvaló.
Különvéleményemben tehát javasolom, hogy a jövőben az Alkotmánybíróság tartsa meg az eddigiekben már
többirányúan gyakorolt eltérését a korábbi alkotmánybírósági többség láthatatlan alkotmányának értelmezésétől,
és a véleménynyilvánítási szabadság korlátjaként az emberi méltóság sérthetetlenségét, mint a megalázás tilalmát
értelmezze. Ebből következik az is, hogy az emberi méltóság sérthetetlensége mint korlát a véleménynyilvánítási
szabadság előtt az Alaptörvény negyedik módosítása óta nem teszi lehetővé a közszereplők olyan fokú
eltávolítását az azon túli körtől a védelem szempontjából, mint ahogy azt a ’90-es években kialakult
alkotmánybírósági gyakorlat deklarálta. Azzal, hogy az alkotmányozó intenzívebbé tette az emberi méltóság
sérthetetlenségének védelmét a véleménynyilvánítás terén, új mércét húzott a közszereplők vonatkozásában is.
Gyalázkodni vagy megalázó kijelentésekkel sérteni emberi méltóságukat a nyilvánosság előtt ugyanúgy
alaptörvény-ellenes, mint ahogy az összes többi ember vonatkozásában is.
VI. (IV/2005-14/2017. számú tervezethez párhuzamos indokolás) Támogatom a határozat elutasító rendelkező
részét, mert az indítványozó valóban megsértette véleménynyilvánítása közben egy közhatalmat gyakorló
személy emberi méltóságát, mely lehetőséget a Alaptörvény negyedik módosítása már kivette a IX. cikkében
biztosított véleménynyilvánítási szabadság alól: „A véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem
irányulhat mások emberi méltóságának megsértésére.” (IX. cikk (4) bekezdés). Ám a rendelkező részen túl az
indokolás IV. részének 3.3. pontjában olyan korlátozást illeszt be a tervezet az Alaptörvény parancsa elé –
követve a még a negyedik alaptörvény-kiegészítés előtt kialakult AB-gyakorlatot és az ezt felülbírálatlanul
hagyó későbbi Abh.-kat -, mely nem a teljes az emberi méltóságot, hanem csak annak egy szűkebb magvát
tekinti a véleménynyilvánítási szabadság korlátjának: „A szólásszabadságnak ez a korlátja azonban nem
önmagában a véleménynyilvánítás becsmérlő vagy gyalázkodó jellegének szab határt, hanem az emberi
méltóságnak az emberi mivolt lényegét meghatározó és óvó magvát védelmezi.” Mint a fenti alaptörvényi idézet
mutatja, az Alaptörvény nem szűkíti le az emberi méltóság védelmét egy „korlátlan magra”, hanem épp a
becsmérléstől és a megaláztatástól kívánja védeni a társadalmat, benne a közszereplőket és a magánszereplőket
egyaránt még a véleménynyilvánítás közben is. Ebből következik az is, hogy az emberi méltóság
sérthetetlensége mint korlát a véleménynyilvánítási szabadság előtt az Alaptörvény negyedik módosítása óta
nem teszi lehetővé a közszereplők olyan fokú eltávolítását az azon túli körtől a védelem szempontjából, mint
ahogy azt a ’90-es években kialakult alkotmánybírósági gyakorlat deklarálta. Azzal, hogy az alkotmányozó
intenzívebbé tette az emberi méltóság sérthetetlenségének védelmét a véleménynyilvánítás terén, új mércét
húzott a közszereplők vonatkozásában is. Gyalázkodni vagy megalázó kijelentésekkel sérteni emberi
méltóságukat a nyilvánosság előtt ugyanúgy alaptörvény-ellenes, mint ahogy az összes többi ember
vonatkozásában is.
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B) Sajtószabadság
VII. (1746/B/2010 AB hat. különvélemény)Nem lehet elfogadni a rendelkező rész 5) pontját, mely a 2010. évi
CLXXXV. törvény 175. §-át nyilvánítja alkotmányellenessé, és semmisíti meg. Ez a §. a médiaszféra állami
ellenőrzése számára az adatszolgáltatási kötelezettségeket szabályozza, és a többségi határozat ezt az állami
közhatalom médiaszférába való túlzott beavatkozásnak minősíti. Ez a minősítés azonban egy hibás kiinduló
ponton nyugszik, mely szerint a sajtószabadság alkotmányos védelme kizárólag az állam közhatalmával
szembeni védelmet jelent, miközben a médiaszociológiai elemzések tömege mutatja, hogy a szervezett
magánhatalmak tömegmédiumok feletti uralma jelenti a mai korban a legnagyobb veszélyeket a demokratikus
nyilvánosságra, különösen mivel e szervezett médiahatalmak globális szinten szerveződve az egész euratlanti
térségben szerződve sokszorosan nagyobb eszközökkel rendelkeznek az egyes államokhoz képest. Ezért
teljességgel elfogadhatatlanok számomra az indokolásnak e hibást tézist rögzít megállapításai: „A sajtószabadság
az állammal szemben érvényesül, az államot kötelezi a alapjog gyakorlásával szembeni tartózkodásra (..).
(Indokolás IV. rész 1.3.) Vagy más megfogalmazásban: „A sajtó közhatalomtól független működéséhez tehát
kiemelkedően fontos érdek fűződik, a sajtó működésének a közösség érdekében és nem a közhatalom
feladatainak ellátását segítve kell munkáját végezni.” (Indokolás V. rész 2. pont). A közhatalomnak legtöbbször
éppen a globálisan szervezett médiahatalmak profitcéljai és politikai befolyást célzó törekvései által létrehozott
közösségsértő (erkölcsi felfogást, kiskorúak fejlődését stb.) műsorait kell kiszűrni, és épp ezért van szüksége a
vitatott 175.§ szerinti folyamatos adatszolgáltatásra a műsorokról, ám a többségi határozat a hibás kiindulópont
miatt ezt mint az állam jogosulatlan sajtóbefolyásolását fogalmazza meg. A rendszerváltás óta eltelt bő húsz év
azt mutatja, hogy a hazai médiaszférát és a társadalom közvéleményének formálódását elsősorban nem az állam
fenyegette, hanem a televíziós csatornákat, rádiókat és mérvadó országos napi- és hetilapokat megszerző vagy
azt felépítő globális médiahatalmak véleménymonopóliuma. Ebben a helyzetben épp a demokratikus állami
közhatalom az, amely fel tud lépni a globális médiahatalmak véleménymonopóliuma ellen. A többségi határozat
tehát a hibás elemzési szemszöggel az államról, mint a sajtószabadság legfőbb veszélyeztetőjéről, és ezzel együtt
a szervezett globális médiahatalmak elhallgatásáról így - akarva nem akarva - maga is hozzájárul ahhoz, hogy a
sajtó és médiaviszonyok torzultsága fennmaradjon Magyarországon. A 175. § alkotmányellenessé nyilvánítása
és megsemmisítése ennek a hibás nézőpontnak a megjelenése, és ezért kell ezt elutasítani.
VIII. IV/510/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részét és indokolását is
támogatom, de fontosnak láttam, hogy az elutasító döntésünk rációját explicit módon is kiemelten elkülönítse az
indokolás. Mivel ezt nem tette, így párhuzamos indokolásomban ez kívánom pótolni. Némi átalakítással ez a
döntési ráció az indokolás utolsó oldalán található részből így fogalmazható meg: Az Alkotmánybíróság
megállapítja, hogy ha egy véleménynyilvánítás kifejezéseként választott cselekvés vagy ennek megnyilvánulása
az a látszatot kelti, hogy az személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor az olyan alkotmányosan védett
értékek sérelmét jelenti, mely a véleménynyilvánítási szabadság korlátozását indokolja.
A konkrét ügy eldöntése mellett az jelen alkotmánybírósági döntés precedensereje megkívánja megítélésem
szerint, hogy az eset részleteire szabott érvelés után itt is elvi megfogalmazással kerüljön kiemelésre az
Alaptörvénynek az a konkretizálása, mely a normatív alapot, a döntési rációt (ratio decidendi) adta a
határozatunkhoz. Ez azért is különösen fontos, mert a precedensjog elméletének régen bevett tézises szerint csak
ez a döntési ráció kötelező a későbbi hasonló esetek eldöntéséhez, míg az indokolás többi része, mint az eset
kapcsán az érvelésbe bevont mellékes megjegyzések (obiter dictum), ilyen kötelező normatívának nem foghatók
fel.
IX. IV/1875/2017. számú határozathoz különvélemény) Nem támogatom a tervezet rendelkező részében az
indítvány kérelmének teljesítését és a bírósági döntés megsemmisítését. Mint az 1/2019 (II. 13) AB határozathoz
írt különvéleményemben jeleztem, támogatom ritka kivételként a véleménynyilvánítás védelmét a fizikai tettben
megvalósult formában is. Így a magyar társadalom számára a XX. század egyik legnagyobb traumáját jelentő
szovjet megszállásnak a szörnyűségei ellenére köztéri szoborral emléket állító létesítmény ellen a lemosható
festékkel kifejezett véleménynyilvánítást az alkotmányos véleménynyilvánítási szabadság által védett
megnyilvánulásnak ítéltem meg. Számomra ezek voltak azok az előfeltételek, melyek még az alaptörvényi
védelem keretein belül maradást biztosították, és ezek voltak azok a határok, melyekkel a saját álláspontom
számára el tudtam határolni az alkotmányosan gyakorolható véleménynyilvánítási szabadságot a politikai
nyilvánosságban az utóbbi időben megmutatkozó, alkotmányjogilag elfogadhatatlan megnyilvánulásoktól. Ez a
keret azt emelte ki, hogy abban az ügyben a magyar társadalom milliót megosztó történelmi esemény (1) köztéri
szobra ellen (2) történt a tettleges véleménynyilvánítás, és e mellett ez nem ment el a megrongálás szintjéig (3),
hanem csak szimbolikusan tiltakozást jelentett a lemosható festékkel leöntése (4). Az ezek hangsúlyozása
melletti alkotmányosnak elfogadás mellett pedig kiemeltem különvéleményemben, hogy a közintézmények
falainak festékkel leöntése, vagy bármilyen fizikai tettben megnyilvánuló fellépés állami épületek ellen már túl
van az alapjogi védettségen. Megítélésem szerint a jelen ügyben e keret egy feltétele sem teljesült, és bár fel
lehet fogni a járdakiszínezést, hogy jó humorérzékkel nézve ez csak egy gyerekes csíny - és így fogták fel sokan
pl. a fővárosi önkormányzati vezetésben a ’90-es évek elején a házfalak, majd szinte minden felület graffitikkal
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telefestését –, de az akkori tapasztalatok mutatják, hogy hová vezetett ez. Ezen érvek alapján ebben az ügyben
csak elutasítást tudtam támogatni.
Ezt az érvelésemet kiegészítve jelzem, hogy - szemben a többségi határozat mostani álláspontjával - csak a
következő döntési ráció kifejtése és elkülönített kiemelése esetén tudtam volna támogatni a határozatot: Az
Alkotmánybíróság rögzíti, hogy a dogokkal szembeni, fizikai tettben megnyilvánuló véleménynyilvánítást - túl
ennek szóbeli formáin – csak akkor tudja kivételesen az alaptörvényi védelem alá vonni, ha ez meghatározott
előfeltételekkel együtt történik meg. Ily módon ez csak akkor fogadható el, ha a fizikai tettel megcélzott dolog
a közvélemény széles körei által vitatott esemény vagy ezzel összefüggő eszmekör szimbolikus kifejezését
jelenti, másrészt a tett nem okoz maradandó károsodást a dolgon, feltéve, hogy ez nem jár az Alaptörvényben
biztosított más alapvető jog aránytalan sérelmével.
A jelen ügyben a fizikai tettben megnyilvánuló véleménynyilvánítás nem esett e keretek közé, így a testületi
többségtől eltérően nem tudtam támogatni alaptörvényi védelem alá vonást.
X. (IV/1551-3/2018. számú tervezet vitái) A tervezet rendelkező részét támogatom, de az indokolásban két
problémát látok.
A kialakult AB-gyakorlat a sajtószabadság (és az ebből alapjogiasítható szabad tájékoztatáshoz való jog) illetve
a véleménynyilvánítási szabadság szinonimaként és felcserélhetőként használ, amit a tervezet az indokolási
érvelésben követ. Megítélésem szent azonban ez összemossa az egyéni véleményszabadságot és a csak
sajtóorgánumok keretei között értékelhető sajtószabadságot és a sajtorgánumokat megillető szabad
tájékoztatáshoz való jogot. Az utóbbit külön szabályozza a IX. cikk (2) bekezdése, és egyben egy funkcióhoz
köti: a demokratikus közvélemény kialakulásának szolgálatához. Az ehhez szükséges kötelező jellemezőként
pedig a sokszínűséget állapítja meg. Megítélésem szerint fontos lenne, hogy újra átgondoljuk a ’90-es évek óta
átvett együttkezelés megszüntetését, és a jóval tágabb véleménynyilvánítási szabadságtól részben elkülönítsük a
sajtószabadságot és az ehhez társított szabad tájékoztatáshoz való jogot. Nem fogalmilag tisztán, de úgy látom,
hogy sokszor az érvelésekben, ha a sajtószabadság keretein belüli véleménynyilvánítási szabadságot akarják
hangsúlyozni, akkor „szólásszabadságként” nevezik ezt meg. ami valóban csak egy szinonimája a
véleménynyilvánítási szabadságnak. A szétválasztás után nyilvánvaló, hogy a sajtószabadság és az ehhez társult
szabad tájékoztatáshoz való jog eleve csak a közszereplőkre és közérdeklődésre számot tartó szereplőkre, illetve
közügyekre vonatkozik. Így egy sor olyan dilemma, amely a szélesebb véleménynyilvánítási szabadság esetén
felmerül a magánélethez való joggal való ütközés esetén itt elesik. A jelen ügyben így nem a
véleménynyilvánítási szabadság és a magánélet védelméhez való jog ütközéséről van szó, hanem a
sajtóorgánumok szabad tájékoztatásához való jogáról, melyet a demokratikus közvélemény kialakításának és a
sajtó sokszínűségének fenntartási parancsa foglal keretbe. Itt másképp jönnek számba a magánélet védelméhez
való joggal ütközés esetén a tesztek és a mércék, mint a szélesebb hatókörben vizsgálható véleménynyilvánítási
szabadság gyakorlása körében. Így a jelen ügy indokolásában erre szűkítve kellene megadni a szabad
tájékoztatáshoz való jog primátusának az alkotmánybírósági érveit, mellyel elutasítjuk az indítványt.
Kisebb probléma az indokolás IV. részének 2.1. pontját illetően, de jelzem, hogy az Alkotmány hatálya alatti
időktől eltérően az Alaptörvény a negyedik módosítása óta tartalmazza az emberi méltóság sérthetetlenségét
mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátját, mégpedig a szövegösszefüggésből kivehetően nyilvánvalóan a
megalázással és a gyalázkodással szembeni védelem tartalmával. Így ez az indokolási rész, amikor a II. cikkből
veszi ezt oly módon, hogy ezt „a magánszféra alakítása érinthetetlen területének védelmével” azonosítja,
egyrészt félretolja a negyedik alaptörvény-módosítás által betoldott szöveget, másrészt az ebből az értelemből
következő iránymutatás helyett (a gyalázkodás és a megalázás tilalma) az emberi méltóság sérelmének egy
ebben az irányban megengedőbb értelmét hozza be. (Mely persze más irányban a legtágabb, és egy sor maguk
teremtette alapjog kibontását tette lehetővé a Sólyom-bíróságnak a ’90-es években.)

23) A művelődéshez való jog
„Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező
alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki
számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak
szerinti anyagi támogatásával biztosítja.” (IX. cikk (2) bek.)
(II/2655/2012 AB. hat. különvélemény) Az indokolásban egy dogmatikai problémát látok, melyet szóvá kell tenni
a különvéleményben. Az Alaptörvény a művelődéshez való jogot a három oktatási szint elkülönítésével a
felsőoktatás vonatkozásában nem igényjog szintjén - a felsőoktatásban való részvételhez való jogként - hanem
csak a felsőoktatáshoz való hozzáférés szabadságában („a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető
felsőfokú oktatásban”) határozza meg. A többségi határozat indokolása ebből azt a következtetést vonja le, hogy
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ezért a felsőoktatás vonatkozásában nem is lehet beszélni alapvető jogról: „Elsősorban tehát állami
kötelezettségről van szó, és nem arról, hogy bárkinek alanyi joga volna arra, hogy az általa megjelölt
felsőoktatási intézményben folytassa tanulmányait. (…) Senkinek nincs tehát alapvető joga ahhoz, hogy felvételt
nyerjen az általa megjelölt felsőfokú intézménybe, de egyes, felsőfokú oktatásra vonatkozó szabályok a
művelődéshez való jog érvényesülésének lényeges garanciáit jelentik.” Ez az indokolás tehát az alapvető jogot
az alanyi (igény)joggal azonosítja, és így a felsőfokú oktatás vonatkozásában ezt kizártnak látja. Ennek
dogmatikai következménye, hogy az alapvető jogi jelleg hiánya miatt a lényeges tartalom korlátozásának tilalma
elesik. Ez a jogosultság-felfogás öntudatlanul még a korábbi hivatalos „szocialista” jogelmélet rabja marad, hisz
a jogi pozíciók és a jogosultságok alanyi jogi (igényjogi) szintjén túl már Szászy-Schwarz Gusztáv behozta
1911-ben a magyar jogfelfogásba emellett a puszta szabadságok és a felhatalmazások jogosultsági szintjeit (lásd
Szászy-Schwarz Gusztáv: Új irányok a magánjogban. Athenaeum Budapest 1911:593-594.p.) A jogosultságok
(jogi pozíciók) e differenciált szintjeit szem előtt tartva az lehet mondani, hogy az alapvető jognak nem kell
elérni az alanyi jogi szintet, és ennek hiányában egy jogosultság alaptörvényi biztosítása még nem veszíti el az
alapvető jog jellegét, csak éppen mint puszta szabadság merül fel, amit az államnak nem szabad megsértenie.
Így amíg a jelen esetben az oktatás alsóbb szintjein az oktatásban való jogot igényjogként biztosítja Alaptörvény
XI. cikkének (2) bekezdése, addig az oktatás legfelső szintjén a felsőoktatáshoz való hozzáférés szabadságát adja
meg tartalmilag az alaptörvényi szabályozás. Ez éppúgy alapvető jog, mint az alsóbb oktatási szinteken, csak
éppen itt a hozzáférés szabadságának létét kell mindig ellenőriznie az Alkotmánybíróságnak, és ha az állami
szabályozás következtében ez veszélybe kerül, akkor az erre vonatkozó alapvető jog védelmében („a hozzáférés
szabadsága védelmében”) fel kell lépnie. Szászy-Schwarz Gusztáv óta – aki ezt a német Rudolf Bierling nyomán
vezette be a magyar jogi életbe – a magyar elméleti jogi gondolkodásban ez már elterjedt felfogásnak számított,
a nemzetközi jogelméleti irodalomban pedig különösen az amerikai Wesley Newcomb Hohfeld nyomán ma már
uralkodó tannak mondható. Így általában is le kell szögezni, hogy az alapvető jogokat az alanyi-igényjog szintjén
való felfogáson túl a további jogosultsági szinteken is kezelnie kell az Alkotmánybíróságnak. Ez pedig a jelen
esetben felvetett jog mellett az egész alapvető jogi katalógus vonatkozásában újragondolást tesz szükségessé. Az
Alkotmánybíróság csak akkor kerül ki a valamikori „hivatalos szocialista jogelmélet” bűvköréből, és emelkedik
fel a Szászy-Schwarz Gusztáv által már valaha elért szintre, ha ezt a gondolati munkát elvégzi.

24) A tudomány és a művészet szabadsága és szerveződése
(X. cikk)
(II/185/2013. számú ügy 1. számú határozattervezet vitái) Az ügy eltér a bevett, alapvető jogokat érintő
témáktól, és a tudományos és művészeti szabadságot biztosító szervezetrendszerek megoldásait érinti. Az
indítvány ugyancsak a művészeti szabadság tekintetében hangsúlyos Magyar Művészeti Akadémia szervezet
megoldásainak alkotmányosságát firtatja, de megalapozott választ csak akkor adhatunk, ha mindkét, összefüggő
szabadság szervezetrendszerét bevonjuk a vizsgálatba. Ezt nemcsak a két szellemi szabadság és tevékenység
összefüggései indokolják, hanem az is, hogy az MMA a rendes tagságát illető kooptálási rendszert az MTA-tól
vette át.
Röviden az a véleményem – a Tervezet álláspontjával szemben –, hogy az MMA rendes tagságával nem az a
baj, hogy a szervezet alapításakor a nemzet egészének átfogó értékrendjét felvállaló Magyar Művészeti
Akadémia civil szervezet tagságának bázisán alakult meg, hanem az, hogy a jövőt illetően is a már bejutott, zárt
tagsági kör kooptáláshoz köti az MMA rendes taggá válásának folyamatát, és nem a művészeti ági közösségek
egészének értékelését kifejező mechanizmusokhoz. Az MTA a levelező és rendes taggá váláshoz ugyanezt teszi,
és ez természetesen a tudományt szervező-igazgató tudományszervezők/rektorok/intézetigazgatók zárt
kooptálási csoportjává változtatta az MTA akadémikusainak nagy részét, elszigetelve a tudományos közösség
egészének értékelését kifejező mechanizmusoktól.
Ezért a tervezet átdolgozásának irányait illetően az a javaslatom, hogy utasítsuk el az indítványozó
alaptörvény-ellenessé nyilvánítást kérő javaslatait, de egy alkotmányos követelményben azt rögzítsük, hogy a
jövőbeli levelező és rendes taggá váláshoz szakítani kell a kooptálási rendszerrel, és e helyett a művészeti
közösségek egészének értékelését kifejező mechanizmusokhoz kell kötni a taggá válást. A torzításmentes
tudományos és művészeti szabadságot csak ez biztosíthatja, míg a kooptálás elkerülhetetlenül akadémia
oligarchiát hoz létre mind a művészetben, mind a tudományban. Például a tudományos közösség egészéhez
kötött tudományos értékelést a tudósközösség egészéből származó idézettségi mutatók biztosítják, a művészeti
közösség esetében pedig az adott művészeti ágak szaklapjainak és folyóiratainak többéves értékelései (kritikák,
zsűrizések, művészeti elismerések száma, stb.). Ennek alkotmányos követelményként rögzítése és a kooptálási
rendszer művészeti és tudományos szabadsággal szembenállónak minősítése az MTA felé is jelzést adhat le, és
ezzel az Alkotmánybíróság a két szellemi szféra egészét egyben tudja kezelni most és a jövőben is.
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25) A foglalkozás szabad megválasztásához való jog védelme
(A foglalkozáshoz való jogra kiterjesztés ellen)
„Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz.” ( XII.
cikk (1) bek. első mondata)
I. (III/1178/2012. sz. hat. különvélemény) Az első kifogásom a határozattal szemben az, hogy a régi Alkotmány
és a mostani Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek eltérő szövegét és elérő kontextuális összefüggéseit nem
veszi figyelembe. A régi Alkotmányban a 70/B §. (1) bekezdésben a foglalkozás szabad megválasztásához való
jog össze volt fogva a munkához való joggal, amely a mai Alaptörvényben már nem létezik, és ez csak mint a
munka szabad megválasztásához való jog maradt meg. A régi szabályozás így adott még némi alapot arra, hogy
a munkához való jog mellett a „foglalkozáshoz való jogként” értelmezzék át a foglalkozás szabad
megválasztásához való jogot, noha már az is feszegette az Alkotmánybíróság alkotmányszöveghez kötöttségét.
Ma azonban már ez egyértelműen a szövegen való túlterjeszkedésként és a törvényhozás e téren meglévő
szabadságának korlátozásaként fogható fel. A kiterjesztés esetében ugyanis a teljes foglalkoztatási szabályozás
és így a munkajog nagy része is alkotmánybírósági ellenőrzés alá kerül, és ezzel a törvényhozás szabadsága
néhány alkotmánybíró álláspontjától válik függővé, ami a rendszer alapját jelentő politikai demokráciát
kérdőjelezi meg.
II. (IV/02294/2012 sz. ügy vitái) Nem elég már csak utalni egy hasonló ügyet eldöntő régi Abh-ra, és annak
álláspontját normatív alapként venni mai döntésünknél, hanem az átvenni szándékozott érvet és álláspontot az új
Alaptörvény rendelkezései alapján meg is kell indokolni. Például, hogy csak a jelen esetben a megsemmisítés
alapját jelentő vállalkozáshoz való jogot (XII. cikk (1) bek.) vegyem példának, a Tervezet ezt egy kibővítő
értelmezéssel - átvéve a korábbi Abh-ból – minden indokolás nélkül a „vállalkozás szabad gyakorlásához való
joggá” értelmezi át, és evidensként feltételezve veszi ezt alapnak a megsemmisítéshez. Hát ezt meg kell majd
még vitatnunk, persze csak ha a tervezetben valamilyen indokolást és érvelési láncolatot olvashatunk a
kibővítésre. Ti. ezzel a kibővítéssel a teljes vállalkozási joganyag bekerül az alkotmánybíróság ellenőrzése alá,
messzemenően korlátozva a demokratikus törvényhozási többség alakítási szabadságát e téren, mely
feszültségben áll az alkotmánybíráskodás eredeti eszméjével.
III. IV/108/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom a határozatot, de az ügy eldöntéséhez
fontosnak láttam volna az ügy előszakaszához tartozó közbeszerzési eljárást illető alkotmánybírósági normatív
álláspont rögzítését a rendelkező részben egy alkotmányos követelmény formájában. A határozat lemondott
erről, és ezt az alkotmányos követelményt csak az indokolás lezárásaként tartalmazza. Mivel az indokolás
legnagyobb része ennek a normatív hozadéknak a kibontását szolgálja, ezért a határozatunk döntési rációja után
kutatva csak ezt lehet kiemelni. Így e döntésünk közbeszerzéseket illető precedenserejének fokozása érdekében
legalább párhuzamos indokolásomban álljon itt ennek kiemelése: Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy
Alaptörvény M) cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott tisztességes gazdasági verseny elvéből és a XII.
cikkben ehhez társított vállalkozáshoz való jogból, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdésében biztosított
jogorvoslathoz való jogból következik, hogy a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőnek lehetőség szerint
az összes érvénytelenségi okot fel kell sorolnia a pályázat érvénytelenné nyilvánítása esetén.
Megítélésem szerint ezzel, miközben az ügy kártérítési szakaszát hangsúlyozva az alkotmányos követelményt
jogosan vitató testületi többség álláspontja is érvényesül, addig az ügy előszakaszához tartozó közbeszerzési
eljárási probléma is alkotmányos orvoslásra kerülne. Így ha az indítványozó beadványa elutasításra is került, de
az ügy által felvetett közbeszerzési eljárási alkotmányos aggály a jövőt illetően megfelelő precedenserővel tudná
irányítani a közbeszerzési eljárásoknak a most érintett aspektusát.
Jelzem továbbá azt az álláspontomat, hogy nem tudom elfogadni a hatályon kívül helyezett jogegységi
határozatot felhasználó ítélőtáblai ítéletet helyeslő kúriai döntés 23. pontját, melyet az indokolás III. részének 3.
pontja alkotmányosnak kíván elismerni. Ha egy jogegységi határozatot egy későbbi jogegységi határozat explicit
módon hatályon kívül helyez, akkor megítélésem szerint azt a bírák a 2011. évi CLXI. törvény 42. § (3)
bekezdés szerint a továbbiakban nem alkalmazhatják. Ha a későbbi esetek fényében a már hatályon kívül
helyezett jogegységi határozat valamelyik normatív álláspontja mégis irányadónak tűnik, akkor azt kollégiumi
állásfoglalásban vagy egy új jogegységi határozatban ismét hatályba lehet léptetni az új jogszabályi rendelkezés
mellé telepítve. De azt, hogy a különböző alsó fokú bíróságok maguk döntsék el, mikor léptetik hatályba
valamelyik már hatályon kívül helyezettet vagy csak annak egy részét, azt a jogbiztonság legnagyobb
sérelmének látom. A határozat indokolása által használt analógiát a 13/2013-as Abh.-ra hivatkozva a háromezer
bíróból álló bírói kar vonatkozásában a legnagyobb tévedésnek tartom. Amit a 15 alkotmánybíró egyetlen
testületben meg tud tenni a régi Alkotmányon alapuló Abh.-k újra felhasználásakor – még ha én magam
személyesen ezt sem helyeslem! - addig a sok-sok testületbe szétoszlott, több ezer bíró esetében ez a jogi káoszt
hozhatja el.
Jelezni szeretném még, hogy a régi Alkotmányon alapuló tisztességes eljáráshoz való jogot az Alaptörvény
kettébontotta, és a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot elkülönítve rögzítette a tisztességes bírósági
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eljáráshoz való jog mellett. Mivel az Alaptörvény hatályba lépése utáni első években a korábbi Abh.-k
változatlan megidézése a döntéseinkben zavart és jogbizonytalanságot okozott az ezt illető beadványokban és a
rendes bírósági szóhasználatban, az utóbbi években ezt már elnevezésben is kettébontottuk, és következetesen
tisztességes hatósági eljáráshoz való jog, illetve tisztességes bírósági eljáráshoz való jog elnevezést használunk.
A határozati indokolás III. részének 2. pontjában ezzel szemben egyrészt az Alkotmányon nyugvó régi Abh.-kat
idézi meg az egységes elnevezést használva, másrészt azokat a 2012 utáni Abh.-kat, melyek még a régi
elnevezést használva szintén az egységes tisztességes eljáráshoz való jogról írnak. Egy korábbi testületi vitában
felmerült, hogy ha már reaktiváltunk egy 2012 utáni Abh.-ban egy régi Abh.-t, akkor ezután már csak ezt
idézzük meg a jövőben, így ehhez ragaszkodva a régi Abh.-k megidézésének a kihúzását láttam volna
indokoltnak. De az átnevezés miatt ezt most kiterjeszthetőnek gondolom az átnevezés előtti Abh.-k esetében is.
Így ezek megidézett tartalmát átnevezve az új kettébontás szerint és idézés nélkül láttam volna helyesnek
szerepeltetni ezeket is az indokolás szövegében.

26) A tulajdonvédelem
„Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.” (XIII cikk (1)
bek.)
I. (III/3262/2012 ügy vitái) Általában is elutasítva az Alkotmánybíróság korábbi határozatainak kiterjesztési
gyakorlatát az alkotmányszövegben kapott felhatalmazások vonatkozásában, elvileg is fenntartásokkal élek a
tulajdont illető alkotmányos - jelenleg alaptörvényi - védelem összes vagyoni jogra való kiterjesztésével
szemben, melyet a 17/1992 (III. 30.) AB határozat tett meg. Ezzel az Alkotmánybíróság a törvényhozó alakítási
szabadságát alkotmányos felhatalmazás nélkül korlátozta tovább, mely a demokratikus jogállam első
komponensét sérti. De a jelen esetben ennek a kiterjesztésének a felhasználása a szövetkezeti használatban álló
maradványföldek védelmére az erre vonatokozó törvényi szabályozás megsemmisítésével különösen
problémásnak tűnik számomra. Az alapvető állami földszabályozási cél a rendszerváltás óta a szövetkezeti tagok
korábbi tulajdonából a szövetkezet földhasználatába került földekkel kapcsolatban a részarány-kiadás és az ilyen
rendezetlen tulajdoni státuszú szövetkezeti földhasználati földek tulajdonjogának rendezése. E folyamatban a
szövetkezeti maradványföldek kifejezetten rendezetlen tulajdoni státusúnak minősülnek, melyek valamilyen
irányba való végleges rendezése a földpolitika állami szabályozásának egyik célja, és erre a Nemzeti Földalap
általi földátvétel is az egyik eszköz. Ez kormányokon keresztül nyúló törekvés, mint a 2007-es kormányelőterjesztés indokolása is mutatja: „A földprivatizációs eljárások teljes befejezése akkor valósul meg, ha
megszűnnek az ingatlan-nyilvántartás szerint a szövetkezeti földhasználati jog alatt álló, azaz rendezetlen
tulajdoni jogállású ingatlanok, vagyis a szövetkezeti földhasználati jog helyett valamely jogalany tulajdonjoga
kerül bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A földprivatizáció a kárpótlási, részarány-kiadási eljárásokkal,
valamint ezen eljárásokat - esetlegesen - követően a maradványterületek tulajdonba adásával tekinthető tejesen
befejezettnek.” (Előterjesztés a Kormány részére a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény módosításáról, 2007 május).
A testületi vitában többen az amúgy is problémás kiterjesztést az alaptörvényi védelem szempontjából
tulajdonjogról az összes vagyoni jogra a jelen esetben úgy akarják felhasználni, hogy a kifejezetten rendezetlen
tulajdoni állapot megszüntetését célzó, több évtizedes törvényhozási törekvést - melyet pártállástól függetlenül
minden törvényhozási többség magáénak vallott – alaptörvény-ellenesnek minősítené. „A tulajdon védelmében a
tulajdon rendezése ellen!”- lehetne megfogalmazni ironikusan egy ilyen AB-határozat jelszavát. Így nem tudom
támogatni sem a megsemmisítést, sem az érvelést, és ennek részeként a korábbi kiterjesztő AB-határozat ismételt
megerősítését sem.
II. (3192/2012. (VII. 26.) AB hat. vitái) Az új Alaptörvény nem vette át az Alkotmány köz- és magántulajdon
egyenlőségéről szóló rendelkezését, ezért azt az AB sem teheti meg. Az Alaptörvény alapján a jogalkotó
szabadságában áll választani a gazdaságpolitikai irányok és a hozzájuk kapcsolódó, preferált tulajdoni formák
között. Az Alaptörvény M) cikke a vállalkozási szabadság deklarálásával csak a magántulajdon létének általános
kereteit teszi alkotmányos kötelezettséggé.
III. (IV/I039/2013. számú ügy 1. határozattervezetéhez vitái) Az indokolás III. részének 1.2. pontjának állításai
több sebből véreznek. A legalapvetőbb hiba, hogy a régi Alkotmány tulajdoni szabályozása és tulajdonvédelme,
illetve a mai Alaptörvény tulajdonvédelme között tartalmi egyezést jelent ki, és ezután a régi Abh.-k
felhasználhatóságát deklarálja a 13/2013. AB. határozatra hivatkozva. Aki megnézi a régi Alkotmány
tulajdonszabályozásra vonatkozó 9-10. és 13. §-ait. illetve a mai Alaptörvény XIII. cikkét az láthatja, hogy ez
nem áll fenn. (Például a magántulajdon és köztulajdon egyenrangúsága és egyenlő védelme ma már hiányzik az
alaptörvényi szabályozásból.) De a régi Abh.-k meghivatkozása a 13/20l3. AB határozat szerint eleve csak akkor
lehetséges, ha a tényleges tartalmi egyezésen túl még az Alaptörvény értelmezési szabályaival sem állnak
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szembe a meghivatkozott részek, és a hivatkozás akkor is csak a szükségesség mértékéig lehetséges. Itt a
Tervezet nem tett eleget e feltételeknek a megegyezés demonstrálásával, sőt mint látható a tartalmi egyezés
előfeltétele is hiányzik. Például a meghivatkozott 21/1990. (X. 4.) AB határozat épp a különböző tulajdonformák
(köztük a szövetkezetek) egyenlő védelmére mond ki állításokat, míg a mai Alaptörvény már - elhagyva a
különböző tulajdonformák egyenlőségének rögzítését - elvileg lehetővé teszi a mindenkori törvényhozási
többségnek, hogy gazdagságpolitikai céljai szerint egyiket jobban preferálja, mint a másikat stb. Ugyanígy nem
fogadható el a korábbi alkotmánybírói többség aktivizmusának továbbvitele, és a 64/1993. (XII. 22.) AB
határozatból a tulajdonvédelmi kiterjesztés meghivatkozása az egyéb dologi jogokra a régi Abh.-k által
megkonstruált 'egyéni cselekvési autonómia' alapján (13. o.). Ez a kiterjesztés megfosztaná a mindenkori
demokratikus törvényhozási többséget e téren a szabályozási szabadságától, és önkényesen kimondaná ezzel az
alkotmánybírói ellenőrzés alá helyezését is. De e mellett még nem is szükségesek ezek a meghivatkozások, és a
jelenlegi ügy szempontjából funkciótlanok is, így a 13-15. oldalon levő összes meghivatkozás, mint felesleges,
törölhető megítélésem szerint, és a tulajdonvédelmi megállapításokra elegendő az Alaptörvény XIII. cikkére
alapozás.
IV. (IV/1176-30/2013 sz. tervezet vitái) Nem tudom elfogadni az új takarékszövetkezeti integrációt megvalósító
törvénynek azt a megközelítését sem a Tervezetben, mely a tulajdon alaptörvényi védelmét az összes vagyoni
jogra és ezek működtetésére is kiterjeszti, és ezzel lényegében a teljes gazdasági jogot mint a tulajdonjog
tartalmát fogja fel (lásd 66-78 p.). Az összes vagyoni jogra kiterjesztést már 17/1992. (III. 30.) AB határozat
megtette, és ezt követve több Abh. megerősítette a kiterjesztést. Ez beilleszkedik abba a korábbi, sajnálatos
alkotmánybírósági gyakorlatba, hogy ha az Alkotmány egy jogterület egy garanciális pontját az egyszerű
törvényi szabályozásból kiemelve alkotmányos alapjoggá tette, akkor az alkotmánybíró-elődeink a döntéseik
során igyekeztek a teljes jogterületet befogni az adott alapjog tartalmába, és ezzel elvonták a törvényhozás
szabad alakítása alól. Ez a demokratikus törvényhozás kiüresítését jelenti, és ez nem vállalható.
De a Tervezet érvelése még ezen a kiterjesztésen is túlviszi a tulajdonjog védelmét, és a korábbi
alkotmánybírósági gyakorlat egy másik irányú tágítását alapul véve a tulajdon profitorientált működtetését is
bevonhatónak látja a tulajdon alaptörvényi védelembe: „Az Alkotmánybíróság a 64/1993 (XII. 22.) AB
határozatában mondta ki először, hogy az Alkotmány a tulajdonjogot mint az egyéni cselekvési autonómia
hagyományos anyagi alapját részesíti védelembe.” (67.p.) A probléma ezzel a tágítással az, hogy a profitorientált
tulajodon-működtetés - az „egyéni cselekvési autonómia” patetikus csomagolásába öltöztetve – tulajdonképpen a
vállalkozáshoz való jogot és a vállalkozás szabadságát takarja. A tervezet tehát jobban kötődött volna a
realitáshoz, ha e patetikus formula helyett az Alaptörvényben is szereplő vállalkozáshoz való jogot és
megerősítésként a vállalkozás szabadságát vette volna itt elemzés alá. Ám talán rögtön belátható lesz, hogy így
definiálva a felmerülő alapvető jogokat – és ezzel elhagyva a tulajdonvédelem körét – az államnak nagyobb
szabadsága lesz a beavatkozásra a vállalkozáshoz való jogba a gazdasági környezet és a takarékszövetkezeti
integráció kereteinek változtatásával. Vagyis tulajdonvédelem terjedelmének növelése az összes vagyoni jogon
túl még ezek működtetésének védelmére is - és ezzel a vállalkozáshoz való jog terjedelmének szűkítése – a jelen
esetben „mélyebben”, „dologi jogilag” látszik védeni a gazdasági vállalkozásokat az állami beavatkozással
szemben. (A kitágításokat aztán úgy is igyekeztek dogmatikailag elfogadhatóvá tenni alkotmánybíró-elődeink,
hogy többször öntudatosan leszögezték: a polgári jogi tulajdon körét nem szükségszerűen fedi az alkotmányjogi
tulajdon…). Ha én az indítványozók ügyvédje lettem volna, én is erre vettem volna itt a figurát, felkutatva az
összes régi, vonatkozó Abh.-t az alátámasztásra. Semlegesen döntő alkotmánybíróként azonban csak elutasítani
tudom ezeket az összemosásokat. Az államnak joga van beavatkozni a piacgazdaságba, és a vállalkozás
szabadságát korlátozhatja egy-egy szektorban, ha össztársadalmi szinten negatívumok kezdenek kibontakozni
annak autonóm működésében.
V. (5/2016 (III. 1.) AB hat. vitái) Összegző álláspontom: a tulajdonhoz és az örökléshez való jog két,
elválaszthatatlan jogot jelent, és a passzív öröklési jogot is csak igen kis mértékben lehet elválasztani a tulajdon
örökléséhez való jogtól. A mai bírói gyakorlatnak és az ezt támogató mostani alkotmánybírói többségnek
engedve a második tervezetemben elfogadtam, hogy a tulajdon-örököst kiüresítve a haszonélvezeti-örökösnek is
megadjuk a passzív öröklési jogot. De az a teljes szétszakítási lehetőség, amit a párhuzamos indokolás felvázol
az öröklési jog számára a tulajdonjogtól aggályos számomra, és megítélésem szerint a magánjogi dogmatikát
művelők számára is az lesz, ha az alkotmánybírák tényleg ezt kívánják a jövőben megvalósítani az „örökléshez
való alapjog alkotmányjogi dogmatikája” név alatt. Mint a Czine bírónőtől származó információ jelezte, a mai
bírói joggyakorlatban elismert és a tulajdoni örökös jogát kiüresítő haszonélvezeti öröklés megszüntetése egy
Ptk. tervezetben már szerepelt. Ennek a dogmatikai értelme az lett volna - amit én is képviseltem az 1. számú
tervezetemben -, hogy a mindenkori új örökös-tulajdonos tulajdonát a korábbi tulajdonos-örökhagyó túlságosan
széles rendelkezési joga (aktív öröklési jog) az osztott-korlátozott tulajdon irányába viszi el. Az új tulajdonos
alaptörvényi tulajdonjogát éppen hogy sérti a passzív öröklési jog elszakítása a tulajdon-örökléstől. (Ezt
szüntette volna meg a jelzett Ptk. tervezet). Én úgy gondolom most is, hogy bár engedtem a többségnek - és így
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nem adtam vissza az előadói bírói felkérést -, de ezzel még csak azt ismertük el, hogy ez is alkotmányos. Mint
ahogy ennek ellenkezője is az lehet. De a párhuzamos indokolás szerint az alkotmánybíráknak ezt kötelezően el
kellene döntenie az egyik irányba, és ennek alapjaként az önálló öröklési alapjogi dogmatika kialakítását
javasolja. Jelenleg ennek csak a veszélyeit látom, de a jövőben a hasonló ügyek esetleg más megvilágítást is
hozhatnak.
2) Az alapjogok Drittwirkung/horizontális hatásához. Ennek két fokozata van, a közvetlen és a közvetett
hatás és azzal egyetértek, hogy a közvetett hatást egy szintig el kell ismerni a magyar alkotmánybíráknak, mert
az Alaptörvény 28. cikke ezt eldöntötte ebbe az irányba, amikor kötelezővé tette a rendes bíróságok számára is
az alkalmazandó jogi rendelkezések Alaptörvénnyel összhangban való értelmezését. Amikor állam és magánfél
közötti vitáról van szó, akkor mind a felmerülő alapjogok, mind az alaptörvényi elvek és más rendelkezések
szempontjából vizsgálni kell ezt az összhangot. Ám amikor magánfelek egymás közötti viszonyában merül fel a
vita, akkor az magánfelek államtól védelme nem merül fel, és így vitájuk az egyszerű magánjogi stb. törvények
alapján döntendők el, amit erre szakosodott jogászprofesszorok dogmatikája alapján és az erre szakosodott
szakbírák megfelelően tudnak eldönteni. Ebbe alapjog már nem léphet be, ám érintheti a magánjogi jog
értelmezését esetleg valamelyik alaptörvényi értékdeklaráció, pl. az M) cikk, ha erőfölénnyel visszaélés
tényállása merül fel, mint a devizahiteles ügyeinknél volt. Az egyszerű magánjogi törvényi jogon túlmenően
alapjog csak kivételesen léphet be egy-egy magánfelek közötti vitába. Csak akkor, ha a közügyekre behatás
közvetlenül megjelenik kivételesen ebben, és ekkor erre tekintettel beléphet az magánjogi mérlegelés mellé az
érintett alapjog (alapvetően állam és magánfél közötti viszonyban kialakított!) alkotmánybírósági
szempontrendszere kiegészítésként és korrigálásként.
VI. (IV/1370-/2016. párhuzamos indokolása) Támogatom a határozat elutasító rendelkezését, de az indítvány
alapján az új Ptk. alapítványokat érintő változásai is bejöttek vizsgálatba, melyek az alapítványt közelebb hozták
a tulajdonhoz, és ennek kapcsán számomra felmerült e változások alaptörvény-ellenessége. Így indokoltnak
tartottam volna az Abtv. 28. § (1) bekezdés alapján áttérni ezek vizsgálatára.
E változások ugyanis lehetővé tehetik, hogy a tulajdonnal és a nagy tőkével rendelkező csoportok alapítványi
formában kedvezőbb adóztatási formákban és közterheket levetve kikerüljék a társadalom működéséhez és
fenntartásához való hozzájárulások nagy részét, és ezzel az Alaptörvény - szemben a régi Alkotmánnyal –
kifejezett deklarációkkal áll szemben. Így az Alaptörvény a tulajdonvédelem garantálásához a tulajdon
társadalmi felelősségét is csatolta: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.” (Alaptörvény XIII. cikk (1) bek.
második mondat). Ugyanígy az alaptörvényi Alapvetés O) cikke parancsolóan leszögezi, hogy „képességei és
lehetőségei szerint mindenki köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.”
Az új Ptk. alapítványokat érintő szabályozása azonban a régihez képest egy sor szempontból közelebb hozta ezt
az intézményt a tulajdon gazdasági hasznosításához, és ezzel lehetővé tette, hogy az alapítványi álca alatt és
annak céljához csatoltan széleskörű gazdálkodási tevékenység is folyjon, mely felveti az említett alaptörvényi
rendelkezésekkel való szembenállást. Így az alapítványok létesítésének eddigi előfeltétele, a közérdekű jelleg
már nem kötelező az új Ptk. 3:378. §-a szerint, továbbá át is lehet ruházni az alapítói jogokat a 3:396. §-a szerint.
További közelítést jelent a tulajdonhoz és a profitorientáltsághoz, hogy az alapítvány gazdasági tevékenységet is
végezhet a céljával összefüggésben (Ptk. 3:379. § (2) bekezdés).
Az igazságügyi tárca korábbi illetékes államtitkár-helyettese ezeken túlmenően még azt is felvetette egy 2015-es
cikkében, hogy a már véghezvitt közelítések mellett az elsődlegesen gazdálkodó tevékenységet folytató
alapítványok törvényi szabályozása is egy további lehetőség lehet: „Külföldi - elsősorban német – szabályozási
minták figyelembevétele alapján a gazdálkodó, vagyonkezelő alapítvány jogi szabályozása megteremthető (...)
Az ugyanakkor jogalkotói döntést igényel, hogy az elsődleges gazdálkodói cél lehetősége valamennyi alapítvány
vagy csak a közalapítvány esetén legyen biztosított” (Bodzási Balázs: A Ptk. hatálybalépés után felmerült
gazdasági igények hatása. Fontes Iuris 2015/3-4. sz.60. p.)
Álláspontom szerint az alapítványoknak államtitkár-helyettes által felvetett további közelítése a tulajdonhoz és
ennek gazdasági hasznosításához csökkentené az egyenlő közteherviselés lehetőségeit és a tulajdon társadalmi
felelősségének megvalósulását. Ám a már megvalósított közelítések is felvetik ennek a gyanúját, és így az ügy
kapcsán ennek alkotmánybírósági ellenőrzése elsődleges fontosságú lett volna. Az Alkotmánybíróság az Abtv.
28. § (1) bekezdés alapján áttérhetett volna most ezek vizsgálatára, és ezzel az új Ptk. hatálybalépése után még
időben léphetett volna a vitatható törvényi szabályozások ellen a gyakorlatban létrejövő torzulások
megakadályozására.
VII. (I/1216/2018. számú határozathoz különvélemény a kútfurrásról) Nem támogatom a határozat alaptörvényellenességet kimondó rendelkező részét, csak elutasítást tudtam volna megszavazni.
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1.Az indítvány - és ez alapján a többségi határozat – a törvénymódosítás két, támadott szakaszát nem a tartalma
miatt kifogásolta, hanem az indokolásában kilátásba helyezett későbbi szabályozási változtatások bejelentése
miatt. (E szerint 80 méterig tervezik jogszabályilag lehetővé tenni bizonyos esetekben az előzetes engedélyezés
és csak utólagos bejelentési kötelezettség melletti kútfurásokat házi vízigény kielégítésére.) Ez és ennek részletei
azonban egy kilátásba helyezett, jövőbeli kormányrendelet szabályozásának lenne a tárgya, így elvi kérdésként
felmerül, hogy az indokolásában bejelentett, későbbi szabályozási tervek miatt meg lehet-e semmisíteni egy
ilyen szabályozást nem tartalmazó törvényi szabályozást?! Megítélésem szerint nem, és az indokolás megemelt
fontossága miatt a legutóbbi alaptörvény-kiegészítés révén legfeljebb csak azt tehettük volna ilyen esetekben,
hogy egy alkotmányos keret felmutatásával jelezzük az ilyen tervek megvalósításának alaptörvényi korlátait. A
jelen esetben például azt, hogy utalni lehetett volna az indokolásban az MTA vízügyi szakvéleményére, hogy az
50 méteres eddigi határérték megnövelése a kilátásba helyezett kormányrendeletben aggályokat vethet fel az
egészséges környezet megóvása terén, és megfelelő indítvány esetén az Alkotmánybíróság megsemmisítheti
majd ezt a szabályozást.
2. Kérdésként merül azonban fel, hogy milyen könnyítések merülnek majd fel a jelzett, jövőbeli
kormányrendeletben, mely a felszín alatti vizek vonatkozásában az engedélyezés és az előzetes bejelentési
kötelezettséget törli, vagy csak utólagos bejelentéssé változatja át? Ez a kérdés csak azért merül fel, mert
miközben az indítvány által is megidézett, támadott törvényhely - az 1.§ - világossá teszi, hogy az engedély és
előzetes bejelentés alóli mentesség alá nem vonható majd a vízi munka elvégzése, a vízi létesítmények építése és
átalakítása stb. addig az indítvány ezt már úgy értelmezi, „jogszabály alapján engedély nélkül (is) végezhetővé
válnak az eddig bejelentéshez, vagy engedélyhez kötött vízjogi tevékenységek, ideértve a vízi munka végzését, a
vízi létesítmény építését, átalakítását, használatbavételét, üzemeltetését, megszüntetését és a vízhasználatot”
(indítvány 3. p.) Megítélésem szerint ez – az indokolás egyes részeinek eltúlzott értelmezésével – egy alá nem
támasztott állítást jelent, és ez nem lehetett volna alapja a környezetvédelmi veszély megállapításának, mely a
támadott törvényhelyek alaptörvény-ellenességének kimondásához vezetett.
3. Ha tehát a törvényi módosítás támadott 1. §-át a tényleges hatókörében vesszük alapul - és nem a tévesen
kitágított tevékenységi köröket - akkor csak az telektulajdonosok házi vízigénye kielégítése engedélyezés
nélkülivé és esetleg utólagos bejelentéshez kötöttséggé változtatásáról van szó. Így azonban felmerül, hogy a
már 1960-tól, de szisztematikusan 1992-től az összes telektulajdonos telke alatti talajvíz-használatának
differenciálás nélküli engedélyhez kötése összeférhető volt-e az eddigiekben a tulajdon alkotmányos
alapjogával? Ezt a ’90-es évek eleji alkotmánybírák, akik lefektették e témában is az azóta is alkalmazott, az
alkotmányozó hatalom által a 4. Alaptörvény-módosításban sikertelenül hatályon kívül helyezni kívánt
döntéseket, egyáltalán nem tartották szem előtt, és a környezetvédelem egyes aspektusai által a
legközvetlenebbül korlátozott tulajdonhasználat alapjogi problémáit teljesen kizárták a szemszögből. Pedig az
elvileg engedélyesé tett, de az összes kút 90%-át kitevő engedély- és bejelentés nélküli kutak százezreit
kistulajdonosok használják a telkük öntözésére házi igényre - az általunk is megkapott vízügyi felmérések szerint
is -, és csak kisebbséget teszik ki a valóban problematikus mezőgazdasági célú, engedély nélküli kútfurások.
Ennek ellenére a differenciálás e téren fel sem merült a környezetvédelmi anyagokban - mint ahogy az
alkotmánybírósági döntésekben sem -, és alkotmányos értékként és alapjogként csak a környezetvédelem került
felmutatásra. Pedig, ha megtesszük most utólag e differenciálást, és a kistulajdonosok alkotmányos
tulajdonjogának szempontjait is beemeljük az elemzésbe - korrigálva alkotmánybíró elődeink egyoldalúságát e
téren -, akkor azt láthatjuk, hogy épp a mostani szabályozás teremti meg a telektulajdonosok alapjogának
beemelését, és tulajdonhasználatuk eddigi korlátozását a telkük alatti talajvíz használatára megszünteti. Persze
ezen alapjog és az egészséges vízkészletek megőrzésének érdeke közötti egyensúlyt a tervezett jövőbeli
kormányrendeletnek kell biztosítani, és a jelzett alkotmányos követelmény beiktatását a indokolásba a 80
méteres mélységig történő engedély-nélküliség esetleges Alaptörvénybe ütközésének figyelmeztetéséről kell itt
ismét kiemelni.
4. Az alkotmányos tulajdonjog eddigi kihagyása az itt tárgyalt kérdésekből veti fel a környezetvédők között
elterjedt és a többségi határozat által is többször hangoztatott, „a visszalépés tilalma” érv problémáját (lásd
különösen a határozati indokolás III. részének 2.3. pontját) . Mivel az Alaptörvény az I. cikk (3) bekezdésének
utolsó mondatában tartalmazza az összes alapvető jog vonatkozásában a korlátozhatóságot más alapjog vagy
alkotmányos értékre tekintettel, így disszonáns volt hallani az elmúlt években is az egészséges környezethez való
jog esetében ennek a visszalépés tilalmaként megfogalmazott korlátozhatatlanságot. Miért lenne ez más, mint a
többi szintén nagyon fontos alapjog és alkotmányos érték? Legalábbis a 2012-ben hatályba lépett Alaptörvény
óta ez így semmiképpen sem tartható, és egyetlen alapjogot sem lehet kivenni a más alapjoggal összevetett
mérlegelés alól. Ha azonban ennek a problémás tézisnek az alkotmánybírósági döntési alapját közelebbről a
szemügyre vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy ez eredetileg nem is mondta ki így a visszalépés tilalmát, és ez
csak utólag a médianyilvánosság küzdelmei közben kapta meg ezt a formáját. Az indokolás a jelzett pontban
megidézi a 28/1994-es Abh. teljes releváns szövegét erről, és ebből nyilvánvalóan kiderül, hogy nem a
visszalépés tilalmát mondta ki e téren, hanem csak a más alapjoggal és alkotmányos értékkel összevetett
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mérlegeléshez kötött korlátozás lehetőségét: „a természetvédelem jogszabályokkal biztosított szintjét az állam ne
csökkentheti, kivéve ha ez más alkotmányos jog vagy érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen” (indokolás III.
rész 2.3. pont) A későbbiekben aztán a „kivéve” toldalék elmaradt a nyilvánosság előtti vitákban, és
megszilárdult mint örök igazság a „visszalépés tilalma” abszolút korlátként hangoztatása, és ezt kezdték
használni az alkotmánybírósági döntések is, mintha tényleg ez lett volna eredetileg is lefektetve. Ezt teszi most
is a többségi határozat az indokolás e pontjának későbbi részeiben, és ez az Alaptörvény I. cikke (3)
bekezdésének sérelmét jelenti, mert az minden alapjog esetén kötelező mérlegelést ír elő, és nem engedi meg
egyetlen vonatkozásában sem a korlátozhatatlanságot, a visszalépés tilalmának kimondását.
Összességében tehát nem tudom támogatni az indítvány által támadott törvényhelyek alaptörvényellenességének kimondását, és az indítvány által felvetett aggályokat a törvény alapján a jövőben kiadandó
kormányrendeleti szabályozás vonatkozásában orvosolni lehetett volna egy, a határozati indokolásban
elhelyezett alkotmányos figyelemfelhívással. Erre a testületi vitában meg is fogalmaztam egy - sajnálatos módon
többséget nem kapott - javaslatot: „Az indítvánnyal támadott törvényhelyek indokolásában megjelenő, későbbi
szabályozási célok vonatkozásában az Alkotmánybíróság jelzi, hogy az egészséges környezethez való jog részét
képező tiszta vízkészletek védelme felvetheti az alaptörvény-ellenességet az e törvény alapján kiadott olyan
későbbi szabályozás esetén, mely az engedély nélküli kútfurások lehetőségét a telektulajdonosok házi
vízigényének kielégítésén túl a gazdálkodás céljából is lehetővé tenné. Ugyanígy a törvény indokolásában
kilátásba helyezett 80 méteres határig történő kútfurás engedély nélküli végzését is az országos ivóvízkészlet
veszélyeztetésének minősíti a Magyar Tudományos Akadémia által beküldött szakvélemény, így egy ilyen
tartalmú, későbbi szabályozást az arra jogosult indítványa alapján az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenessé
nyilvánítana, és megsemmisítene.” Megítélésem szerint egy ilyen jelzés tartalmilag irányt tudott volna adni a
későbbi szabályozóknak arra, hogy melyek azok a korlátok, amelyeken belül tehetik csak meg a tervezett
liberalizálásokat, és ezzel megfelelően differenciálni lehetett volna a telektulajdonosok házi igényre használt
kútjai és a mezőgazdasági célú vízhasználat között.
VIII. (III/1858/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részét támogatom, de
az indokolás kiegészítését tartom szükségesnek.
Helyesnek tartanám, ha a határozatainkból következő precedenserő pontosításaként a határozatainkban a
rendelkező rész után a részletes indokolás lezárásaként egy külön részben foglalnánk röviden össze ebben az
ügyben is azt az érvelési alapot, amelyre tekintettel mondtuk ki az adott határozat rendelkező részi döntését.
Ezzel a döntést hordozó normatív alapot - ratio decidendi – tisztán kiemeljük a sokszor az oldalak tucatjain
kifejtett érvelések részleteiből. Ez lehetővé teszi, hogy az alkotmánybíráskodás saját esetjogának precedensei az
Alaptörvény rendelkezései fényében ellenőrizhetőbbekké váljanak. Másrészt ennek révén elkerülhető lenne,
hogy az alkotmánybírósági döntésekben levő sok-sok ad hoc jellegű megállapítás (obiter dictum) később
precedens-megállapításként kerüljön felhasználásra. A precedensjog elmélete szerint a precedensjognak ugyanis
csak a konkrét ügyek részleteiből adódó tanulságok révén van legitimitása. Ez azonban csak arra a normatív
hordozó alapra, ráció decidendire vonatkozik, mely a körülmények mérlegelése alapján a konkrét ügy eldöntése
közben adódott. Egy sor lehetséges absztrakt és csak távoli összefüggésekre mutató megállapítás, mely egy-egy
adott ügy kapcsán felmerül, és az érvelés kifejtésébe bekerül, sokszor csak egy-egy alkotmánybíró
szubjektivitásából és teoretikus vagy szakmai érdeklődéséből fakad, de nem jelenti az adott ügy eldöntését
hordozó normatív alapot, és ezért ezt mint az indokolás obiter dictum-hoz tartozó részeit nem lehet kötelezőnek
tekinteni.
A jelen esetben a rendelkező részi döntést hordozó ratio decidendit, a döntés normatív alapját az indokolás III.
részének 3. pontjából kellett volna megítélésem szerint kiemelni, mely a tulajdonjog és a vállalkozás
szabadságának korlátait értelmezte az ügy által felvetett kontextusban. Mivel a határozat indokolása ezt nem
tette, ezért párhuzamos indokolásomban pótolom:
Az a korlátozás, amely egy egyértelműen behatárolt övezetben környezet- és természetvédelmi okokra
tekintettel kizárólag az övezet jellegéből közvetlenül következő tevékenységek folytatását és az ezen
tevékenységek folytatásához szükséges épületek és építmények létesítését teszi lehetővé, nem tekinthető az M)
cikk (1) szerinti vállalkozás szabadsága alapörvényi értéke és a XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz
való jog aránytalan korlátozásának, különös tekintettel XIII. cikk (1) bekezdésének utolsó mondatára,
miszerint a tulajdon nem csupán jogosultságokat teremt a tulajdonosok számára, hanem egyben társadalmi
felelőséggel is jár.
Ez a ráció decidendi a normatív alap a határozatunkban a bírói döntés megsemmisítését kérő indítvány
elutasításában, és a későbbi hasonló ügyek eldöntése számára ez a normatív alap jelentheti az Alaptörvény
vonatkozó rendelkezésének konkretizálását. Az indokolás összes többi része megítélésem szerint pusztán csak
obiter dictum, minden precedenserő nélkül, és a döntési ráció lokalizálása feszesebbé tudja tenni a jövőben a
hazai alkotmánybíráskodás precedensjogának működését.
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27). A XIV. cikk vitái
1.(IV/1565/2018. számú határozathoz különvélemény) Nem értek egyet a többségi határozat rendelkező részével,
és az indokolás nagyobbik részével sem.
Az ügy indítványa az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (2) bekezdésében rögzített
kivételes panaszeljárás keretében került benyújtásra, és a kivételes befogadási indokoltságot én a többségi
indokolástól eltérő érvekkel tartottam volna megállapíthatónak. A többségi befogadási érvelés ugyanis
megítélésem szerint túlzottan kinyitotta a kivételesség megállapíthatóságát: „Akkor merülhet fel a befogadás, ha
egy új büntető tényállás olyan magatartást nyilvánít büntetendővé, amely a hatálybalépés előtt megengedett,
törvényes volt.” (indoklás III. 1.2 pont). Megítélésem szerint ez túlzottan kinyitotta a kivételességet, és a jövőben
az új büntetőjogi tényállások esetén az alkotmánybírák válhatnak még a büntetőjogi szakbírák jogalkalmazójogértelmező döntései előtt a tényállások első értelmezőivé. Az alkotmánybírákat pedig nem erre a
specializálódást igénylő feladatra választották ki. Az én álláspontom szerint a kivételes befogadás indoka csak
az lehetett volna a jelen ügyben, hogy az Európai Unió Bizottsága által megindított kötelezettségszegési eljárás e
tényállást és az Alaptörvény XIV cikke (4) bekezdésének második mondatatát együtt támadta meg, és a vitatott
alaptörvényi mondatot a Kormány a számára nyitva álló lehetőséggel, az absztrakt alkotmányértelmezés
kérésével csak elkülönítve tudta az az Alkotmánybíróság elé hozni elbírálásra. Így az a kivételes helyzet, hogy a
kötelességszegési eljárással támadott másik részt, az új büntetőjogi tényállást egy alkotmányjogi panasz
párhuzamosan szintén elénk hozta, megadta a lehetőséget arra, hogy az összefüggő két részt együtt vizsgáljuk
meg. Én csak ebben látom a kivételes befogadás indokoltságát, és ennek kimondásával nem kellett volna
kitágítani az Abt. 26. § (2) bekezdés alapján benyújtható alkotmányjogi panaszok befogadási érveit.
Nem értek egyet a rendelkező rész első pontjában levő alkotmányos követelmény megállapításával sem.
Egyrészt azért mert ez egy olyan nyitott normatívát rögzít – „nem terjedhet ki az elesettek és szegények
megsegítésének kötelességét teljesítő, önzetlen (…) magatartásokra” -, mely a büntetőjogi tényállások
pontossági követelménye (nullum crimen sine lege) miatt alkotmányosan nem alkalmazható. Önmagában az,
hogy ez a formula az alaptörvényi Nemzeti Hitvallás egyik deklarációjának részét jelenti, nem teszi arra
alkalmassá, hogy közvetlen módon büntető tényállást egészítsünk ki vele. Másrészt azért nem, mert e helyett
inkább az indítványozó által joggal kifogásolt és alaptörvény-ellenes bizonytalanságot jelentő megfogalmazás
mozaikos megsemmisítésével kellett volna törekedni a bizonytalanság csökkentésére. A támadott 353/A § (5)
bekezdése ugyanis azzal, hogy a büntetendő szervező tevékenység felsorolása mellett ezeket relativizálja a
„különösen” szó beillesztésével, a jogalkotó hatóságok és bíróságok tetszése szerinti bővítésre alkalmassá teszi.
Így én azt támogattam a testületi vitában, hogy mozaikos megsemmisítéssel a 353/A § (5) bekezdéséből a
„különösen” szót töröljük, és ezzel a kriminalizálási bizonytalanságot a nullum crimen-elvnek engedve
csökkentettük volna.
A fentieken túl hiányosnak látom a többségi határozat indokolását, mert nem bontotta ki az új büntető tényállást
jelentő 353/A. § összefüggését az Alaptörvény hetedik módosításával a XIV. cikk (4) bekezdésbe illesztett
második mondattal. Ez az, amely a biztonságos országon keresztül érkező bevándorolni szándékozók számára
megtiltotta a menedékjog megadását: „Nem jogosult menedékjogra az a nem magyar állampolgár, aki
Magyarország területére olyan országon keresztül érkezett, ahol üldözésnek vagy üldöztetés közvetlen
veszélyének nem volt kitéve”. A támadott büntető tényállás ezt az alaptörvényi kiegészítést konkretizálja azzal,
hogy pönalizálja azokat a szervező és más segítő tevékenységeket, melyek e bevándorlói kör ösztönzését és
segítését jelentik. Megítélésem szerint, amikor az Alkotmánybíróság megítéli e büntető tényállás
alkotmányosságát, akkor nem tekinthet el attól, hogy ezt épp az említett új alaptörvényi tilalom büntetőjogi
konkretizálására hozták létre. (Ahogy az uniós Bizottság is együtt támadta meg ezeket.) Ehhez képest az
indokolás ezt csak úgy hozza be az érvelésébe általánosságban mint egy új alapjogi korlátot a menedékjog előtt:
„A védelem az alaptörvény-módosítást követően egyértelműen nem terjed ki azokra sem, akik Magyarország
területére olyan országon keresztül érkeztek, ahol üldöztetésnek vagy az üldöztetés veszélyének nem voltak
kitéve. A felsorolt esetekre nem kell alkalmazni az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének az alapvető jogok
korlátozására vonatkozó követelményeket a menedékjog vonatkozásában.” (Indokolás IV. rész 1. pont).
Megítélésem szerint ez a megfogalmazás nem felel meg a XIV. cikk (4) bekezdésébe beillesztett második
mondatnak, mert az nem egy (relatív) korlátként került megfogalmazásra menedékjog megadására e bevándorlói
kör számára, hanem egyértelműen mint egy tilalom: nem jogosultak a menedékjogra az ebbe tartozók. Így nem
tartom megfelelőnek a többségi határozat indokolásának az eljárását, mely csak e tényállással távolabbról
érintkező egyesülési és véleménynyilvánítási szabadsággal veti össze ezt az alkotmányossága megítélésékor
(lásd indokolás V. részének 1.2. és 1.3. pontjait).
Ám a támadott büntető tényállással közvetlenül érintkező alaptörvényi kiegészítés vizsgálatba bevonása felvet
egy másik dilemmát is, melynek megválaszolása nélkül nem lehet megítélni a támadott büntető tényállás
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alkotmányosságának a kérdését. Ugyanis miközben az Alaptörvény hetedik módosítása beiktatta az itt számba
jövő bevándorlói kör felé a menedékjog megadásának a tilalmát („Nem jogosult…”), addig az ahhoz fűzött
indokolás egy olyan magyarázatot fűzött ehhez, mely a tilalom ellenére lehetőnek jelenti ki azt, hogy az
Országgyűlés egy törvényi rendelkezésében mégis megadja ezek számára a menedékjogot: „(…) az
Országgyűlés szabadon dönthet arról, hogy részükre menedékjogot vagy ahhoz hasonló védelmet biztosít-e, és
ha igen, azt milyen anyagi jogi feltételekkel és eljárási szabályok mellett teszi.” Ez az indokolás azonban
nyilvánvaló ellentétben áll a vonatkozó alaptörvényi szöveggel, melyet megindokolni kívánt. Ha esetleg úgy
akarnánk feloldani az ellentmondást, hogy az alaptörvényi szöveg csak az alaptörvényi szintű menedékjog
megadását zárta ki ezzel, ám az Országgyűlést nem zárta el attól, hogy egyszerű törvényi szinten megadja a
menedékjogot, akkor tulajdonképpen csak annyi lenne az alaptörvényi szöveg tartalma, hogy megtiltotta a
törvényhozó Országgyűlésnek, hogy alaptörvényi jogot adjon e bevándorlói körnek, ám egyszerű törvényi jog
megadását nem tiltotta meg számára. Ám mivel a törvényhozó Országgyűlés eleve nem adhat alaptörvényi jogot,
és ezt csak alkotmányozó hatalomként tehetné meg - ennek speciális eljárásával és minősített többségével -, így e
tilalom abszurd lenne, és ez az értelmezés alkotmányjogi nonszensz értelmezésre vezet.
Így azonban arra az eredményre kell jutni, hogy az Alaptörvény XIV. cikke (4) bekezdésének második mondata
feloldhatatlan ellentétben áll az indokolásával, és ez felveti, hogy a szintén az Alaptörvény hetedik
módosításával beiktatott, jogértelmezés számára felfokozott erejűvé tett indokolás miképpen köti az
Alkotmánybíróságot az Alaptörvény értelmezésében. Ez bennünket, alkotmánybírákat is köt-e, vagy csak a
jogszabályok alkalmazását végző rendes bíróságok bíráit?
Ennek megválaszolására vegyük először szemügyre az Alaptörvény 7. módosításával megemelt erejű
indokolás beillesztését az értelmezés számára a 28. cikk szövegébe: „A bíróságoknak… (…) A jogszabályok
céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy
módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.” Ez ugyan szó szerint csak a jogszabályokat
alkalmazó rendes bírósági
bírákra vonatkozik, és nem az Alaptörvényt értelmező és alkalmazó
alkotmánybírákra, mert az Alaptörvény nem jogszabály, hanem ezek felett áll mint a jogrend alapja, ám
felmerülhet, hogy kiterjesztő értelmezéssel ez az alaptörvényi
parancs az Alaptörvényt értelmező
alkotmánybírákra is vonatkozik. Első látásra ennek evidens érve az lehet, hogy miképpen kérhetik ezt számon a
rendes bíráktól, ha az alkotmánybírák magukra ezt nem tartják kiterjeszthetőnek az Alaptörvény és annak
indokolása vonatkozásában? Többszöri végiggondolás után azonban azt az álláspontot láttam helytállóbbnak,
hogy általános jelleggel mégis inkább ki kell zárni a rendes bírák jogszabály-értelmezésén túl a 28. cikk
parancsát az alkotmánybírák felé. Az alaptörvényi szöveg mellett annak indokolására ne legyen ez kiterjeszthető.
Indokom erre az, hogy míg a rendes bírák az élet egy-egy szeletét szabályozó törvényi és más jogszabályi
rendelkezések értelmezését végzik, amihez jobban megengedhető az ad hoc törvényhozói szándék és politikai
motiváció bevitele az indokolásokon keresztül is, addig a teljes állami is jogi életet egységben szabályozó
Alaptörvény esetében a koherens rendszerszerű értelem védelme nem engedheti meg az ad hoc motivációknak
teret adó indokolásokhoz kötöttséget.
A jelen esetben ez azt jelenti, hogy félretolhatónak tartom a vizsgált alaptörvényi szöveggel szembenálló
indokolást. Ennek gondolati következménye, hogy a törvényhozó Országgyűlés számára mint alaptörvényi
tilalmat fogom fel a menedékjog megadását azon bevándorlók felé, akik biztonságos országon keresztül
érkeznek Magyarország területére. Így az ennek szervezését és segítését jelentő tevékenységek bűncselekménnyé
nyilvánítását alkotmányosnak tudom elismerni.
2.(IV/1416/2018. számú határozathoz különvélemény) Nem értek egyet a többségi határozat rendelkező részének
3. pontjával, és ennek indokolásával sem. Az eljárásunk a Kormány nevében eljáró igazságügyi miniszter
beadványára indult, amely az Európai Unió Bizottsága által megindított kötelességszegési eljárásra válaszadás
keretében fordult hozzánk absztrakt alkotmányértelmezést kérve. A Bizottság által kifogásolt alaptörvényi
rendelkezés a XIV. cikk (4) bekezdésének második mondata, mely megtiltja a biztonságos országokon keresztül
érkezett bevándorlók számára a menedékjog megadását. Ennek értelmezését a többségi határozat rendelkező
részének 3. pontja tartalmazza, és így ennek általam történő elutasítása az ügy lényegében jelent szembenállást
testületi többséggel.
A szembenállás lényege, hogy nem tudom elfogadni e pontnak azt az állítását, mely szerint az Alaptörvény XIV.
cikkének (4) bekezdése azzal, hogy megtiltja a biztonságos országokon keresztül érkezett bevándoroltaknak a
menedékjog megadását, azért még lehetővé teszi, hogy ezt mégis megtegye a törvényhozó Országgyűlés:
„azonban a menedékjogot az Országgyűlés az általa meghatározott anyagi is eljárásjogi szabályok mentén az
ilyen személyeknek is biztosíthatja.”
Ugyanígy nem tudom elfogadni az ehhez fűzött indokolást sem, mely szerint „a „nem jogosult” fordulat azt
fejezi, ki, hogy azon nem magyar állampolgár esetében, aki Magyarország területére olyan országon keresztül
érkezett, ahol üldözésnek vagy üldöztetés közvetlen veszélyének nem volt kitéve, a menedékjog nem tekinthető
alapvető alanyi jognak. Az ilyen személy azonban alapjogilag védett igénye van arra, hogy kérelmét a illetékes
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hatóság a menedékjog biztosításának alapvető szabályairól szóló, az Alaptörvény XIV. cikk (5) bekezdése
szerinti sarkalatos törvény alapján elbírálja”. (Indokolás III. részének 4. pontja). Én ragaszkodtam ahhoz a
testületi vitában, hogy a magyar nyelv nem teszi lehetővé hogy a ”nem jogosult” kifejezés olyanfajta
értelmezését, hogy abból „alapjogilag védett igény” értelmet olvassunk ki, és a „nem jogosult” kifejezés által
rögzített tilalomnak a „nem tekinthető alapvető alanyi jognak” tartalmat adjuk.
Ahhoz, hogy a többségi határozat ezt az értelmet egyáltalán a vitathatás szintjén adni tudja, be kellett volna
vonnia a kötelességszegési eljárással kifogásolt alaptörvényi rendelkezéshez fűzött indokolást, ahogy azt
máskülönben az indítványozó miniszteri beadványa kérte is (lásd ennek 10. oldalát). Ezt azonban mellőzte a
többségi határozat indokolása. Így nézzük meg, hogy ennek bevonása milyen dilemmákat vetett volna fel.
Ezt közelebbről szemügyre véve azt láthatjuk, hogy miközben az Alaptörvény hetedik módosítása beiktatta az itt
számba jövő bevándorlói kör felé a menedékjog megadásának a tilalmát („Nem jogosult…”), addig az ahhoz
fűzött indokolás egy olyan magyarázatot fűzött ehhez, mely a tilalom ellenére lehetőnek jelenti ki azt, hogy az
Országgyűlés egy törvényi rendelkezésében mégis megadja ezek számára a menedékjogot: „(…) az
Országgyűlés szabadon dönthet arról, hogy részükre menedékjogot vagy ahhoz hasonló védelmet biztosít-e, és
ha igen, azt milyen anyagi jogi feltételekkel és eljárási szabályok mellett teszi.” Ez az indokolás azonban
nyilvánvaló ellentétben áll a vonatkozó alaptörvényi szöveggel, melyet megindokolni kívánt. Ha esetleg úgy
akarnánk feloldani az ellentmondást, hogy az alaptörvényi szöveg csak az alaptörvényi szintű menedékjog
megadását zárta ki ezzel, ám az Országgyűlést nem zárta el attól, hogy egyszerű törvényi szinten megadja a
menedékjogot, akkor tulajdonképpen csak annyi lenne az alaptörvényi szöveg tartalma, hogy megtiltotta a
törvényhozó Országgyűlésnek, hogy alaptörvényi jogot adjon e bevándorlói körnek, ám egyszerű törvényi jog
megadását nem tiltotta meg számára. Ám mivel a törvényhozó Országgyűlés eleve nem adhat alaptörvényi jogot,
és ezt csak alkotmányozó hatalomként tehetné meg - ennek speciális eljárásával és minősített többségével -, így e
tilalom abszurd lenne, és ez az értelmezés alkotmányjogi nonszensz értelmezésre vezet.
Így azonban arra az eredményre kell jutni, hogy az Alaptörvény XIV. cikke (4) bekezdésének második mondata
feloldhatatlan ellentétben áll az indokolásával, és ez felveti, hogy a szintén az Alaptörvény hetedik
módosításával beiktatott, jogértelmezés számára felfokozott erejűvé tett indokolás miképpen köti az
Alkotmánybíróságot az Alaptörvény értelmezésében. Ez bennünket, alkotmánybírákat is köt-e, vagy csak a
jogszabályok alkalmazását végző rendes bíróságok bíráit?
Ennek megválaszolására vegyük először szemügyre az Alaptörvény 7. módosításával megemelt erejű
indokolás beillesztését az értelmezés számára a 28. cikk szövegébe: „A bíróságoknak… (…) A jogszabályok
céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy
módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni.” Ez ugyan szó szerint csak a jogszabályokat
alkalmazó rendes bírósági
bírákra vonatkozik, és nem az Alaptörvényt értelmező és alkalmazó
alkotmánybírákra, mert az Alaptörvény nem jogszabály, hanem ezek felett áll mint a jogrend alapja, ám
felmerülhet, hogy kiterjesztő értelmezéssel ez az alaptörvényi
parancs az Alaptörvényt értelmező
alkotmánybírákra is vonatkozik. Első látásra ennek evidens érve az lehet, hogy miképpen kérhetik ezt számon a
rendes bíráktól, ha az alkotmánybírák magukra ezt nem tartják kiterjeszthetőnek az Alaptörvény és annak
indokolása vonatkozásában? Többszöri végiggondolás után azonban azt az álláspontot láttam helytállóbbnak,
hogy általános jelleggel mégis inkább ki kell zárni a rendes bírák jogszabály-értelmezésén túl a 28. cikk
parancsát az alkotmánybírák felé. Az alaptörvényi szöveg mellett annak indokolására ne legyen ez kiterjeszthető.
Indokom erre az, hogy míg a rendes bírák az élet egy-egy szeletét szabályozó törvényi és más jogszabályi
rendelkezések értelmezését végzik, amihez jobban megengedhető az ad hoc törvényhozói szándék és politikai
motiváció bevitele az indokolásokon keresztül is, addig a teljes állami is jogi életet egységben szabályozó
Alaptörvény esetében a koherens rendszerszerű értelem védelme nem engedheti meg az ad hoc motivációknak
teret adó indokolásokhoz kötöttséget.
A jelen esetben ez azt jelenti, hogy félretolhatónak tartom a vizsgált alaptörvényi szöveggel szembenálló
indokolást. Ennek gondolati következménye, hogy a törvényhozó Országgyűlés számára mint alaptörvényi
tilalmat fogom fel a menedékjog megadását azon bevándorlók felé, akik biztonságos országon keresztül
érkeznek Magyarország területére. Ezért nem tudtam volna elfogadni ezzel a miniszteri indítványt követő
érveléssel sem a rendelkező részi 3. pontot, de legalább az ügy kapcsán felmerült lényeges alkotmánydogmatikai
kérdésekben ki tudtunk volna mondani fontos testületi álláspontokat. Különvéleményemben ennek pótlására
vállalkoztam.

28) A jogegyenlőség értelmezésének alkotmánybírósági vitái
(1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.
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(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem,
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. (XV, cikk)
IV/1450/2013. sz. határozathoz különvélemény Az ’általános egyenlőségi jogot’ nem tudom elfogadni. Az
Alaptörvény XV. cikkének (1) bekezdése a törvény előtti egyenlőség követelményét tartalmazza, és ez a
történeti értelmezés szerint egyértelműen a származás és más emberi alaptulajdonságok szerinti
megkülönböztetés tilalmaként jelent meg. Ennek megfelelően e diszkriminációtilalmat jelentő alaptörvényi
rendelkezés úgy folytatódik a cikk (2) bekezdésében, hogy a törvény előtti egyenlőséget az ember
alaptulajdonságait - faj, szín, nem, társadalmi származás stb. - felsorolva konkretizálja. Ezzel szemben a
korábbi alkotmánybírósági többség még az 1990-es években úgy értelmezte a diszkriminációtilalmat, hogy
minden jogalkotói megkülönböztetést bevont az alkotmánybírósági ellenőrzés alá, és ezt vette át a mostani
többség olyan formában, hogy a törvény előtti egyenlőség tiszta történeti értelmétől eltekintve ezt mint ’általános
egyenőségi jogot’ fogja fel. Ezzel azonban két komoly probléma is keletkezett. Egyrészt ez a kiterjesztett
felfogás a törvényhozói szabadságot túlzottan elvonja, és a demokratikus törvényhozó többséget nagymértékben
az alkotmánybírák ellenőrzése alá helyezi, mely a demokrácia és a demokratikus jogállam alapjait kezdheti ki.
Másrészt azonban ebben a kiterjesztett terjedelemben az alkotmánybíráknak nincs is zsinórmértékszerű mércéjük
ahhoz, hogy az előttük támadott megkülönböztetések alaptörvény-ellenességére normatív válaszokat adjanak, és
ezzel kénytelenek ad hoc-jellegű tényfeltárásokat végezni ahhoz, hogy dönteni tudjanak az egyes esetekben.
II. (III/1840/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom a határozat érdemi részét, de az
indokolásban az Alaptörvény diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezésének parttalanná tágítását - mint
már többször kifejtettem - nem tudom elfogadni (lásd az indokolás IV. részének 3. pontját) . Ez a rendelkezés
az Alaptörvény XV. cikkének első két bekezdésében található, mely a diszkrimináció tilalmának alapjait
lefekteti, és a cikk következő három bekezdése ezt részletezi azzal, hogy a (3) bekezdés kiemelten megismétli a
nők és a férfiak egyenjogúságát, a (4) és az (5) bekezdés pedig néhány társadalmi csoport és intézmény számára
a fokozott sérülési lehetőségük miatt külön intézkedéssel pozitív diszkrimináció lehetőségét fekteti le. A
diszkrimináció tilalmának alapját azonban az első két bekezdés rögzíti, és így csak együtt lehet e tilalom értelmét
pontosan feltárni.
A XV. cikk (1) bekezdése kimondja a törvény előtti egyenlőséget, amely a felvilágosodás folyamán az addigi
származási, vallási, vagyoni, születési, családi jogállási, nemzeti hovatartozási szempontok szerinti
egyenlőtlenséggel szemben jött létre. Mivel azonban az elmúlt kétszáz évben már bővültek az embernek azok az
általa változtathatatlan alapvonásai és személyiségének tartós jellemzői, melyekben a különbségeket a társadalmi
közvélemény elfogadja, ezért ma már nem elégséges pusztán rögzíteni a törvény előtti egyenlőséget, hanem
ennek tartalmát pontosítani szükséges. Ezt teszi a cikk (2) bekezdése, és miután az (1) bekezdés deklarálta a
törvény előtti egyenlőséget ez a bekezdés rögzíti, hogy ezt az egyenlőséget az alapvető jogok vonatkozásában
követeli meg, és részletesen felsorolja, hogy mely szempontok szerinti megkülönböztetéseket tilt meg. Ezek
fedik a felvilágosodás idején a törvény előtti egyenlőség elvével együtt létrejött megkülönböztetések tilalmát, de
ezeken túl néhány más szempontot is bevesz ez a felsorolás. Így előírja, hogy az alapvető jogokat
megkülönböztetés nélkül kell biztosítani fajra, színre, nemre, fogyatékosságra, nyelvre, vallásra, politikai vagy
más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra és vagyoni helyzetre tekintet nélkül. Ezek az ember
megváltoztathatatlan tulajdonságait jelentik, vagy személyiségének és körülményeinek azokat a tartósabb
jellemzőit, melyek egy szabad társadalom működése szempontjából a tolerálást és a szabad megnyilvánulást
követelik meg. Ám mivel ilyenekhez hasonló további jellemző is felmerülhet, az alkotmányozó követte azt a
bevett szövegezési szokást, hogy egy nyitottságot hagyott a felsorolásban, és az „egyéb helyzet” szerinti
megkülönbözetést is megtiltotta az alapvető jogok vonatkozásában. Az „ejusdem generis” értelmezési kánon
szerint az „egyéb” szó természetesen nem tetszőleges nyitottságot iktatott be ide, hanem csak olyan bővítést
enged ez meg, amely a felsoroláshoz hasonló szempontot hoz be. Vagyis az ember megváltoztathatatlan
alaptulajdonságaira, vagy a személyiség tartós elemére vonatkozhat a kitágítás is. Ennek révén, miközben a
mindenkori demokratikus kormánytöbbség törvényhozása az állampolgárok milliói szavazata alapján a politikai
céljait tetszés szerint ültetheti át törvényekbe, és egy sor szempontból megkülönböztetéseket tehet
embercsoportok, foglalkozási ágak, intézmények, lakóhely stb. szerint, addig az Alaptörvényben foglalt
diszkrimináció tilalma megálljt parancsol ennél, és az alapvető jogok vonatkozásában illetve a felsorolt emberi
alaptulajdonságbeli különbségeknél megtiltja minden politikai erőnek, hogy a törvényhozási többséggé válva
politikai céljait ezekbe ütköző megkülönböztetésekkel próbálja megvalósítani. Ennek révén egyrészt működni
tud a politikai pluralizmus adta váltógazdaság számára a szabadság a más és más megkülönböztetésekre és
tagolásokra épített politikák megvalósítására, és a mindenkori kormánypártváltással új megkülönböztetésekre és
tagolásokra épített politikák megvalósítása, másrészt a váltógazdaságon felül álló alkotmányos keret
érinthetetlensége is biztosítást kap: az alapvető jogok és az ember alapvető tulajdonságai tekintetében egyetlen
törvényhozási többség sem hozhat létre megkülönböztetéseket.
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Ezzel az értelmezéssel szemben azonban a hazai alkotmánybíráskodás - különösen az első időszakának
aktivista (alkotmánytól elszakadó) éveiben - egy sor tágítást hajtott végre a diszkrimináció tilalmán, és a
legmélyebben sértve a politikai váltógazdaság demokratikus törvényhozási többségeit az alapvető jogokon túl az
egész jogrendszerre kiterjesztette a megkülönböztetések ellenőrzését. Ezen túl a felvilágosodásban kialakult
alapvető szempontokon túl bármely szempontból való megkülönböztetést az embercsoportok, foglalkozási ágak,
intézmények stb. között úgy fogott fel mint a diszkrimináció tilalmába ütközőt. Az utóbbi időkben ez egy olyan
elnevezést kapott, hogy ez az ’általános egyenlőségi jog’, és alkalmanként hozzátételre kerül az ezekre
vonatkozó alkotmánybírósági határozatokban - mint itt is -, hogy nem minden megkülönböztetés tilos, hanem
csak azok, melyek az ember méltóságát is sértik. Azonban a méltóság-sértést úgy kitágították – az eredeti
megalázás tilalma helyett -, hogy ebbe minden belefér, amit egy tetszőleges alkotmánybírósági többség ennek
akar felfogni. Ebben a felfogásban ugyanis az emberi méltóságot az sérti, ha egy megkülönböztetés – bármely –
önkényes és nem ésszerű. Ennek eldöntésére azonban nincsenek objektív szempontok, és a mindenkori
alkotmánybírói többség véletlen állása dönti el, hogy mikor tekint egy megkülönböztetést ésszerűnek, és így nem
önkényesnek, vagy éppen fordítva – szemben azzal, ha az emberi méltóság sérthetetlenségét a megalázás
tilalmával azonosítjuk, mert erre az elterjedt társadalmi konszenzusok többé-kevésbé határozott mércéket adnak.
A diszkrimináció tilalmának ezzel a kitágításával az Alkotmánybírság óriási módon kiterjesztette a
demokratikus törvényhozás felett az ellenőrzését, és ezzel a milliók által választott törvényhozási többség helyett
néha egy vagy kétfős alkotmánybírói többség tetszőleges döntése veszi át az ország sorsának meghatározását.
Így ez amellett, hogy beleütközik a XV. cikk nyilvánvaló értelmébe – és így ez már nem értelmezést jelent,
hanem az Alaptörvény félre tételét -, még a demokratikus jogállami rendszerünk alapjait is sérti. Látni kell még,
hogy az Alaptörvény rendelkezéseinek aktivista kitágításai, mint ez is, nemcsak azt hozzák magukkal, hogy az
Alkotmánybíróság mértéktelen módon megnöveli ezekkel a törvényhozás ellenőrzésének a terjedelmét, hanem
ezzel létrehoz a mindenkori ellenzék soraiban és mögöttes szellemi táboraikban egy olyan várakozást, amely a
kormánytöbbség törvényeinek sűrű megsemmisítésére irányul. Egy olyan alkotmánybírói többség, amely
döntéseiben és érveléseiben fenntartások nélkül elfogadja a hazai alkotmánybírósági gyakorlatban eddig
létrehozott aktivista döntési formulákat - melyekből a törvények tucatjai megsemmisítésének kellene
következnie -, ám csak a legritkábban hoz ilyen megsemmisítéseket, óhatatlanul magára vonja az elfogultság
nehezen kivédhető minősítését. Ára van tehát annak, ha a többség – sokszor jórészt a régi alkotmánybírósági
rutin bénító hatása miatt – nem kíván szakítani a múlt aktivista döntési formuláival.

29) A XVI. cikk vitái
IV/1089-5/2018. számú tervezet vitái) Támogatom mind a rendelkező részt, mind az indokolást, de az ügyben
hozott döntésünk rációjának, normatív alapjának pontosabb megfogalmazását és ennek elkülönített kiemelését
javasolom. Ezt különösen a tervezet 22-23. oldalain levő érvelésből lehet megítélésem szerint összeállítani, és
ehhez én az indokolás egészére tekintettel a következő szöveget javasolom: Az Alkotmánybíróság megállapítja,
hogy az Alaptörvény XVI. cikkének (2) bekezdése által a szülők számára a gyermekük nevelésére biztosított
joguk a kötelező védőoltások beadásának megtagadása esetén korlátozható, és végső esetben a gyermek
családból való kiemelése is alkotmányosnak minősül. A szülők nevelési jogának elvonása azonban csak
ideiglenes lehet, és ez a szülők egészségügyi hatóságokkal együttműködő magatartásának garantálható
helyreállása esetén megszüntetendő.

30) A munkavállaló jogai
„Minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz.” (XVII
cikk (4) bek.)
(IV/3568/2012. ügy vitái) Az elsődleges probléma a testületi vitában az, hogy az Alaptörvénynek a
megsemmisítés alapjaként használt XVII. cikk (4) bekezdését többen azonosnak veszik a régi Alkotmány 70/B.
§ ((4) bekezdése által tartalmazott rendelkezéssel, miközben már az alanyi kör is alapvetően eltérő: az
Alkotmány e rendelkezése mindenkinek pihenéshez, szabadidőhöz való jogot biztosított a fizetett szabadsághoz
való jog mellett, és ezzel esetleges alkotmányjogi vita esetén egy sor alanyi kör (katonák, tanulók stb.) erre
támaszkodva igényelhette a rá vonatkozó szabályozás megváltoztatását. Az Alaptörvény XVII. cikkének (4)
bekezdése azonban e rendelkezését leszűkítette a munka világára, és kifejezetten a munkavállalókra szabva
részletezi a napi és a heti pihenőidőhöz való jogot, illetve a fizetett szabadsághoz való jogot. Ebben az
összefüggésben nem is lehet helye a „szabadidő” általános kérdéskörének, így nem is szerepel ebben: „Minden
munkavállalónak joga van a napi és heti pihenőidőhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz”. A jogban az
adott szöveg értelme nem áll ugyan meg a nyelvtani értelemnél, de mint kiinduló értelmi alap megadja a
mindenkori értelmezés keretét. Így a testületi vita már kiinduló pontban tévútra ment.
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31) A XIX. cikk vitái
(Szociális biztonság)
(III/2146-6/2017. számú tervezet vitái) Alapvetően egyetértek a tervezet irányával, hogy adjunk helyt a bírói
indítványnak, de egyrészt más módon – nem mozaikos megsemmisítéssel, hanem inkább alkotmányos
követelmény megállapításával -, másrészt nem a XIX. cikk (1) bek. második mondatára, illetve a XV. cikk (2)
bekezdésére alapozva, hanem a B) cikk ((1) bekezdésének jogállami formulájából fakadó jogbiztonság sérelmére
hivatkozva. Megítélésem szerint a támadott törvényhely egy joghézagot tartalmaz, mivel nem észlelte, hogy a
kereső tevékenység megszűnését követő munkaszüneti nap vagy napok esetén a 180 napos határidő nem tartható.
Ezt a tervezet mozaikos megsemmisítéssel kívánja orvosolni a „közvetlen” szó törlésével, ám ekkor a megelőző
180 nap szempontjából számba jövő időszak bizonytalanná válhat: melyik megelőző 180 nap, akár öt évig
visszamenően? Így, ha ez gondot okoz, akkor számba jön a joghézag betöltésére egy alkotmánykonform
jogértelmezést előíró alkotmányos követelmény rögzítése. Pl: „Az Alkotmánybíróság alkotmányos
követelményként megállapítja, hogy ha a keresőtevékenység megszűnését követő nap vagy napok
munkaszüneti napnak minősülnek, akkor a 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pontjának
második mondata szempontjából mérvadó 180 naptári napot az első munkanaptól kell számítani.”
E mellett nem értek egyet az intézkedésünk XIX. cikk (1) bekezdésének második mondatára, illetve a XV. cikk
(2) bekezdése által tiltott megkülönböztetés sérelmére alapozással a fogyatékosokat illetően. Ezek az
alaptörvényi rendelkezések csak azt tiltják meg, hogy a fogyatékosok egy részét kirekesszük a támogatásból, de
azt nem, hogy közöttük a fogyatékosság mértékében valamilyen differenciát tegyen a jogalkotó. Így e helyett
inkább a jogállamságból fakadó jogbiztonság sérelmét látom én itt azzal, hogy egy joghézag miatt a hatósági és
bírósági joggyakorlatban a fogyatékosok egy részére hátrányos jogértelmezés vált bevetté. Ezért a B) cikk (1)
bekezdésre alapozva kellene a fent javasolt alkotmányos követelményt kimondani. Az indítványozó bíró az
alapjogi biztost érvelését beemelve jelezte ezt az alapjogi sérelmet is (lásd az indítvány utolsó oldalát), így
számunkra az indítványhoz kötöttség még megengedi az erre alapozást.

32) A XXII. cikk vitái
(Lakhatás
III/1628/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részét és indokolását is
támogatom, de a rendelkező részben megfogalmazott alkotmányos követelmény indokolását ki szeretném
egészíteni egy további alátámasztó érvvel. Az előírt követelmény ugyanis azzal, hogy a 2012. évi II. törvény
178/B. §-ában rögzített szabálysértési szankciót csak akkor engedi alkalmazni, ha a hajléktalan ellátó
rendszerben az adott hajléktalan elhelyezése biztosított volt, az Alaptörvény XXII cikkének (2) és (3) bekezdése
közötti feszültséget és részbeni ellentmondást is feloldani igyekszik.
Ebben az összefüggésben ki kell emelni, hogy Alaptörvény XXII cikkének (2) bekezdése csak azt írja elő, hogy
az államnak és az önkormányzatoknak alaptörvényi kötelezettsége a törekvés a hajlék nélküli személyek számára
a szállás biztosítására. Ez a megfogalmazás tehát nem alkotmányos alapjogként biztosítja a hajléktalanok
számára a hajléktalanszállókon való elhelyezés lehetőségét, és az állam illetve az önkormányzatok számára sem
jelent kötelezettséget, hogy ténylegesen is minden hajléktalan elhelyezését biztosítsák. Ám ezzel szemben e cikk
(3) bekezdése kategorikusan megtiltja a életvitelszerű közterületen való tartózkodást, és ennek törvényi szintű
konkretizálása az említett szabálysértéssé nyilvánítás és a szankció elrendelése. Ezt a szankcionálást alátámasztja
ugyan az alaptörvényi szintű tiltás a XXII. cikk (3) bekezdésében, de a (2) bekezdés ennek intézményi hátterét
nem kötelező jelleggel írja elő. Így a jelen határozatban megfogalmazott alkotmányos követelmény ezt az
alaptörvényi feszültséget iktatja ki azzal, hogy ha az adott esetben a szankciókiszabás előtt álló hajléktalan
ténylegesen nem volt elhelyezhető a hajléktalan ellátó rendszerben, akkor ezt a szankciót nem lehet kiszabni vele
szemben.

33) Népszavazás
„Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni, aki az országgyűlési képviselők választásán
választó. Mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt venni, aki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán választó.” (XXIII. cikk (7) bek.)
Az Alaptörvény XXIII. cikkének (7) bekezdése tiszta értelemmel rögzítve csak az országos népszavazásokon
való részvétel jogát biztosítja alapvető jogként, és népszavazás egész folyamatát érintő többi szabályozást, illetve
az ennek egyes szakaszaiban való közreműködési jogokat a hazai jog sarkalatos törvényekben szabályozza, és
biztosít ebben egyszerű törvényi jogokat az állampolgároknak. Ezért óvakodni kell attól, hogy a mostani
alkotmánybírói többség az 52/1997 (X. 14. ) AB határozat kitágítását követve a teljes népszavazási folyamat
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törvényi szabályozását bevonja ebbe az alkotmányos alapjogba, és a népszavazások kezdeményezését, az
aláírásgyűjtést illetve az aláírásokban való részvétel jogát is alkotmányos alapjogként fogja fel. Az egyszerű
törvényi jogok alkotmányos alapjogokká átformálása nem fogadható el, hisz az Alaptörvény természetszerűleg
nem a teljes közjogi folyamatokat, hanem csak ezek sarokpontjait védi az egyszerű törvényi szabályozások felett
garanciális szinten. Ha nem így lenne, akkor a demokratikus törvényhozási többségek megengedhetetlen
mértékben ki lennének szorítva a közjogi szabályozások formálásából, és az Alkotmánybíróság túlhatalmat
kapna a demokratikus testületek felett. Ezt a ’90-es évek elejének aktivista alkotmánybíráskodása még lehetőnek
vélte, de ez a demokratikus jogállam torzulásához vezet, ami folytathatatlan.
Nem fogadható azzal a fogással sem ez a kitágítás, ha az erre törekvő alkotmánybíró az Alaptörvény R.
cikkének (3) bekezdésében foglalt értelmezési szabály sajátos felhasználásával ismétli ezt meg. Arra hivatkozni,
hogy ez a cikk az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek értelmezésébe azok célját is bevonni rendeli, és a
népszavazási folyamat egyetlen pontjának (a népszavazáson való részvételnek) céljaként a teljes folyamatot
célként felfogni, azt jelenti, hogy ugyanoda jutunk el, mint az előbb idézett Abh., és a teljes népszavazási
folyamatot alkotmányos alapjogként értelmezzük. Ezzel szemben lehet állítani, hogy a népszavazáson való
részvétel jogának pusztán az a szabályozási célja, hogy a jogosított háborítatlanul arra a válaszra adhassa le a
szavazatát, amelyre akarja. Ha megengedhetőnek tekintenénk ezt a vitatott eljárást, és az R) cikk behozatala után
megengednénk a szabályozási célt extrém módon való kitágítását, akkor szintén csak oda jutnánk el, hogy a
milliók demokratikus választásán létrejövő törvényhozási többséget kiüresítjük, és ezzel a demokratikus
jogállam torzulását hoznánk létre. Tézisszerűen le kell szögezni tehát, hogy az egyes rendelkezések célját az
értelmezéskor mindig az adott szabályra szabva kell megadni, és az R) cikket nem lehet a teljes jogrendszer
alkotmányjogiasítására felhasználni. Mindenesetre én úgy látom, hogy ez a kísérlet sajnálatos módon nagyon is
illeszkedik ahhoz a „neoaktivizmushoz”, mely 2012 decemberétől meghódította egy időre az akkori
alkotmánybírósági többséget.

34) A XXIV. cikk vitái
(Tisztességes hatósági eljáráshoz való jog)
IV/680/2015. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom mind a rendelkező részt, mind az
indokolást, de az ügyben hozott döntésünk rációjának, normatív alapjának megfogalmazásában két eltérő ratio
decidendi kiolvasását is lehetőnek látom az indokolásból, és ez bizonytalanságot teremthet a jövőben. Az
indítványozó ugyanis a szabad bizonyítási elv érvényesülését a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogának
részének tekintette, és az ügy egyik hozadéka lehet, hogy erre tiszta választ adjunk. Az indokolás azonban kettős
irányt is lehetővé tesz e kérdésben, és az egyikben az adójogi szabályozás egyik szeletére mondja ki, hogy itt a
kötött bizonyításon nyugvó szabályozás nem ütközik az Alaptörvénybe - és ezzel nyitva hagyja, hogy az
eljárásjogok többi részében ez a kérdés hogyan áll -, egy másik indokolási részben azonban általában is
rögzítésre kerül, hogy sem a szabad bizonyítási elv, sem az ezzel szembeni kötött bizonyítási elrendezettség nem
bír alaptörvényi relevanciával, és törvényhozó bármelyiket használhatja.
E kettős döntési ráció közül az elsőnek jelzett az indokolás III. részének 3. pontja végén némi pontosítással így
hangzik: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az adójogi szabályozásnak az a megoldása, mely a szabad
bizonyítás elvével szemben csak meghatározott bizonyítási eszköz esetén teszi lehetővé a kivétel szabály adózóra
vonatkozó alkalmazását, nem sérti az adózó Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági
eljáráshoz való jogát. Ezzel szemben ugyanezen pont elején levő indokolásból így formázható meg a döntésünk
rációja, precedenserővel rendelkező normatív alapja: Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szabad
bizonyítási elv, mint az egyes eljárásjogi területek rendező elve alaptörvényi relevanciával nem rendelkezik, így
az egyes adójogi eljárások szabályozásában alkalmazott kötött bizonyítási rendszer nem ütközik az
Alaptörvénybe.
Mivel az elsőnek jelzett döntési ráció a szabad bizonyítási elvet az adójogi eljárások egyes területén minősíti
irrelevánsnak, és ebből implicite következhet a contrario érveléssel, hogy tehát a többi eljárásjogi területen
nagyon is van ennek alaptörvényi relevanciája, így én a másodiknak jelzett döntési ráció helyességét emelem ki
párhuzamos indokolásomban. Csak ez tudja megfelelő precedenserővel eligazítani a jövőbeli beadványozókat az
Alkotmánybíróság itt lefektetett álláspontjáról.

35) Ésszerű határidőn belül befejezett bírói eljáráshoz való jog
(a XXVIII. cikk. (1) bek. utolsó fordulata)
1.IV/1663/2014. számú ügy Az ügy kapcsán a XXVIII. cikk (1) bekezdése utolsó fordulataként szereplő ésszerű
határidőhöz való jog merült fel, mivel 18 év telt el a bírói eljárás végéig. A Problematika elemzéseinek vitái

57
kapcsán én arra a belátásra jutottam, hogy az olyan ügyekben, mint ez is, amikor kizárólag a hosszú pertartam az
alkotmányjogi panasz alapja, akkor ne is lehessen a bírói ítélet megsemmisítését kérni – hisz az nem orvosolhatja
a hosszú pertartamot -, és így csak az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasz jöhet szóba, és
nem a 27. § szakasz szerinti bírói döntés megsemmisítését célzó alkotmányjogi panaszfajta. Ezt kellene
kimondani most elvi éllel miközben elutasítjuk ezt az indítványt.
2. IV/2106-21/2017. számú tervezet vitái) Támogatom mind a rendelkező részt, mind a indokolást, de a pusztán
absztraktan megfogalmazott érvet (a hatékony bírói védelem hiányát, lásd a 10-11. o.) a megsemmisítésre
kevésnek tartom, és ezen túl a konkrétan az eset által felvetett hiányt javasolom a megsemmisítésünk döntési
rációjaként kiemelendőnek. Erre a javaslatom a következő:
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmét valósítja meg, ha
a bíróság a döntése érdemét érintő körülményeket, melyeket a keresetek előterjesztettek, nem vonja be az
értékelésébe, és pusztán csak szűken értékelve és formálisan alakítja ki döntését.
Az ilyenfajta konkretizált döntési ráció a jövőben lehetővé tenné, hogy ne lehessen visszaélni az indokaink
érveivel. Például épp a hatékony bírói védelem követelményéből azt levezetni - mint itt is -, hogy ez
megköveteli, hogy „a jogszabálynak mindig mérlegelési lehetőséget kell biztosítani a jogalkalmazó mérlegelése
számára” (8. o.). Ilyen értelmezések lehetőségére tényleg a sokszor túlságosan absztraktan lefektetett Abhérveléseink vezetnek, és ez pedig abból fakad, hogy konkrét döntési ráció megfogalmazása nélkül hozzuk meg
már sok éve döntéseinket.

36) Ártatlanság vélelme, nullum crimen
„Senki nem nyilvánítható bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés
idején a magyar jog vagy – nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott
körben – más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.” (XXVIII. cikk (4) bek.)
I. (III/1948-7/2016. számú tervezet vitái) Látni kell, hogy a büntetőjogi garanciákat illetően az Alaptörvény a
nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege büntetőjogi elvek közül csak az elsőt emelte fel az
alaptörvényi garanciák szintjére a XXVIII. cikk (4) bekezdésében. Aláírtuk azonban az emberjogi Egyezményt,
és ebben a 7. cikk második mondata ezt is tartalmazza: „Ugyancsak nem lehet a bűncselekmény elkövetése
idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni.” Az Egyezményben ez a vállalás a Magyar Állam
részéről nyilvánvaló kötelezettséget jelent az alkotmánybíráskodásunk számára is, hogy túlmenjünk az
Alaptörvényen, és ha mód nyílik rá, akkor valamely általános alaptörvényi elv segítségével megtaláljuk a bővítés
lehetőségét. A B) cikk (1) bekezdésében található jogállamiság és az ebből levezethető jogbiztonság
követelménye módot ad erre, és helyeselni lehet a mostani tervezet érvelését is abban, hogy erre alapozza - és
nem a XXVIII. cikk (4) bekezdésére - a mostani probléma elemzését. Ám az már kifogásolható, hogy lényegesen
túlmegy az Egyezményben vállalt kötelezettségünkön, és - az elévülés ez alá vonásával - a büntetési tételek
súlyosbítási tilalmán túl a büntető eljárás szabályainak változtatását is bevonja ez alá. Vagyis én nemcsak azt
nem tudom elfogadni, hogy a büntető szakjogi viták területére tartozó „szankciórendszerbeli koherencia” kérdés
felkerül az alaptörvényi szintre, hanem azt sem, hogy a büntető anyagi jog területére tartozó nulla poena sine
lege elv kiterjesztésre kerüljön a büntető eljárás területére, és ennek révén itt is korlátozzuk a törvényhozás
szabályozási szabadságát.
II. (III/232-2/2017. számú tervezet vitái a nullum crimen elv által a büntetőjogban leszűkített kúriai
jogértelmezési szabadságról, szemben a többi jogággal) Én úgy látom, hogy Btk. 197. § (4) bekezdés a)
pontjában foglalt tényállás itt vitás részében, a (3) bek. b) pontjára visszautalásban (az elkövető hozzátartozó
esetében) és ennek a tizenkettedik életévet be nem töltött sértettel összekötése nem kapna súlyosabb értékelést a
nem hozzátartozó, tizenkét év alatti nemi erőszak sértettjéhez képest, ha az indítványozó bírók és az ezt elfogadó
tervezet álláspontját fogadnánk el. Miközben nyilvánvaló a (3) bek. b) pontjából, hogy az idegen sértetthez
képest a hozzátartozói minőség önmagában is súlyosbító körülmény a törvény értékelésében. Így együttnézve a
197. § több bekezdését, elfogadható értelmezés megítélésem szerint a Kúria álláspontja a támadott BJE-ben,
hogy - szemben a nem hozzátartozó sértettel - a hozzátartozó sértettek esetén még a kényszerítéstől is eltekintve
értelmezi a szexuális cselekmény végzését tizenkét év alatti sértett esetén. (Miközben én is elfogadom a BJE
értelmezésének problematikusságát a Btk. 197. § (2) bekezdésére a tervezet 14. oldalának közepén idézettek
szerint. De ez maradjon az én alkotmánybírói magánvéleményem, mert hivatalosan puszta értelmezésbeli
ellentétek miatt nem léphetünk fel a Kúria ellentétes jogértelmezésével szemben.)
Az itt támadott értelmezés megítélésem szerint még a nullum crimen elv miatt szigorúbb büntetőjogban
is lehetséges, nem is beszélve a magánjogról és az innen önállósodott jogi területeken. Így a XXVIII. cikk (4)
bekezdésébe foglalt nullum crimen elv félretolását, és a Kúria értelmezési túllépését már a hatalommegosztási
elvre hivatkozva kimondani eleve elfogadhatatlannak tartom. Egyáltalán elgondolkodni a BJE problémáján csak
a nullum crimen elv alapján látom lehetségesnek a jelen esetben, de mint jeleztem, még ezt se látom itt sérülni.
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Pedig az elmúlt években két különvéleményt is írta - a jórészt még itt ülő alkotmánybírói többséggel szemben - a
nullum crimen elvet megsértő kúriai értelmezéssel szemben, az egyiknél Paczolay elnök úr csatlakozása mellett.
Most nem látom ennek sérelmét, és a hatalommegosztásra hivatkozva támadni a kúria értelmezés terjedelmét
általában a teljes jogrendszert tekintve – túlmenve a büntetőjog tényleg szűkebb értelmezési lehetőségein – a
legnagyobb problémának látom a tervezetben.
Nagy nyomatékkal újra kiemelve ugyanis: a Kúria jogértelmezési határait tekintve a hatalommegosztás
elve és a sokkal szűkebb értelmezési kereteket megvonó nullum crimen elv a büntetőjogban „nem
csereszabatos”. Ha az utóbbira alapozva mondunk erre valamit a Kúria jogértelmezését illetően, akkor azt a
teljes jogrendszer tekintetében mondjuk ki – még ha ezt nem is tudatosítjuk esetleg, mint ahogy most itt látszik -,
ám ha a nullum crimen elv alapján, akkor az evidensen csak a büntetőjogon belül releváns.
III. (IV/2416/2012.sz.AB hat. különvélemény) Nem értek egyet a többségi határozat befogadást elutasító
álláspontjával. Az Alkotmánybíróság döntési eljárásában az indítvány elemzése kapcsán rögzítést nyert, hogy az
alkotmányjogi panasz megfelel mind a formai, mind a tartalmi feltételeknek, és vitás csak az volt, hogy az Abtv.
29. §.-ban foglaltaknak megfelelően tartalmaz-e olyan alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, mely
megkívánja az ügyben az Alkotmánybíróság döntését. Így nem tudom elfogadni a rendelkező rész 2. pontjának
az állítását, miszerint az indítvány az Abtv. 26. §. (1) bekezdése által megkívánt feltételeknek nem felelt volna
meg.
Vitatni kell a Abtv. 29. §.-a által megkívánt alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés hiányának állítását is.
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 216. §. (1) bekezdése ugyanis csak a műemlékek aktív
megrongálását foglalta be a tényállásba: „Aki a tulajdonában álló műemléket megrongálja, bűntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.” Ennek kiterjesztése a bírói gyakorlat által a passzív
magatartással okozott károkozásokra, mindenképpen felveti a nullum crimen sine lege elv sérelmét, melyet az
Alaptörvény a XXVIII. cikkének (4) bekezdése alkotmányos elv rangjára emelt: „Senki nem nyilvánítható
bűnösnek, és nem sújtható büntetéssel olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés idején a magyar jog vagy nemzetközi szerződés, illetve az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben - más állam joga szerint
nem volt bűncselekmény.” A bírósági gyakorlat általi kiterjesztés tehát az alkotmányos rangra emelt jogelvbe
ütközik, és ezért az Alkotmánybíróságnak kötelessége az ez elleni fellépés. Nem fogadható el tehát a határozat
indokolásának az álláspontja, miszerint „Az Alkotmánybíróság feladat- és hatáskörébe nem tartozik bele sem a
bírói gyakorlatnak a büntető anyagi jogot érintő, dogmatikai kérdések eldöntését célzó ”felülvizsgálata”, sem az
adott bűncselekmény kapcsán az elkövetési magatartások lehetséges körének meghatározása”. Ugyanis azon
megatartások bűncselekménnyé nyilvánítása, melyek a törvényi tényállás megfogalmazása és tiszta nyelvi
értelme szerint nyilvánvalóan kívül esnek az adott tényálláson, a nullum crimen elv alapján csak a vonatkozó
törvényi tényállás törvényhozás általi módosítása útján lehetséges, és nem a bírói gyakorlat által ezekre való
kiterjesztéssel. Az európai történelmi tapasztalat épp az így létrejövő számtalan visszaélés nyomán alakította ki a
nullum crimen elvet a Felvilágosodás szellemi harcai folyamán, és az Alaptörvény az Alkotmánybíróságot
többek között ennek az elvnek a védelmére rendelte.
Ez az álláspont nem jelenti a büntetőjogban a bírói gyakorlat szerepének tagadását, hisz egy sor
tényálláselem az általános megfogalmazás folytán – mely elkerülhetetlen a modern kódexszerű jogalkotásokban
– bírói konkretizálásra szorul, és csak ezzel együtt lehet jogbiztonságot elérni. Ám ez a konkretizáló bírói
gyakorlat soha nem léphet túl a már megadott bűncselekményi kör keretein, és ha a bevett bírói gyakorlatban ez
jön létre, akkor az Alkotmánybíróság a már idézett XXVIII. cikk (4) bekezdése alapján köteles ez ellen fellépni,
és az alkotmányjogi panaszban elé terjesztett indítványok alapján megsemmisíteni az ilyen bírói ítéleteket.
Ezekre tekintettel tehát a jelen ügyben az Abtv. 29. §.-a alapján megkívánt alapvető alkotmányjogi jelentőségű
kérdést meg lehetett volna állapítani, és a befogadást nem lehetett volna ennek hiányára hivatkozva megtagadni.
A befogadás után pedig a fenti okfejtés után valószínűen a bírói ítélet megsemmisítésére került volna sor,
melynek kapcsán az Alkotmánybíróság a nullum crimen elv alapján megadhatta volna a Btk. 216. § (1)
bekezdéséhez az alkotmányos értelmezés kötelező kereteit a büntető bíróságok számára.
IV. (III/81/2012 sz. hat. párhuzamos indokolás) A 269/C. § törvényi tényállásának alkotmányos követelménnyel
szűkítése felveti azt az elvi kérdést, hogy a nullum crimen sine lege elv („törvény nélkül nincs bűncselekmény”),
melyet az Alaptörvény XXVIII. cikkének (4) bekezdése tartalmaz, lehetővé teszi-e az Alkotmánybíróságnak azt,
hogy a törvényi tényálláshoz egy további tényálláselemet, az elkövetési módot fűzze. Az Alkotmánybíróság
funkciójából fakad az a feladata, hogy az Alaptörvény egész jogrendszerben érvényesülését biztosítsa. Ezért a
büntető törvényi tényállások olyan esetleges kiegészítése, mely egy-egy alkotmányos alapjoggal vagy
alkotmányos értékkel hozza összhangba az adott törvényi tényállást, az alkotmánybíráskodás elengedhetetlen
kelléke. Ez az összhangba hozás azonban csak akkor nem sérti a törvényhozó hatalom önállóságát, ha büntető
törvényi tényállás szűkítése történik meg ezen az úton. Ám ha éppen bővíteni kellene egy törvényi tényállást az
alkotmányosság érvényre juttatása érdekében, akkor ezt az Alkotmánybíróság csak az adott törvényi tényállás
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megsemmisítésével és a törvényhozó e feladatra felhívásával teheti meg. Szemben tehát a rendes büntető
bírságokkal, melyek a nullum crimen sine lege elve alapján sem nem szűkíthetik, sem nem bővíthetik a törvényi
tényállások elemeit, az Alkotmánybíróság sajátos funkciójából eredően az alkotmányos alapjogok és a
alkotmányos értékek érvényesítése céljából szűkíthetik törvényhozó által meghatározott büntető törvényi
tényállásokat.
V. (III/1534-14/2013 sz. tervezet vitái) Rekonstruálni kell az ügyet ahhoz, hogy állást lehessen foglalni a
Tervezet megsemmisítési javaslatát illetően.
1) Bár csak kisejlik a bv.-bírák indítványaiból, de itt a mögöttes alapvető probléma az lehet, hogy egy többéves
szembenállás alakult ki az ügyészek és a bv.-bírák között - vagy legalábbis ezek egy-egy csoportja között abban a tekintetben, hogy a régi Btk-t módosító, 2009. évi LXXX. törvény 2010. május 1.-től hatályos elévülésfelemelést háromról öt évre - a közérdekű munka és a pénzbüntetés elévülése esetében – a még el nem évült
büntetéseknél is alkalmazni kell-e, ahogy az ügyészek állítják a Btké 6. alapján, vagy ez már a
visszamenőlegesség/analógia tilalmába ütközne, mert a Btké 6.§-a csak az eredeti Btk. hatályba lépésére mondta
ezt ki, és a mostani Btk-módosításra ez már csak analógiával lenne átvihető, ami a büntetőjogban azonban kizárt,
ahogy a bv.-bírák állítják. Ebben a vitában a Kúria a 2/2013-as büntető jogegységi határozattal az ügyészek
álláspontját elfogadva kötelezte a bv-bírákat álláspontjuk feladására, és két bv-bíró az Alkotmánybíróságon
keresztül kívánja a saját álláspontjuk javára fordítani a helyzetet. Meg kívánják semmisíttetni velünk a
jogegységi határozatot, de e mellett olyan érveik is vannak, hogy maga az a helyzet, amelyben lehetséges a
jogszabályi rendezés mellett az, hogy rájuk nézve még a Kúria jogegységi döntései is normatívákat hozzanak
létre, ellentétes a jogállamisággal és a jogbiztonsággal. Ők teljes és kizárólagos jogszabályi rendezést
szeretnének a Kúria normatíváinak közbelépése nélkül
2) A Btké 6.§.-a írta elő a hatályba lépés előtt már kiszabott büntetésekre is az módosított elévülési idők
kihatását, és ezt a szem elé tartva akkor a 2/2013 BJD nem maga írta elő „visszamenőlegesen” a vitatott
elévülési idő felemelését öt évre, hanem csak kiterjesztően értelmezve az eredetileg a Btk. hatályba lépésére írt
Btké 6. §.-át minden későbbi Btk-módosításra, és mondta ki most puszta értelmezésként (és nem eredeti norma
új előírásával) a vitatott elévülés-felemeléseket. Egy korábbi jogszabályra később kimondott értelmezés esetében
nem releváns a visszaható hatály tilalma, hisz az csak kihozza a jogszabályból azt, ami már eleve benne volt
implicite. Magát a Btké 6.§-t is meg lehetett volna támadni előttünk, de most nem erről van szó, a 2/2013 BJD
pedig a büntetőjogon belül maradva az egyszerű törvényi jog értelmezését jelenti, amibe az AB nem szólhat
bele.
3) Az indítványok azonban nem kiterjesztő értelmezésnek fogták fel a Btké. 6.§-nak alkalmazását a 2009-es Btkmódosításra, hanem azt már meghaladó analógiás átvitelnek, és a büntetőjogban az analógia alkalmazásának
tilalmára hivatkozva is támadták a BJD-t. Kérdés tehát, hogy a tág értelemben vett büntetőjog egészében
(egyformán) tilos-e az analógia alkalmazása, vagy csak a nullum crimen sine lege elv folyományaként a büntető
tényállások kizárólagossága tekintetében. Vagy legalábbis itt a legszigorúbb az analógia kizártsága, míg a tág
keretekkel dolgozó büntetéskiszabási rendszerben ez már csak kisebb fokban áll, míg a büntetésvégrehajtási
szabályok tekintetében még kisebb fokban. Ha az utóbbi a helyzet, akkor a büntetőjogon belül maradva sem
problémás a BJD eljárása, még ha engednénk is a bv-bírák érvelésének, és nem kiterjesztő értelmezésnek, hanem
már analógiának fognánk fel az eljárást.
4) A Tervezet nem a két fenti utat választotta, mert akkor mint büntető igazságszolgáltatáson belüli
jogalkalmazási kérdést el kellett volna utasítania az indítványokat, hanem a visszaható hatályú jogszabályi
rendelkezés eseteként fogta ezt fel, amely már a jogállamságból eredően feljogosítja az Alkotmánybíróságot a
Kúria döntésének kontrolljára. Tegyük fel, hogy ez megfelelő lépés volt, és nézzük meg, hogy a folyamatban
levő büntetés-elévülésekre a 2009-es Btk-módosítás elévülés-felemelése tényleg belefér-e az AB visszaható
hatályra vonatkozó formuláiba, és ezért tilos, vagy ezzel szemben ez így is elfogadható, mert ennyire nem
tágítottuk ki a visszaható hatály tilalmát.
A Testületen belül főként magánjogi, munkajogi stb. területekre sokszor lefolytatott vita arról szólt, hogy
egy új jogszabály, mely ugyan a hatályba lépése utáni időkre mond ki egy normát, de alkalmazható-e ez már a
folyamatban lévő jogviszonyok formálására is, melyek még nem mentek teljesedésbe, még nem zárultak le, vagy
már ezekre sem alkalmazható. A jelen esetben folyamatban lévő büntetés-elévülések merülnek fel, és mivel még
nem lezárt ez az elévülési jogviszony, az egyik álláspont szerint alkotmányos probléma nélkül szabályozhat egy
jogi változtatás úgy, hogy a hatályba lépése utáni időben tovább folyik az büntetés végrehajthatóságának
elévülése, a végrehajthatóság meghosszabbodik, míg a másik szerint nem. A két szembenálló álláspontot
tekintve általában vékony többséggel lehetőnek mondtuk ki vitáinkban, hogy le nem zárt jogviszonyokban az új
jogszabályi rendelkezés változtatást hozzon létre, de mindig volt egy, majd a testület felét elérő kisebbség - vagy
néha többség -, mely ezt sem látta lehetőnek, és a legtágabban fogta fel a visszaható hatály tilalmát. Én mindig
az első csoporthoz tartoztam - az előadó bíró úr emlékeim szerint mindig a másodikhoz -, és ha ehhez tartjuk
magunkat, akkor én nem tudom elfogadni még akkor sem a megsemmisítést, ha jogállamiságra vesszük a figurát,
és a visszaható hatály problémájaként észlelve a dolgot feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy érdemben
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döntsünk a Kúria BJD-je felett. Megítélésem szerint ennyire nem lehet kiterjeszteni a visszaható hatály tilalmát,
és ezzel megkötni a törvényalkotó kezét a társadalom igényei szerint a folyamatos jogviszonyokba való
belenyúlás terén.
VI. (IV/1046-8/2013 sz. tervezet vitái) A Tervezet rendelkező részével és az indokolás nagy részével egyetértek,
de az indokolásban az Alaptörvény XXVIII. cikkének (4) bekezdésében foglalt nullum crimen sine lege elv
értelmezésére olyan megállapítások szerepelnek, melyeket nem tudok elfogadni, és a jövőre tekintettel az
alkotmányjogi panaszok kereteit és érveit helytelen irányba orientálónak gondolok. Ez a kifogásolt megállapítás
először a a Tervezet 4. oldalán szerepel az indokolás I. részének utolsó mondatként, majd ezt a 7. oldal tetején
még elfogadhatatlanabb irányba bővítve megismétli: „Ha egy büntető tényállás túl általánosan van
megfogalmazva, akkor gyakorlati alkalmazásának feltételei kiszámíthatatlanok lehetnek, ez pedig minden
esetben felveti a nullum crimen sine lege elv sérelmét.” (4.p.) Majd még elfogadhatatlanabb megfogalmazásban:
„A „nullum crimen sine lege” jogelvből adódik a büntető tényállások meghatározott megfogalmazásának
kötelezettsége a törvényhozó számára. Valamely cselekmény törvényi tényállás alá vonhatóságának következnie
kell a törvényi megfogalmazásból. Általában nem elég, ha csak a bírósági joggyakorlat alapján lehet az egyes
cselekmények törvényi tényállás alá tartozásáról dönteni.” (7.p.)
Nem tudom ezt elfogadni korábbi empirikus felméréseim alapján, mert ezek alapján azt állapíthattam meg,
hogy akármilyen pontossággal igyekszik a törvényhozó a különös bűncselekményi törvényi tényállásokat
megfogalmazni, az élet színessége és a használt szavak szükségszerű általánossága miatt szinte minden esetben
csak utólagos felsőbírósági konkretizáló joggyakorlat révén lehetett elérni a megkívánt jogbiztonságot és a
tényállás alá sorolás biztonságát. (1999-ben kétezer bírói ítéletet, ezen belül kb. ezer büntető bírói ítéletet
elemeztem a Bírósági Határozatok-ban közölt ítéletek közül, lásd cikkeimet: A bírói precedensjog, Magyar Jog
1999/4.sz.; A jogértelmezés alapjai, Magyar Jog 1999/11, sz.; illetve Felsőbírósági jogértelmezés
Magyarországon, Jogtud. K. 1999/11. sz). E tapasztalatok alapján – melyeket a külföldi jogszociológiai
felmérések is megerősítettek - nyilvánvalóvá vált számomra, hogy szinte lehetetlen konkretizáló bírói gyakorlat
nélkül megfelelni a nullum crimen sine lege elvnek. Én úgy alakítanám át az indokolás a vitatott mondatait, hogy
önmagában a felsőbírósági gyakorlat általi konkretizálással elért tényállás alá rendelés még nem alaptörvényellenes, ez csak akkor jön létre, ha a bírói gyakorlat olyan tartalmat is az általánosabb szinten megfogalmazott
tényállás alá von, melyet a szöveg nyelvi értelme már nem fedett le. Például ezért fogalmaztam meg
különvéleményt a IV/2416/2012. AB határozatunk kapcsán az 1978-as Btk. 216. § (1) bekezdését illetően a
műemlék megrongálása tényállása miatt, ahol a bírói gyakorlat a „megrongálás” kifejezés ellenére is kitágította a
tényállást a gondatlan megrongálódásra is, és a karbantartást elhanyagoló a tulajdonost is bevonta a tényállás
alá. Ez a bírói gyakorlat már túlment a törvényi tényállás lehetséges nyelvi értelmén, és ezért ez a nullum crimen
sine lege elv sérelmét jelentette. (Az elnök úr csatlakozott akkor a különvéleményemhez, a volt alkotmánybíró,
Lábady Tamás pedig nagy örömömre ezt példaszerű álláspontnak nevezte egy későbbi cikkében, melyet az
Alkotmánybírósági Szemlében találtam meg.) )
Összegezve tehát feljegyzésemet, csak úgy tudom elfogadni az indokolást, ha átalakításra kerülnek a vitatott
mondatok, mert e nélkül a most szereplő mondatokkal feljogosítjuk a nullum crimen elv alapján az elítéltek
sokaságát, hogy megtámadják az ítéletüket, és zsinórmérték szerint e szerint eljárva meg kellene állapítani a
büntető ítéletek alaptörvény-ellenességét.
VII. (IV/675/2014.sz. határozathoz különvélemény) Nem tudom támogatni a határozatot az alkotmányjogi panasz
elutasításában, mert véleményem szerint az indítványozónak az Alaptörvény XXVIII. cikkének (2)
bekezdésében biztosított ártatlanság vélelméhez fűződő alapvető jogát sértette, hogy a nyomozati cselekmények
és az ügyészség határozata alapján történt meggyanúsítás után az előzetes letartóztatás tényére alapozva a
munkáltató erre hivatkozva azonnali hatállyal megszüntette a munkaviszonyát. A gyanúsításban foglalt
bűncselekmény összefüggése az indítványozó munkakörével azt mindképpen indokolta volna a jelen esetben,
hogy felfüggesszék a munkaviszonyát a jogerős elítélésig, és a bűncselekmény megállapítása esetén
megszüntessék azt, de a jogerős ítélet előtti azonnali megszüntetés a legnyilvánvalóbban szemben áll az
ártatlanság vélelmének alaptörvényi követelményeivel. A határozat indokolása a IV. rész 2.5. pontjában az
ártatlanság vélelmének leszűkített értelmezéséhez a strasbourgi emberjogi bíróság (EJEB) jogértelmezését veszi
alapul, és ezzel szemben a leghatározottabban le kell szögezni, hogy a magyar Alkotmánybíróságot csak maga az
emberi jogi Egyezmény előírásai kötik, de az EJEB ezt értelmező ítéletei nem. Információként célszerű bevonni
az alkotmánybíráskodásunkba ezeket az ítéleteket, de ezeknek kötelező erőt nem lehet tulajdonítani. Ez
vonatkozik az EJEB-nek mind az alapvető jogokat szűkítő, mind a tágító értelmezéseire, és ezzel szemben a
magyar alkotmányidentitás megőrzése a hazai Alkotmánybíróság feladata. A jelen ügyben tehát nem csak azért
kell fellépni a határozat rendelkezése ellen, mert leszűkítette az ártatlanság vélelmének alaptörvényi védelmét,
hanem azért is, mert az indokolás azt sugallja, hogy a magyar Alkotmánybíróságot nemcsak az Egyezmény,
hanem az EJEB ezt értelmező gyakorlata is köti, és mi ezt kötelezőként fogadjuk el.
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VIII. III/498/2016 sz. ügy vitája a nulla poena sine lege értelmezéséről az összbüntetésbe foglalás kapcsán. A
tervezet szerint ez is büntetéskiszabásról szóló döntés, így ha egy törvénymódosítás miatt egy hátrányosabb
szabályozás jön létre az összbüntetésbe foglalást illetően, akkor csak ennek hatálybalépése után jogerőre
emelkedett elítélésekre terjedhet ez ki. Mivel pedig az adott ügyben egyes összebüntetésbe foglalt elítélések még
a régi szabályozás hatálya alatt emelkedtek jogerőre, így ez a hátrányosabb szabályozás rájuk nem terjedhet ki,
mert az visszaható hatályt jelentene, és ez alaptörvény-ellenességet eredményez. Ezzel szemben merült fel a
vitában - és én is ezt támogattam -, hogy a nulla poena sine lege elve valóban a büntetéskiszabásról való
döntésre vonatkozik, de ez lezárul a bűncselekményre kiszabott ítélet kimondásával, és ezután már a
büntetéscsökkentés kedvezményéről való döntés van már csak, amire ez az elv már nem terjed ki. Az
alaptörvényi büntetőjogi garanciák révén ez a elv az állami büntető törvényhozás felé mint alaptörvényi parancs
tehát az összbüntetésre nem terjed ki, és akár meg is szüntetheti ezt a büntetéscsökkentési kedvezményt a
törvényhozás, az nem érinti a nulla poena-elvet már. Más szóval az összbüntetésbe foglalás már nem
büntetéskiszabás, hanem csak büntetéscsökkentés.
IX. IV/1159-11/2015. feljegyzés Támogatom a befogadást - majd feltehetően az elutasítást -, mert az ügy
kapcsán lehetőség nyílik az utóbbi években megváltozott alkotmánybírói többség számára az alaptörvényi
szintre is felemelt és így alaptörvényi garanciális jogként megduplázott büntetőjogi garanciák tartalmának
végiggondolására. A jelen esetben az egyik ilyen végiggondolást kívánó kérdést a nullum crimen elv kettős
szabályozásának kérdése jelenti az Alaptörvény IV. cikk (1) - (2) bekezdésekben a személyes szabadság
elvételével járó szabadságvesztés büntetéssel járó bűncselekmények vonatkozásában, illetve a nullum crimen
elvet tágabban is rögzítő XXVIII. cikk (4) bekezdése vonatozásában.
Az Alaptörvény a IV. cikkben a nullum cimen elv szűkebb rögzítését a személyi szabadság elvételének törvényi
jogforrási szinten kiadott rendelkezéshez kötésével adta meg. Így ezt eleve egy korlátozott alapvető jogként
rögzítette, és nem abszolút alapvető jogként, mely utóbbiakra az I. cikk (3) bekezdése értelmében a korlátozás
alkotmányosan csak a szükségesség és arányosság mércéin belül lehetséges. A szabadságvesztés általi
szabadságkorlátozásra a fenti formális (pusztán garanciális jogforrási szintet rögzítő) előíráson túl egyedül csak a
tényleges életfogytig tartó szabadságveszésre van egy tartalmi alaptörvényi korlát, miszerint ilyen csak
szándékos és erőszakos bűncselekmények esetén szabható ki. Az Alkotmánybíróság csak e formális korlátok
betartása felett őrködhet, és így bírálni kell a befogadó feljegyzés által is tartalmazott azt a korábbi
alkotmánybírósági érvelést, amely a törvényhozó szabadságát a törvényben belátása szerint választható
szabadságvesztéssel sújtásra az egyes bűncselekményekhez fűzve, még tartalmilag is ellenőrizhetőnek vél az
Alkotmánybíróság által: „Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmében a személyes szabadsághoz
és biztonsághoz való jogot törvény - büntető jogszabály - az Alaptörvény megengedő rendelkezése folytán
korlátozhatja.” (12 o.) Én tévesnek gondolom ezt a megállapítást, mert ez a megfogalmazás az Alaptörvény által
eleve korlátozottan (és nem abszolút alapvető jogként!) megfogalmazott személyes szabadsághoz való jogot
felsrófolja abszolút joggá, melynek törvényhozói konkretizálását utólag még az Alkotmánybíróság tartalmi
ellenőrzése alá veti kriminológiai szempontok szerint is. (Ti. hogy az adott cselekmény bűncselekménnyé
nyilvánítása célszerű volt-e, és szükséges illetve arányos volt-e ennek büntetése szabadságvesztéssel.) Ezt a
„felsrófolást” már a korábbi Alkotmány alapján elvégezték alkotmánybíró elődeink – az 55. § (1) bek. és az 57.§
(4) bekezdések maival szószerinti egyezése mellett -, és ennek révén a teljes büntető törvényhozást ellenőrzésük
alá vették. Nos, ezt kellene végig gondolnunk a most felmerült ügy kapcsán is, és ezért is támogatom a
befogadást.
X. III/1637/2015. különvélemény Nem tudom támogatni a rendelkező részi pontokat, és az indokolásban is egy
kiegészítést látok szükségesnek.
1) Megítélésem szerin a jelen esetben az SZJA 58. §. (8) bekezdése a Btk.-ban szabályozott egyik büntető
tényállásnak az egyik utaló szabályát tartalmazza az üzletszerűség megállapítása vonatkozásában, és ennek tiszta
értelme szerinti egyik tényálláselemét kiemelve a Jogegységi Határozat kiterjesztette a Btk. e tényállásának
kereteit. Ezzel a nullum crimen sine lege elvet sértette meg, amelyet az Alaptörvény XXVIII. cikkének (4)
bekezdése mint a egyik büntetőjogi garanciát alaptörvényi szintre emelt. Ezen alaptörvényi garancia miatt csak a
törvényhozó tudta ezt a dilemmát orvosolni a törvény módosításával, és a Jogegységi Határozat ezt nem tehette
meg a törvénymódosítás előtti időszakra, mert ez szemben állt az Alaptörvény XXVIII. cikkének (4)
bekezdésével. Az indítványozó azonban nem hivatkozta meg ezt az alaptörvényi helyet, és az indítványhoz
kötöttség miatt az Alkotmánybíróság ezt nem bírálhatta volna el. A többségi határozat úgy lépett át az
indítványhoz kötöttség elvén, hogy a demokratikus jogállamiságot deklaráló B) cikk (1) bekezdéséből - melyet
meghivatkozott az indítványozó – levezett jogbiztonság elvéből tovább-levezetéssel is el tudott jutni a nullum
crimen-elv sérelméig, és így hozta be az indítványból hiányzó megsemmisítési alapot. Ezt azonban veszélyesnek
kell minősíteni, mert egyrészt ez a módszer az artikulált rendelkezésekből álló Alaptörvényt néhány általános
formulára redukálhatónak tartva lényegében félretolhatóvá teszi a tényleges alaptörvényi előírásokat, másrészt
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ezzel az Alkotmánybíróság megsértette az indítványhoz kötöttségének előírását tartalmazó alkotmánybírósági
törvény 52.§ (2) bekezdését: „Az Alkotmánybíróság által lefolytatott vizsgálat a megjelölt alkotmányossági
kérelemre korlátozódik.”
2) Nem tudom elfogadni az indokolás III. részének 1. pontjában foglalt álláspontot sem az Alkotmánybíróság
számára tiltott tárgyat rögzítő 37. cikk (4) bekezdésének itteni értelmezéséről. Az Alaptörvény 37. cikkének (4)
bekezdése ugyanis a költségvetést, az adónemeket stb. érintő törvények Alaptörvénnyel összhangjának
vizsgálatát korlátozza számunkra, de itt ez fel sem merül. Itt épp az egyik ilyen törvény - az SZJA - egyik
rendelkezésének egy Jogegységi Határozattal szembeni védelméről van szó, és nem e törvény Alaptörvénnyel
való összhangjának vizsgálatáról. Így téves álláspontnak kell minősíteni azt az indokolási érvet, hogy itt valóban
felmerült a tiltott tárgy kérdése, és ettől csak azért lehetett most eltekinteni, mert az adott esetben nem
törvényről, hanem csak egy ezt érintő jogegységi határozatról volt szó. Ez az érvelés csak összekuszálja az
alkotmánybírák számára tiltott tárgyat jelentő szabályozási tárgy terjedelmét, és ez a jövőben bonyodalmakhoz
vezethet.

37) A jogorvoslati jog és „hatékony jogorvoslati jog” vitája
(A XXVIII. cikk (7) bekezdés illetve a Abtv. 26. §. értelmezése)
(IV/1717-6/2018. számú tervezet vitái) A problémát némileg magam számára is tisztázandó, a tervezet
érveléséből a következő két részt szeretném kiemelni:
- A másodfellebbezésre mint rendes jogorvoslatra kiterjed a XXVIII. cikk (7) bekezdésének védelmi köre. (22.
o.)
- Önmagában nem sérti a jogorvoslathoz való jogot, ha a bűnösség kérdésében egybehangzó első- és másodfokú
döntésnél nincs lehetőség másodfellebbezésre, hanem ezt a törvény csak az ellentétes döntésnél teszi lehetővé. (
27. o.)
E fenti kettőből következik, hogy a XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütköző alaptörvény-ellenes az a helyzet, ha az
ellentétes döntések esetén is ki van zárva másodfellebbezés lehetősége.
Mivel a 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdése a „fellebbezés” szövegrésze a másodfellebbezést is magában
foglalva nem teszi lehetővé az ellentétes döntés esetén sem a másodfellebbezést, ezért ez a szabályozás a
XXVIII. cikk (7) bekezdésébe ütköző alaptörvény-ellenességet valósít meg. A felmerülő kérdés, hogy miként
lehet most ezt orvosolni: a szövegrész megsemmisítésével, ahogy a tervezet javasolja, vagy elég lenne egy
alkotmányos követelmény csatolásával kiküszöbölni ezt az alaptörvény-ellenességet. Én lehetőséget látok arra is,
hogy az utóbbival megsemmisítés nélkül orvosoljuk a problémát, így az erre javasolt alkotmányos követelményi
szöveg a következő:
„Az Alkotmánybíróság a XXVIII. cikk (7) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelményként megállapítja, hogy
a büntető eljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 870. § (3) bekezdése „fellebbezés” szövegrészébe nem érthető
bele a másodfellebbezés esete.”
Ha jól látom az összefüggéseket, akkor ezzel kiküszöbölhető a rendelkező rész 1. pontjában levő megsemmisítés,
továbbá mivel alaptörvény-ellenes törvényhelyen nyugodtak a támadott bírói ítéletek is - melyet most
alkotmányos követelménnyel korrigáltunk -, ezért ezek megsemmisítése is következik a mostani rendelkező részi
3. pont helyett. Ezek után nem látom értelmét a 4. pontba felvett alkotmányos követelménynek sem.
Összegezve tehát, a rendelkező rész 1. pontjába a fenn javasolt alkotmányos követelmény felvételét, a 2.
pontjában a támadott bírói ítéletek megsemmisítését és a 3. pontban a most is szereplő elutasításokat látom
indokoltnak.

38) Az 5. cikk vitái
IV/258/2019. számú határozathoz párhuzamos indokolás) A határozatnak mind a rendelkező részét, mind
indokolását támogatom, de fontosnak gondolom, hogy a döntés normatív alapja - a ratio decidendi - is
lokalizálva megtalálható és kiemelhető legyen az indokolásból. Ez elmaradt, így a párhuzamos indokolásomban
igyekeztem ezt lokalizálni, és kiemelni. E mellett kifogásom az indokolással szemben, hogy néhány helyen
zavaróan felesleges indokolási részek vannak beiktatva, melyek semmilyen alátámasztási funkciót nem töltenek
be. Így az indokolás IV. részének 1.1. pontjában a hosszú történelmi utalás ilyennek minősíthető megítélésem
szerint. De az obstrukció jelenségének terjedelmes körbejárása az 1.3. pontban is ide sorolható. Ezek kihúzása
mellett megítélésem szerint csak javulhatott volna a határozatunk minősége.
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Rátérve a tervezet indokolásában a ratio decidendi feltalálására és lokalizálására, én az ülés megszakítása helyett
az elnök más helyről történő üléslevezetésére találtam erre jól elkülöníthető részt (indokolás IV. rész 2.1. pont),
illetve az ellenzéki párthoz tartozó jegyzők mellőzése melletti ülésvezetés alkotmányosnak elismerésére (2.2
pont). Ezek némi átalakítással a mostani ügyünknek az Alaptörvény konkretizálását lehetővé tevő hozadékainak
tekinthetők, így ezek elkülönített felmutatását igyekszem megtenni a párhuzamos indokolásomban.. Ezek mellett
fontosnak látom, hogy mint a döntési ráció részét illesszük be a régi jogelvet, mely szerint „Senki nem
alapíthatja jogát saját jogellenes tevékenységére.” Ez a megfogalmazás lemetszi a magánjogias részeket belőle,
mert csak így fogható fel a magánjogon túli általános jogelvként, ahogy itt is a magánjogon túli jogterületről van
szó.
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 5. cikkének értelmezése körében megállapítja, hogy ha az Országgyűlés
levezető elnöke úgy ítéli meg, hogy a felmerült rendzavarás következtében az ülés levezetése és a döntések
feletti szavazás nem vált lehetetlenné, akkor annak felfüggesztésére vagy berekesztésére sem köteles, és a
szavazást elrendelheti.
Az Alkotmánybíróság szintén az 5. cikk értelmezése körében megállapítja, hogy ha az egyes ellenzéki
képviselői csoportoknak a korábban elfogadott napirend szerinti ülés lebonyolításának megakadályozásra
irányuló magatartása miatt ellenzéki pártokhoz tartozó jegyzők bevonására nincs mód, akkor e kényszerítő
okok miatt alkotmányosnak ismerhető el az is, ha kivételesen mindkét jegyző az kormánypártok soraiba
tartozik.
Az Alkotmánybíróság kiemeli, hogy az Alaptörvény értelmezésében is irányadó a régi jogelv, mely szerint saját
jogának alátámasztását és ennek igénylését senki nem alapozhatja saját jogellenes magatartására.
A döntési ráció lokalizálása mellett felmerül még, hogy ennek kiemelését milyen fokban biztosítsuk a
határozataink indokolásában. Elég, ha a testületi vitában erre erősebb figyelem irányul a jövőben, és a
mindenkori tervezet határozattá érlelésének folyamata a döntési ráció mind pontosabb megfogalmazását
szolgálja majd, de máskülönben formailag nincs szükség ratio decidendi kiemelésére? Vagy ezzel szemben, ha
már a jövőbeli precedenserő legalább olyan fontos sokszor az alkotmánybírósági döntéseknél, mint a konkrét
ügy eldöntése, akkor a jövőbeli döntések felé normatív erővel rendelkező döntési rációt érdemesnek tűnik külön
is kiemelni? Megítélésem szerint ehhez a legcélszerűbbnek az indokolás lezárása tűnik, ahol kurzívval és
vastagon szedve elkülönítve kerülne ez feltüntetésre.
Én tehát a párhuzamos indokolásomban az utóbbi megoldást támogatom, mert ezzel mind a szélesebb
közvélemény és a jogászság, mind a későbbi alkotmánybírósági döntéshozatal számára tisztábban kiemelkedne
az alkotmánybírósági esetjog tartalma és terjedelme. E mellett ezzel lehetővé válna, hogy döntési
gyakorlatunkban az utóbbi években keletkezett torzulást - az egyedi határozataink általános jellegű normatív
határozatok felé eltolódását és ezzel ezekkel összekeveredését - megszüntessük. Ugyanis míg az Alaptörvény és
az erre alapozott új alkotmánybírósági törvény (Abtv.) hatálybalépését követően még követtük az Abtv. 70.§ (2)
bekezdésben (Ügyrend 69. § (2) bek.) foglalt követelményt az egyedi határozatokat meghaladó normatívák
elkülönített általános határozatokba foglalása terén (belső szóhasználatban: teljes ülési állásfoglalás, TÜÁF),
addig az utóbbi években már elvetettük ezt az elkülönítést. Fokozatosan az a helyzet jött létre, hogy egyedi
ügyektől teljesen elszakadó normatív megállapításokat is aggály nélkül bele tesszük az egyedi döntéseink
indokolásába, és ez néha eléri az alaptörvény-kiegészítő általánosságú normatív megállapítások lefektetését is. A
most felvetett döntési rációra koncentráló döntéshozatali folyamat felé eltolódás sürgetése ezt a torzulást is meg
tudná szüntetni a jövőben, és ehhez alkalmasabb lenne a fent jelzett alternatívák közül a döntési rációnak az
indokolás lezárásaként való elkülönített kiemelése.

39) A népszavazás és kezdeményezése kérdései
(8. cikk (1) és (3) bekezdés b) pontjához)
IV/2774/2015. számú határozathoz párhuzamos indokolás A határozatot csak az indokolás kiegészítésével
tudom támogatni. A kiegészítés azért elengedhetetlen, mert az Alaptörvény 8. cikkének (3) bekezdése által
tartalmazott, népszavazásra nem bocsátható tárgykörök felsorolására hivatkozás - mely az indokolás IV.
részének 2. pontjában található -, még nem meríti ki az tárgyra vonatkozó alaptörvényi rendelkezéséket, ami után
elégséges lenne az ezt értelmező, korábbi alkotmánybírósági döntések érveit (Abh.) elemezni. E döntések egyik
legfontosabb kérdése volt az eddigiekben a költségvetést érintő népszavazási kezdeményezéseknél a jövőbeni
költségvetések bevonása az értelmezésbe, vagy inkább ennek kihagyása, és csak a hatályos költségvetési
törvényre leszűkítve megvizsgálni a népszavazási kezdeményezés erre kihatását. Ebben a kérdésben az elmúlt
években – még a régi Alkotmány hatálya alatt - az e tárgyú határozatokhoz fűzött különvélemények tanúsága
szerint kettészakadt az alkotmánybírói testület, és mindkét értelmezésre találhatók régi Abh.-k. A határozati
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indokolás jelzett pontja a korábbi alkotmánybírósági döntésekre hivatkozva ezek közül azt a vonalat emeli a
mostani határozat alapjává, mely a jövőbeni költségvetéseket is bevonja mint népszavazást kizáró okot az
értelmezésbe, és mivel a most tárgyalt népszavazási kezdeményezés nagy mértékben érinti jövőbeni
költségvetések keretszámait, a határozatunk megsemmisíti a kezdeményezést engedélyező kúriai döntést.
Az érvelés korábbi alkotmánybírósági precedens-döntésekre alapozása azonban megítélésem szerint nem veszi
figyelembe, hogy a jelzett dilemma eldöntésére az Alaptörvényben már van egy külön rendelkezés, és ez
egyértelműen kötelezővé teszi az alkotmánybírák számára - mint ahogy az összes állami szerv, így a bíróságok
számára is -, hogy döntéseit mindenkor a fenntartható költségvetés elvére kell alapoznia: „Az Alkotmánybíróság,
a bíróságok, a helyi önkormányzati szervek és más állai szervek feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti
elvet kötelesek tiszteletben tartani.” (Alaptörvény N) cikk (3) bek.) A korábbi váltakozó értelmezés így az
Alaptörvény hatályba lépése óta eldőlt, és ez az alaptörvényi rendelkezés nyilvánvalóvá teszi, hogy nem
követheti az Alkotmánybíróság azt az értelmezési vonalat, mely csak a hatályos költségvetési törvény
szempontjából értelmezi a költségvetési érintettséget egy-egy népszavazási kezdeményezésnél. És mivel a Kúria
ezt nem vette figyelembe döntésében, így meg kellett azt semmisítenünk.
Az Alaptörvény 8. cikke (3) bekezdésének b) pontjában található népszavazási tilalom kérdésében így mindig
csak az N) cikk bevonása mellett lehet dönteni, és e bevonás a konkrét esetek megítélésénél egy további
distinkció fontosságát is felveti. Ugyanis míg a hatályos költségvetés kérdésében minden ezt érintő népszavazási
kezdeményezés tilosnak minősíthető, addig az N) cikk révén a jövőbeni költségvetések e tilalom alá vonása csak
azokat a népszavazási kezdeményezéseket engedi megtiltani az Alkotmánybíróság számára, melyek volumene akár több százmilliárd forintra rúgóan – valóban a költségvetés fenntarthatóságát kérdőjelezi meg. E szűkítés
nélkül a jövőbeni költségvetéseket is érintő viták megtiltása a népszavazás útján a demokrácia komolyabb
sérelmét is okozná. Így azonban az N) cikk parancsa és a demokrácia parancsa is érvényesülhet az
Alkotmánybíróság vonatkozó döntéseiben, és a testületnek mindig e két szembenálló alaptörvényi követelmény
között egyensúlyozva kell meghozni döntését. A jelen esetben a 200-300 milliárd forint közötti összegre rúgó
kihatás a jövőbeni költségvetések nyugdíjkasszájának nagyságára - figyelemmel a demográfiai gondokra is –
kötelezővé tette az alkotmánybírák számára e népszavazási kezdeményezés megtiltását.
A határozat indokolása nem tért ki ezekre az alaptörvényi dilemmákra, és a régi Alkotmány alapján hozott
alkotmánybírósági döntések alapján – melyek ráadásul nem is egyértelműek - igyekezett megindokolni a
máskülönben helyes irányban meghozott döntését. Az Alkotmánybíróságnak mindenkor az Alaptörvény
rendelkezéseiből kell kiindulnia egy-egy ügy elbírálásánál, és a hasonló ügyekben korábban meghozott döntései
csak értelmezési segédeszközt jelenthetnek ehhez képest. Ez fordult át sajnálatos módon az elmúlt évtizedek
alkotmánybírósági gyakorlatában, és a régi alkotmánybírósági döntések összességét a ’láthatatlan
alkotmányként’ felfogó nézet öntudatlan továbbélése ma is sokszor életben tartja ezt a kifogásolható indokolási
gyakorlatot. (A kutatások szerint az európai alkotmánybíróságok közül e torzulás a magyar mellett különösen a
spanyol és a litván alkotmánybíróságoknál tapasztalható, míg például a horvátok, a szlovének és a csehek
esetében ez nem létezik.) Nos, lezárva e probléma exponálását, az N) cikk mellőzése és helyette a régi Abh.-k
megidézése az indokolás alapjaként ezt a hibás gyakorlatot folytatja, és párhuzamos indokolásomban a mostani
konkrét ügyet érintő érvelésem mellett e gyakorlat megváltoztatásának szükségességére is fel szerettem volna
hívni a figyelmet.
II.(IV/12-/2018. ügy vitái) Támogatnám a tervezet megsemmisítési javaslatát, mert az országos népszavazás
elérhetetlenül magas érvényességi küszöbe miatt - felerősítve a szavazó állampolgárok sokszázezres táborának
tartós külföldi munkavállalásával - reálisan az érvényes népszavazás lehetetlenségéből kell kiindulni. Így a
népszavazásnak a demokratikus politikai akaratképzéshez való hozzájárulása áttolódik az országos
népszavazások kezdeményezésére és ezekben az eljárásokban egy-egy politikai kérdés országos megvitatására.
A megsemmisíteni javasolt szöveg valóban nagymértékben csökkenti a népszavazási eljárások megmaradt
értelmének szerepét, mint ahogy a IV/11-2/2018. számon futó ügy tervezetéhez írt feljegyzésemben már
kifejtettem ennek értékelését. Az indítvány B) cikk (1) bekezdésre, illetve a XV. cikk (2) bekezdésre alapozását
azonban erre alkalmatlannak tartom, és a tervezetnek a B) cikk (4) bekezdésére áttérését is problémásnak, az
indítványhoz kötöttség megsértése miatt.
Mint a jelzett feljegyzésemben már felvetettem, a 8. cikk (1) bekezdéséből én lehetőséget látnék a
népszavazás kezdeményezéshez való jog elismerésére, és ezt együtt értelmezni a XXIII. cikk (7) bekezdésben
biztosított népszavazáshoz való joggal, és így mint alaptörvényi erősítő érvelést felhasználhatónak látom a B)
cikk (4) bekezdést is. A jelen indítvány keretei miatt azonban az ezekre alapozást nem tartom lehetségesnek, így
az elutasítást tudom csak támogatni.
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III. (IV/11-/2018. ügy vitái) A népszavazási eljárás folyamatának több alkotmányos kérdését felveti az ügy, így
mód nyílik arra, hogy átgondoljuk az utóbbi évek társadalmi változásai alapján levont tapasztalatainkat az egyes
kérdések megközelítését illetően.
Az egyik ilyen alapvető tapasztalat azt mutatja, hogy a 2012-ben felemelt népszavazási érvényességi küszöb, a
felemeléssel együtt bevezetetni szándékozott regisztrációs kötelezettség alkotmánybírósági megsemmisítésével,
illetve az azóta továbbfolytatódott állampolgári külföldre távozással együtt lényegében a nullához közelítő
valószínűségűvé tette az érvényes népszavazások létrejöttét. (A legnagyobb állami és médiatámogatás mellett
lezajlott, és így is érvénytelen kvóta elleni népszavazás ennek legutóbbi példája lehet.) Ebből következően az
Alkotmánybíróságnak megítélésem szerint mérlegelnie kell, hogy az Alaptörvény XXIII. cikkének (7)
bekezdésében foglalt népszavazáson részvétel jogát, illetve a népszavazási eljárási folyamat előszakaszát illetően
a 8. cikk (1) bekezdésben biztosított népszavazás kezdeményezési jogát milyen hangsúllyal szerepelteti
döntéseiben. Az érvényes népszavazás minimális valószínűsége miatt ugyanis a józan ész bevonásával csak abba
az irányba mehetünk érveléseinkben, ha a demokratikus politikai akaratképzés számára alapvető népszavazási
kezdeményezési jog minél akadálytalanabb gyakorlására helyezzük a hangsúlyt. A népszavazási
kezdeményezésnek ugyanis az érvényes népszavazás minden esélye nélkül is középponti szerepe van a
demokráciához szükséges tömeges politikai akaratképzésben. Ebből az alapvetésből következik számomra, hogy
a jelen ügyben a népszavazási kezdeményezés és az ehhez szükséges aláírásgyűjtés minél szélesebb alaptörvényi
védelme mellett álljak ki.
Egy másik alapvető kérdést a két magánszemély, illetve magánszervezet között folyó jelenlegi jogi vitát illetően
az alkotmányos alapjogok eredetileg állam és magánszemély közötti viszonyban létrejövő sérelemre létrehozott
alkotmányjogi panasz eljárásba beilleszthetősége veti fel. Az én régi álláspontom ez ügyben az, hogy ha két
magánfél közötti vita közvetlenül összefügg közüggyel, akkor erre kiterjed az alkotmányjogi panasz eljárása, és
ennek nem kell megállnia a rendes bírósági procedúra végeztével. Itt erről van szó, így ennek rögzítésével el
lehetett bírálni eljárásunkban ezt az ügyet.
Közelebb lépve a tervezethez, elfogadom az elutasítást, de az ügy lényegét illető mérlegelésre a tulajdonjog
illetve a vele szembenálló népszavazás-kezdeményezési jog között én nem tartom elegendőnek az elvi tézisünk
indokolásba foglalását, hanem ennek alkotmányos követelményként a rendelkező részben való kiemelését
javaslom. Ez a tervezet 20. oldalán a második bekezdést lerövidítve és átformálva így szólhatna: „Az
Alkotmánybíróság az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése, a XXIII. cikk (7) bekezdése, valamint a 8.
cikk (1) bekezdésében foglalt népszavazás-kezdeményezési jog alapján alkotmányos követelményként
megállapítja, hogy a magántulajdonban álló, de a közforgalom számára megnyitott és funkcióját tekintve
közterületként használt ingatlanok/ingatlanrészek esetében a tulajdonosnak a terület használatára
vonatkozó döntési autonómiáját illetően korlátja lehet. Az adott ingatlan funkciójának zavarása nélkül a
tulajdonos a tulajdonában álló területen a népszavazási kezdeményezés támogató aláírásgyűjtést tűrni
köteles.”
Feljegyzésemben ezek a lényeges részek, de jelzem még, hogy míg az általam is támogatott értelmezések jórészt
benne vannak a tervezeti indokolásban, addig - különösen a magánfelek közötti horizontális viszonyt
értelmezően - olyan, a jelen ügytől távoli aspektusok is elemzésre kerülnek, melyek csak zavarják az itteni
kérdések tiszta értelmű eldöntését. Ezek törlését javaslom. E mellett jelzem, hogy nem értek egyet a tervezetben
többször használt „népszavazáshoz való jog” elnevezéssel, hisz az Alaptörvény XXIII. cikk (7) bekezdése a
népszavazáson részvétel jogát rögzíti, a 8. cikkből pedig a népszavazás-kezdeményezési jog bontható ki, és e
kettőt a két alaptörvényi hely elkülönültsége miatt külön kell elnevezésben is rögzítenünk.
IV. IV/12-4/2018. számú tervezet vitái a népszavazási kezdeményezési jogról) Támogatnám a tervezet
megsemmisítési javaslatát, mert az országos népszavazás elérhetetlenül magas érvényességi küszöbe miatt felerősítve a szavazó állampolgárok sokszázezres táborának tartós külföldi munkavállalásával - reálisan az
érvényes népszavazás lehetetlenségéből kell kiindulni. Így a népszavazásnak a demokratikus politikai
akaratképzéshez való hozzájárulása áttolódik az országos népszavazások kezdeményezésére és ezekben az
eljárásokban egy-egy politikai kérdés országos megvitatására. A megsemmisíteni javasolt szöveg valóban
nagymértékben csökkenti a népszavazási eljárások megmaradt értelmének szerepét, mint ahogy a IV/11-2/2018.
számon futó ügy tervezetéhez írt feljegyzésemben már kifejtettem ennek értékelését. Az indítvány B) cikk (1)
bekezdésre illetve a XV. cikk (2) bekezdésre alapozását azonban erre alkalmatlannak tartom, és a tervezetnek a
B) cikk (4) bekezdésére áttérését is problémásnak, az indítványhoz kötöttség megsértése miatt.
Mint a jelzett feljegyzésemben már felvetettem, a 8. cikk (1) bekezdéséből én lehetőséget látnék a
népszavazás kezdeményezéshez való jog elismerésére, és ezt együtt értelmezni a XXIII. cikk (7) bekezdésben
biztosított népszavazáshoz való joggal, és így mint alaptörvényi erősítő érvelést felhasználhatónak látom a B)
cikk (4) bekezdést is. A jelen indítvány keretei miatt azonban az ezekre alapozást nem tartom lehetségesnek, így
az elutasítást tudom csak támogatni.
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40) A Kormány eredeti és származékos rendeletalkotási jogosítványának terjedelme
(15. cikk (3) bek.)
(III/21/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Egyetértek a határozat rendelkező részével, de az
indokolás egy részét tévesnek látom. Az indítvány állításának lényege, hogy a Kormány túllépte
rendeletalkotásakor a törvényi felhatalmazás kereteit, és az indítványozó bíróság ezért az Alaptörvény B) cikk
(1) bekezdésére, illetve a 15. cikk (3) bekezdésére hivatkozva kérte az alaptörvény-ellenesség megállapítását. A
határozat álláspontja szerint nem lépte túl, és ezért nincs alaptörvény-ellenesség, ám ezzel implicite elfogadta
azt, hogy az Alkotmánybíróság a régi Alkotmányon nyugvóan kialakított, korábbi alkotmánybírósági
gyakorlatnak megfelelően járhat el ma is, és nincs változás az Alaptörvényben e téren. Ha azonban összevetjük
a régi Alkotmány 35. § (2) bekezdésének szabályozását az Alaptörvény 15. cikke (3) bekezdésével, akkor
láthatjuk, hogy lényegi változás ment végbe. A korábbi szabályozás nyitva hagyta, hogy a Kormánynak csak
származékos rendeletalkotási hatásköre van-e, vagy van eredeti szabályozási hatásköre is: „A Kormány a
feladatkörében rendeleteket bocsát ki és határozatot hoz, amelyek a törvénnyel nem lehetnek ellentétesek.” Ezzel
szemben az Alaptörvény 15. cikkének (3) bekezdése most már tisztán kimondja, hogy a származékos
rendeletalkotási jogkör mellett a Kormánynak eredeti szabályozási jogköre is van: „”Feladatkörében eljárva a
Kormány törvényben nem szabályozott tárgykörben, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet
alkot”. Az Alaptörvény 15. cikkéhez fűzött indokolás külön is kiemeli, hogy a származékos rendeletalkotási joga
mellett eredeti jogalkotói hatáskörrel is bír már a Kormány: „A Kormány a feladatkörében eljárva a törvényben
nem szabályozott tárgykörben eredeti jogalkotói hatáskörrel, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján
származékos jogalkotási hatáskörrel rendeletet alkothat; a Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes.”
A határozat tehát nem észlelte, hogy döntő módon megváltozott a vonatkozó alaptörvényi szabályozás, és
így – félretolva a vonatkozó régi alkotmánybírósági határozatokat - az Alkotmánybíróságnak értelmeznie kellett
volna most a Kormány származékos és eredeti rendeletalkotási hatáskörének terjedelmét, illetve ezek
elkülönülési és esetleges összefonódási területeit. A jelen esetben az én álláspontom az, hogy ha egy
felhatalmazást kap a Kormány egy részterület kérdései szabályainak megállapítására, akkor abban már nincs
ugyanolyan szigorúan kötve a felhatalmazás kereteihez, mint a régi szabályozás eredeti jogalkotási hatáskört el
nem ismerő rendszerében. Amennyiben a felhatalmazáson túllépő szabályozásban kiadott részletszabályok nem
állnak szemben explicit módon a törvényi rendelkezésekkel - noha túlmennek a felhatalmazás keretein – akkor
megítélésem szerint ezeket már nem lehet alaptörvény-ellenesnek minősíteni.
Az alaptörvényi szabályozás e téren végbement lényegi megváltozása azonban még egy sor kérdés
megválaszolását teszi szükségessé az Alkotmánybíróság értelmezési munkájában a Kormány rendeletalkotási
jogkörének terjedelmét illetően. Így végig kell majd gondolni, hogy milyen különbségek vannak a Kormány
eredeti jogalkotási jogkörét illetően a sarkalatos törvények területén az ezek által adott esetleges felhatalmazás
kiegészítésének tilalmát illetően, és milyen az egyszerű törvények területén ugyanilyen esetben? A jelen esetben
egyszerű törvényben lévő felhatalmazáson való túllépés merült fel, és noha elfogadom a határozat álláspontját,
hogy nem történt túllépés, de megítélésem szerint az alaptörvény-ellenesség akkor sem jött volna létre, ha a
túllépés megtörténik. De felmerül a kérdés, hogy mi van olyan esetben, amikor sarkalatos törvény minősített
többséggel elfogadott szabályozásáról van szó, és itt lépi túl a felhatalmazás kereteit a Kormány rendelete?
Ennek pedig egy további alkérdése, hogy felhatalmazás nélkül beléphet-e a Kormány kiegészítő szabályozása
olyan terület részleteinek szabályozására, amelyet egy sarkalatos törvény alapjaiban már szabályozott, ám
néhány részletet illetően nyitva hagyott, és ezek szabályozatlansági zavarokat okoznak? A régi Alkotmány
szabályozása mellett egy ilyen belépés nyilvánvalóan alkotmányellenes volt a Kormány eredeti jogalkotói
hatáskörének hiánya miatt, ám ma már az eredeti jogalkotói hatáskörrel felhatalmazott Kormány szélesebb
körben kompetens. Ez az új szabályozási kompetencia és ennek esetleges eltérése az egyszerű törvényi területek
és sarkalatos törvényi területek viszonyában a legizgalmasabb alkotmányjogi kérdéseket vetheti fel a jövőben.
Párhuzamos indokolásomban e kérdések felé kívántam nyitva tartani az Alkotmánybíróság jövőbeni
értelmezési szabadságát. A hazai alkotmánybírói testület munkamódja miatt ugyanis az egyszer eldöntött
alaptörvényi kérdéseknél a későbbiekben már eltolódik a megalapozás súlya az Alaptörvény szövegéről, és
jórészt már csak az egyes alaptörvényi rendelkezések vonatkozásában meghozott korábbi döntések érvelései
jelentik a későbbi döntési alapot. Így a mostani téves azonosítás a régi Alkotmány és a mai Alaptörvény
rendeletalkotásra vonatkozó szabályozását illetően hallgatólagosan hatályon kívül helyezhetné a vonatkozó
alaptörvényi rendelkezést, és a régi alkotmányi rendelkezést tenné végleg a jövőt illetően az alkotmánybírósági
döntések alapjává, amikor egy-egy ügyben a Kormány rendelalkotásának terjedelme és ennek esetleges túllépése
felmerül.

41 A 19. cikk az Országgyűlés részvételéről uniós döntési eljárásokban
I.(X/364-/2018. ügy vitái) Csak korrekcióikkal tudnám támogatni a tervezetet.
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Nem tudok egyetérteni az első rendelkező részi pontnak azzal a megállapításával, hogy Magyarország történeti
alkotmányának vívmányain alapuló alkotmányos önazonosságát lényegesen és maradandóan megváltoztató
uniós döntéshozatalban részvételre lehetőség nyílik az Alaptörvény alapján, amennyiben ezt az Országgyűlés
mint törvényhozó hatalom vagy közvetlen népszavazás a döntésével elhatározná. Csak a legnyilvánvalóbb
deklarációt ez ellen a Nemzeti Hitvallásból hadd idézzem: „Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk
vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és nemzeti
egységét.” (17. deklaráció). Ennek poláris ellentéte a vitatott rendelkező részi pont, mely nagyon is érinthetőnek
tekinti ezt, és az erről lemondást is azzal, hogy az erről lemondáshoz előfeltételként a nép képviselői útján
történő vagy közvetlen népszavazáson kinyilvánított döntést kívánja meg. Ennek kihagyásával („a nép képviselői
útján vagy közvetlenül kinyilvánított egyetértése nélkül”) azonban támogatni tudom ezt a rendelkező részi
pontot.
A második rendelkező részi pontot és a tervezet 44. oldalának alján található indokolási részt szembefutónak
látom a 19. cikkel. Ez a cikk ugyanis azt rögzíti, hogy a mindenkori uniós döntéshozatali eljárások során
kialakítandó kormányzati álláspontokhoz nem kötelező ugyan minden esetben előzetes országgyűlési
felhatalmazás (mint ahogy máskülönben egy sor uniós államban igen), ám ha az Országgyűlés egy-egy esetben
úgy határoz, hogy ilyen álláspontot kialakít, akkor az köti az adott ügyben a kormányzati álláspontot. Mindig.
Ehhez képest a tervezet a 44. oldalán ennek az ellenkezőjét állítja, és ezt mind a mai parlamentarizmusunk
logikája, mind az Alaptörvény 19. cikkének szóhasználata cáfolja. Az itteni probléma megoldható lenne azzal,
hogy míg az 1. rendelkező részi pont az alkotmányos önazonosságunkat lényegesen és maradandóan
megváltoztató, európai uniós döntéshozatalban tagállamként való részvétel keretében megállapított szabályt
kategorikusan alaptörvény-ellenesnek mondaná ki, addig a 2. rendelkező részi pontunk lehetővé tenné, hogy nem
lényegesen és maradandóan, hanem csak az önazonosságot érintő esetben azért Országgyűlés álláspontja alapján
erre mégis mód legyen. (Az egyedi esetben, hogy mi hova tartozik, azt pedig mindenkor az országgyűlési
kormánytöbbség, és ha hozzánk fordulnak, akkor mi döntjük el.) E változtatással a következő szöveget
javasolom a 2. rendelkező részi pontba: „Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 19. cikkének értelmezése alapján
megállapítja, hogy amennyiben az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeinek
döntéshozatali eljárásai érintik Magyarország történeti vívmányain alapuló alkotmányos önazonosságát, úgy az
Országgyűlés mint a népszuverenitás letéteményesének az Alaptörvény 19. cikke alapján kialakított
állásfoglalásától a Kormány európai döntéshozatal során képviselt álláspontja nem térhet el.” A rendelkező részi
pont átalakítása mellett javasolom még tehát a 44. oldal alján az „el is térhet” mondat egészének a kihúzását.
A fentieken túl még elméleti problémám van a 17. oldalon a szuverenitás belső korlátozása tekintetében
kifejtettekkel. Az ugyanis, hogy az Országgyűlés törvényhozó hatalma (és nem alkotmányozó hatalma!) illetve
a népszavazási úton közvetlenül az állampolgárok hatalomgyakorlása csak az Alaptörvény keretein belül folyhat
– azáltal korlátozva - , az nem jelenti a szuverenitás belső korlátozását megítélésem szerint. Az elméleti hiba itt
az Országgyűlés (Alaptörvény által korlátozott) törvényhozási hatalmának és az ettől elválasztott alkotmányozó
hatalmának összekeverése. Az állami szuverenitás az alkotmányozó hatalom szintjén van (annak a másik
elnevezése), és ez nem korlátozható. Így javasolom a 17. és részben a 18. oldalakon a szuverenitás belső
korlátozására vonatkozó fejtegetések törlését illetve átalakítását

42) Az Alkotmánybíróság alaptörvényi szabályozásának értelmezési vitái
(A 24. cikk és az ezt részletező Abtv. értelmezési vitái)
I. (A 24. cikk (4) bek. vitái - II/648/2013. hat. párhuzamos indokolás) Nem lehet elfogadni a következő téves
analógiát sem, mely az indokolás III. részének 3. pontjában található: „Az Alkotmánybíróság következetesen
érvényesített gyakorlata ugyanis - a klasszikus jogelvekkel összhangban - az, hogy az indítványt nem az
elnevezése, hanem mindenkor a tartalma szerint kell elbírálni”. Eredetileg ez a jogelv arra vonatkozott a
magánjogban, hogy a szerződéseket nem az elnevezésük, hanem tényleges tartalmuk szerint kell minősíteni, és
ez a gondolat általánosodott ki később a jog többi hasonló problémájára, majd hozták át analógiával a korábbi
alkotmánybírák a fenti megfogalmazás szerint. Ám ezzel az a gond, hogy itt az indítványoknál a kifejezetten kért
megsemmisítések és más indítványi kérelmek, illetve az indokolásban előadott különböző panaszkodások és
kifogások viszonyára lett felhasználva. Ebben a viszonyban aztán ez a hibás analógia a legnagyobb feszültséget
hozza létre a az Alkotmánybíróság indítványhoz kötöttségének szabályával. Röviden tehát ezzel az analógiával a
gond, hogy ez felszakítja az indítványhoz kötöttséget, és („nem a kifejezett kérelem, hanem a tartalom a
fontos!”) az Alkotmánybíróság ezzel alaposan elszakadhatott az indítványban előadott kifejezett kérelmektől. Ez
eddig is gondot jelentett, azonban most az Alaptörvény a 24. cikk (4) bekezdése kifejezetten előírta az
Alkotmánybíróság felé az indítványban előadott kérelmekhez kötöttséget, melytől csak szoros tartalmi
összefüggés esetében lehet eltérni. Az itt vitatott, analógiával áthozott jogelv ezt sértheti adott esetben, így ezt el
kell vetni a jövőben.
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II. (Az Abtv. 10. § értelmezési vitái – (XIX-3/800-/2018. ügy vitája) A bizottságunknak az alkotmánybírók
tudományos és véleménynyilvánítási szabadságának határairól szóló elemzése – és ezen belül az én Jogelméleti
Szemle cikkem - tárgyában közzétett két feljegyzéshez a következőket kívánom hozzáűzni.
Azzal a felvetéssel alapvetően egyetértek (és a saját mostani cikkem szempontjából csak a feljegyzése utolsó
mondata kapcsán), mely az alkotmánybíráskodást érintő cikk esetén a többi kolléga előzetes észrevételezésének
intézményesítését veti fel -, jelzem, hogy ez a legnagyobb örömömre szolgált volna már az elmúlt években is,
amikor alkotmánybíróvá válva folytattam az alkotmánybíráskodást érintő kutatásaimat, és cikkeket és könyveket
jelentettem meg e témában. Így tehát támogatnám, ha egy ilyen előzetes belső vita rendszeresítésre kerülne a
jövőben. Ám ez az előzetes vita nem alakulhat át a jövőben sem tartalmilag egy előzetes engedélyeztetési
eljárássá, mert ez sértené az Abtv. 10. § (1) bekezdésben biztosított szabad tudományos kutatáshoz való jogot.
Egy másik felvetéssel már több vitám lenne. A legfontosabb az, hogy miközben elvileg elismeri, hogy az
alkotmánybíró folytathatja tudományos kutató munkáját az alkotmánybíráskodás működésével kapcsolatban is,
addig a konkrét működési kérdéseket illető de lege ferenda javaslatokat és működési kritikákat sértőnek, az
Alkotmánybíróság tekintélyét megkérdőjelezőnek minősíti. Így a generalista alkotmánybírói szerep és az európai
szakjogászatra szűkülő jogászság ütközéséből fakadó problémák következményeinek jelzését vitatott
tanulmányomban sértőnek látja az alkotmánybírók számára (4. p.). Ez azonban tartalmilag azt jelentené, hogy a
generalista alkotmánybíráskodás miatt a legtöbb európai alkotmánybíróság számára az egyik legnagyobb
problémát jelentő kérdést nem tárgyalhatnám, mert ez „sértő” lenne a szakjogászból generalista alkotmánybíróvá
csak nehezen és részlegesen váló alkotmánybírák számára (melyben különböző fokban mindannyian érintve
vagyunk). Ezzel szemben én e probléma jelzését a jogtudós legfontosabb feladatának tekintem, és e probléma
csökkentésére tettem is több javaslatot már korábban is. Például Bihari bíró úrral összefogva 2012-ben elértük,
hogy az akkori ügyrendbe kerüljön be egy mondat, hogy minden alkotmánybíró köteles a tervezetekhez írásbeli
feljegyzésben kifejteni az álláspontját. Ez ugyanis segítene felnőni az új és új alkotmánybírókat a generalista
alkotmánybírói szerephez. (Sajnálatos módon ez az előírás elsikkadt, és ki is került az ügyrendből később.)
Nem értek egyet azzal a megállapítással sem, hogy a cikkem publikálása sértette volna az Ügyrend 16. § (3)
bekezdésben foglalt előzetes bejelentési kötelezettséget. E bejelentési kötelezettség a gyakorlatban ugyanis egy
olyan formát kapott az elmúlt évek során, hogy az egyes alkotmánybírók a testületi ülés elején az elnök által
vezetett testület számára tesznek bejelentést az Alkotmánybíróságot érintő, megjelenés előtt álló
publikációjukról, amit én megtettem. Ha pedig valaki az eddigi bejelentési gyakorlatot kevésnek tartja, és e
helyett egy előzetes engedélyeztetési eljárássá szeretné átváltoztatni ezt, akkor csak azt tudom válaszolni, hogy
ez szemben állna az Abtv. 10. § (1) bekezdésben foglalt, alkotmánybírókat megillető szabad tudományos
kutatáshoz való joggal. Megítélésem szerint épp ezért alakult ki az elmúlt években az Ügyrend 16. § (3)
bekezdésének ez a bejelentési gyakorlata, és épp ezért nem volt akadálya az én tudományos kutatásaim és
publikációim számára sem annak, hogy az európai alkotmánybíráskodás problémáit elemezve a hazai
alkotmánybírósági működést illetően is megfogalmazzak kritikákat és de lege ferenda javaslatokat.
III. (Az Abtv 23.§ értelmezési vitái - II/1193/2013. sz. határozathoz különvélemény) Nem tudom elfogadni a
többségi határozatnak sem a rendelkező részi megsemmisítését, sem az indokolás egyes pontjait.
Nem tudok egyetérteni az indokolás III. része 2.1. pontjával sem, ahol a többségi határozat nemcsak az emberi
jogi egyezményre, hanem ezen túl az Emberi Jogok Európai Bíráságának (EJEB) gyakorlatára is alapozta a
döntésünket. Az EJEB vonatkozó döntései mint információk az alkotmánybírósági döntési folyamatban, belső
használatra szóló pro domóban hasznos szerepet tölthetnek be határozattervezeteinkben, de megítélésem szerint
a végleges határozatban nem szerepelhetnek, legfeljebb az ezt opponáló egyéni párhuzamos és
különvéleményekben, mint az egyéni alkotmánybírói álláspontok további érvei. Az alkotmánybírósági
határozatban való meghivatkozás ugyanis azt jelenti, hogy az Alaptörvényen túl normatív, számunkra kötelező
erőt tulajdonítunk nemcsak az Egyezménynek, hanem az azt értelmező bírói gyakorlatnak is irányunkban, és
ezzel elismerjük, hogy az EJEB az Egyezményben résztvevő államok közreműködése nélkül továbbírhatja a
rájuk kötelező nemzetközi normákat.
Az EJEB bírói gyakorlatának a magyar alkotmánybírákat kötelező jellegét azért sem célszerű elfogadni,
mert elvi lehetőségként felmerül az emberjogi bíróság sokszor kritizált, kiterjesztő értelmezésével szemben mely mesze túlmegy egyes esetekben az Egyezmény szövegén –, hogy a magyar alkotmányi rendszer
érinthetetlen magvára hivatkozva fellépjünk ez ellen. A korábbi alkotmánybírósági többség még a korábbi
Alkotmány hatálya alatt foglalkozott a Lisszaboni Szerződés kontrollja kapcsán a német alkotmánybírák által
létrehozott un. alkotmányidentitás doktrínájával, de nem kívánta ezt áthozni a hazai alkotmánybíráskodásba (lásd
a143/2010 (VII. 14.) AB határozat indokolása III. részének első pontját). Az azóta hatályba lépett Alaptörvény
azonban a nemzeti közösség és a nemzeti szuverenitás erőteljesebb védelem alá helyezésével kötelezi a mai
alkotmánybírói többséget arra, hogy felülvizsgálja az akkori álláspontot. A német alkotmánybírák 2009-es un.
liszaboni ítéletükben már kidolgozták azt az elméleti konstrukciót, mely lehetővé teszi, hogy egy ország egy
multilaterális nemzetközi egyezmény bírósága által adott egyezmény-értelmezéssel szemben az

69
alkotmányidentitás sérthetetlenségére hivatkozva fellépjen, és megtiltsa az ilyen értelmezéssel hozott döntés
országon belüli alkalmazását. A német alkotmánybírák ugyan elsősorban az Európai Unió tagállamokat érintő
jogi aktusaival szemben fogalmazták meg ezt az alkotmánybíráskodási doktrínát, de ennek lényeges
megállapításai minden multilaterális egyezményre állnak, ha abban az adott ország szuverenitását illető
felségjogról mond le, és a nemzetközi szervezet bírósága az ország alkotmányának normáit érintő ítélkezést
folytat. A jelen esetben a magyar állam alávetette magát az emberi jogi egyezményben, hogy szuverén
felségjogában foglalt immunitásáról lemond, egyéni panasszal fel lehet vele szemben lépni, és ha az Egyezmény
normáit megsértette, akkor az EJEB ítéletét végrehajtja. Ez az alávetés azonban csak addig állhat, amíg az EJEB
szigorúan tartja magát a Egyezmény normáihoz, mert ha elszakad ettől, akkor olyan kötelezettséget ró ki a
magyar államra, melynek ő nem vetette alá magát, és amely a magyar szuverenitáson nyugvó Alaptörvényünk
lényegi magvát sérti meg. Az alkotmánybírósági törvény (Abtv.) 23. §-ának kiterjesztő értelmezése - mely a
nemzetközi szerződések megkötése előtt jogosítja fel az Alkotmánybíróságot a nemzetközi szerződések
Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára – lehetővé teszi, hogy egy-egy EJEB döntést, mely a magyar
államot illetően született, megvizsgáljunk, hogy nem lépett-e túl az Egyezmény normáin, melynek alávetette
magát a magyar állam, és ennek végrehajtása nem sértené-e a hazai alkotmányosság sérthetetlen magvát, ezzel
alkotmányidentitásunkat. Erre az elvi opcióra tekintettel is szemben állok az EJEB gyakorlatának kötelező
jellegét sugalló megidézéssel határozatainkban, és a döntéseink erre alapozott indokolásával.
IV. (Az Abtv. 25. §. értelmezési vitái - III/590/2012. AB. hat. párhuzamos indokolás) Támogatom a határozat
rendelkező részében foglalt elutasítást, de az indokolás érvelésének menetét nem tudom elfogadni. Az indokolás III.
részének 2) pontja az egyedi ügyben döntő bíró Alkotmánybírósághoz fordulásának szabályozását illetően
megítélésem szerint tévesen azonosnak veszi az előző Abtv.-ben és a jelenlegiben: „Az Alkotmánybíróságról szóló
2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-a változatlanul lehetővé teszi azt, hogy ha a bírónak az előtte
folyamatban levő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmazni, amelynek alaptörvény-ellenességét
észleli, vagy alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság már megállapította – a bírósági eljárás felfüggesztése
mellett - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az Alkotmánybíróságnál kezdeményezze a
jogszabály vagy a jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítását, illetve az alaptörvény-ellenes
jogszabály alkalmazásának kizárását”. Ugyanis míg az előző Abtv. szabályozása alapján a bírónak csak akkor kellett
az Alkotmánybírósághoz fordulnia az előtte folyó ügy eljárásának felfüggesztése mellett, ha az alkalmazandó
jogszabály alkotmányellenességét észlelte, addig a jelenlegi Abtv. 25 §-a ezen túl akkor is kötelezővé teszi ezt, ha
olyan jogszabályt kellene alkalmaznia, melynek alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság már megállapította,
és kérnie kell az alkalmazási-tilalom kimondását. Ezt az új kötelezettséget pedig nem szűkíti le ez a szabály az
alaptörvény-elleneség kimondásának valamelyik fajtájára, hanem általános jelleggel teszi. Ezért az Abtv. vonatkozó
szabályának megváltozása már nem teszi lehetővé, hogy továbbra is a 35/2011 (V. 6.) AB határozatra hivatkozással
- mely az előző Abtv. szabályozást vette alapul – lehessen kizárni az absztrakt normakontroll útján
alkotmányellenesnek nyilvánított és megsemmisített jogszabályi rendelkezés alkalmazási tilalmának indítványozását
a bíró által. A jelenlegi Abtv. 25. §-a erre feljogosítja, sőt kötelezi a bírót. Nem vitás azonban, hogy ez a változás
feszültségben áll a jelenlegi Abtv. által is tartalmazott szabállyal, amely a leggyakoribb megsemmisítési időpontot a
szem előtt tartva úgy rendelkezik a 45.§ (3) bekezdésben, hogy a megsemmisítés közzététele napja előtt létrejött
jogviszonyokat és a belőlük származó jogokat és kötelezettségeket nem érinti a megsemmisítés. Ebből pedig az
következik, hogy noha a megsemmisítést kérő bírónak az előtte folyó ügyben már nem kell alkalmaznia a
megsemmisített jogszabályi helyet – és ugyanígy az alkotmányjogi panasszal az alkalmazott jogszabályi hely
megsemmisítését elérő indítványozó ügyében sem -, az összes többi, megsemmisítés előtti jogviszonyokból eredő
jogokra és kötelezettségekre igen. A többi bíró tehát, ha eléjük kerül ilyen jogokból származó vitás ügy eljárása,
nem kérhetné e szerint az alkalmazási tilalom kimondását. A jelenlegi Abtv. 25. §-a és a 45. § (3) bekezdése így
nyilvánvalóan ellenkező irányokba igazítja el a bírákat, így az Alkotmánybíróságnak ezt a dilemmát kellett volna a
jelenlegi határozatban valamelyik irányban feloldani egy önálló érveléssel, és az előző szabályzáson alapuló
35/2011-es AB-határozatra már nem hivatkozhatott volna.
Párhuzamos véleményemben én úgy látom feloldhatónak a jelzett ellentmondást a hatályos Abtv. két szabálya
között, ha abból indulunk ki, hogy a megsemmisítéshez vezető bírói kezdeményezés vagy alkotmányjogi panasz
mintegy ösztönzésként az alkotmányossági ellenőrzés útba indítására „prémiumként” kapja csak azt a lehetőséget mintegy a közérdek segítése fejében -, hogy már az adott ügyben sem kell alkalmazni a alaptörvény-ellenesség
címén megsemmisített jogszabályt és szigorú elvek szerint itt is el kellene maradni a megsemmisítés hatásának.
Ebből következik, hogyha az Alkotmánybíróság úgy ítéli meg, hogy a jogbiztonság és a beteljesedett
jogviszonyokba belenyúlás elkerülése érdekében nem él a visszamenőleges hatályú megsemmisítéssel, akkor az
említett prémiumtól eltekintve egyetlen további esetben sem lehet alkalmazási tilalmat kérni és elrendelni. Vagyis a
jelzett ellentmondás feloldását én elvi okok miatt a 45. §. (3) bekezdés javára látom megfelelőnek. Meg kell
jegyezni, hogy ez az értelmezés nagyobb felelősséget ró az Alkotmánybíróság tagjainak a vállára azzal, hogy ha a
megsemmisített jogszabályi hely gyakorlati hatásai úgy diktálják, akkor sűrűbben éljen a visszamenőleges hatályú
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megsemmisítéssel akár a szabály létrejötte időpontjáig visszamenve, vagy ennél későbbi, de a megsemmisítéstől
korábbi időpontban.
Ezzel összefüggésben fel kell még hívni a figyelmet arra, hogy a megsemmisítés időpontjának megválasztását
lehetővé tevő Abtv. 45.§ (4) bekezdése az ex nunc és a pro futuro megsemmisítés mellett nem csak az ex tunc - a
létrehozás időpontjáig visszamenő - megsemmisítést teszi lehetővé az Alkotmánybíróság számára, hanem bármely
más visszamenőleges időpontot is a létrehozás után. A jogászi közvéleményben ez ugyan szokatlannak tűnhet, de
előfordulhat, hogy a létrehozás időpontjáig visszamenő hatállyal történő megsemmisítéstől eltekintés révén létrejövő
alkotmányellenes hatások csak egy későbbi időponttól jelentkeztek nagyobb gyakorisággal a joggyakorlatban, és így
egy-egy esetben célszerű lehet, hogy ha nem is ex tunc hatállyal, de a megsemmisítés időpontjától időben korábbi
időpontot állapít meg az Alkotmánybíróság a hatályvesztésre. E lehetőség elé a szabályozás nem állít akadályt.
A párhuzamos indokolásban foglaltakon túl a mostani összegzésben ki kell még térni az Abtv 25. § kapcsán annak
értelmezésére, hogy a bíró az egyedi ügyében alkalmazott jogszabály alkotmánybírósági kontrollra küldésénél
pontosabban milyen szélességben támadhatja az alkalmazott jogszabályt? Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b)
pontja, melyet az Abtv 25. §-a konkretizál, „egyedi ügyben alkalmazandó jogszabályt” említ - és ezt teszi
megismételve a 25.§ is -, és ez felvetheti, hogy ha egy jogszabály bármelyik rendelkezését a bírónak alkalmaznia
kell, akkor akár az egész jogszabály megtámadására is fel van jogosítva. Szó szerinti értelmezésből ez
következhetne, ám az Alaptörvény 24. cikke (4) bekezdésének az Alkotmánybíróság vonatkozásában a
megsemmisítési jogosultság jogszabályi rendelkezésre szűkítéséből ered, hogy a megtámadásra feljogosítás a bíró
felé is csak a jogszabályon belüli, adott ügyben alkalmazott rendelkezésekre terjedhet ki. (A gyakorlatban eddig is
ilyen értelmezést kapott a bírák AB előtti indítványozási jogosultságának terjedelme.) Ám felmerül a bírák
törvényhez kötöttsége elvéből eredően, illetve a bírák túlzott jogpolitikai tevékenységének veszélyeit tekintve –
mely egy-egy bírót a neki nem tetsző törvényhely eltüntetésére ösztökélheti az alkotmánybírósági kontroll
lehetőségének felhasználásánál -, hogy a bíró az egyes, általa alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket csak az előtte
folyó egyedi ügy fényében, az az által felvetett összefüggések terjedelmében támadhatja meg, és csak ebben a
szegmensben kérheti az alkalmazott jogszabályi rendelkezések alkotmánybírósági kontrollját. Egy-egy jogszabályi
rendelkezés ugyanis mindig több aspektust, tényállási elemet tartalmaz, melynek csak egy-egy részét érinti a bíró
előtti folyó ügy, így ha a teljes jogszabályi rendelkezést megtámadhatja a bíró, akkor az egyedi ügyén túl az
általános jogpolitikai vonzalmainak érvényesítésére is felhasználhatja az AB előtti indítványozási jogosultságát. Ez
pedig tendenciaszerűen átpolitizálhatja ítélkező tevékenységét, illetve a törvényhez kötöttség beállítódását
nagymértékben csökkentheti, és a kötöttség helyett a a törvények megsemmisítésére törekvést fejlesztheti ki a bírói
karban. Az általam most javasolt szűkített értelmezéssel ez kiküszöbölhetővé válhat. Az Alkotmánybíróság pedig,
amennyiben helyt ad a bíró által kért megsemmisítési indítványnak, akkor a gyakorlatában már bevett mozaikos
megsemmisítéssel csak azt a részt semmisítené meg a támadott jogszabályi rendelkezésen belül, melyet a bíró előtt
folyó ügy összefüggései érintettek. Ezzel az Alkotmánybíróság is mentesülhet a túlságosan széles törvénykontroll
kényszerétől, és pragmatikusabb módon az egyedi ügyek összefüggései által segítve és megvilágítva tudná végezni
az alaptörvényi ellenőrzéseket.
V. (Az Abtv. 25. §. vitái folytatás - III/1458/2012 ügy hat. különvélemény) Az Alkotmánybíróság az új Alaptörvény
rendelkezései alapján egy új jogkört is kapott a bírósági ítéletek felülvizsgálati jogával, és ennek keretében az
eddigiekhez képest jóval gyakrabban kell foglalkoznia a törvények és más jogszabályok értelmezésével. Ez
szükségessé teszi, hogy ha alkotmánykonform értelmezéssel és ennek keretében az értelmezett jogszabályi helyhez
további alkotmányos norma meghatározásával az alaptörvény-ellenes állapot megszüntethető, akkor az
Alkotmánybíróság ezzel éljen, és ne az adott jogszabályi hely megsemmisítésével. Az alkotmánykonform
értelmezést és ennek keretében alkotmányos normatíva megállapításának eddigi szórványos gyakorlatát a
szankcionálás hiánya jellemezte, ám az új jogkörben, a bírósági ítéletek alkotmányos vizsgálatával és ezek esetleges
megsemmisítésével az Alkotmánybíróság megkapta az eddig hiányzó szankcionálási jogkört. Ezért végig kell
gondolni, hogy mikor éljen ezzel a szankcionálási lehetőséggel, és mikor a megsemmisítéssel, vagy inkább
alkotmányos követelmények megállapításával és a jogalkotó felé ezeknek alkotmányos mulasztásként pótlási
kötelezettség előírásával. A három szankcionálási lehetőség közül a különvéleményemben a jelen esetben ajánlott
alkotmánykonform értelmezés és ennek keretében alkotmányos normatíva előírása akkor látszik célszerűnek, ha az
Alaptörvényben olyan kifejezett előírás, jog, vagy alapelv szerepel, melyből közvetlenül következik egy normatíva,
ám azt a vizsgált jogi szabályozás nem tartalmazza. Ekkor az Alkotmánybíróság ezt az alkotmányos joghézagot
maga töltheti ki a hiányzó normatíva előírásával. Ezzel szemben, ha ilyen közvetlen normatíva nem vezethető le az
Alaptörvény írott szövegéből, hanem csak maguk az alkotmánybírák alkottak meg egy alkotmányos jogelvet egyegy alapjog, alapelv teljesebb tartalmának kibontására, akkor ez - mint az Alaptörvény kifejezett előírásához képest
alacsonyabb-rendű alkotmányos norma – nem lehet alapja ilyen alkotmánykonform norma közvetlen előírásának,
hanem csak alkotmányos mulasztás megállapításának és a jogalkotó felé ennek pótlására felhívásának. Ezzel az
önkorlátozással el lehet kerülni, hogy ezen új szankcionálási út mentén alakuljon ki egy újabb alkotmánybírósági
aktivizmus, ami a bírói fórumrendszert túlzottan az Alkotmánybíróság alá rendelné. A jelen esetben fennállnak a
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feltételek a közvetlen alkotmánykonforn normatíva előírásának, így ezt kellene előtérbe helyezni a megsemmisítés
helyett.
VI. (Az Abtv. 25. §. vitái folytatás - III/1177/2012. számú ügy 4. számú határozattervezetéhez feljegyzés) A
rendelkező rész mindkét pontját el tudom fogadni, de az indokolás egyik részét hiányosnak tartom és ezzel ezért
nem értek egyet, más részeivel szemben pedig elvi fenntartásaim vannak.
1.) Helyes a Tervezet indokolása a az indokolás III. része 3. pontjának (23. o.) első soraiban azzal, hogy az
elfogató parancsra vonatkozó15. § (3) bekezdés három esete közül az alaptörvényi vizsgálatot a végrehajtási
letartóztatásra korlátozza, mivel a jelen ügyben ténylegesen ez merült fel a indítványozó bíró alapeljárásában.
Ám hiányosnak látom az itt található indokolást. Ez ugyanis implicite egy helyes értelmezési szűkítést tartalmaz
az Abtv. 25. §-a alapján indítványozó bíró Alkotmánybírósághoz fordulási jogosítványának szélességét tekintve,
ám ezt nem teszi explicitté, csak egyszerűen deklarálja: „… így az Alkotmánybíróság jelen határozatában az
alapügyben alkalmazott 15. §. (3) bekezdés Alaptörvényhez való viszonyát kizárólag e céllal összefüggésben
vizsgálta.” Ezt helyesen tesszük megítélésem szerint is, de ezt a szűkítést meg kell indokolni, és elvi tézisként a
jövőre tekintettel ki kell fejteni. Elvi kérdésként merül fel ugyanis az Abtv. 25. §-a kapcsán annak értelmezése,
hogy a bíró az egyedi ügyében alkalmazott jogszabály alkotmánybírósági kontrollra küldésénél milyen
szélességben támadhatja az alkalmazott jogszabályt. Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés b) pontja, melyet az
Abtv 25. §-a konkretizál, „egyedi ügyben alkalmazandó jogszabályt” említ – és ezt teszi megismételve a 25.§ is
–, és ez felvetheti, hogy ha egy jogszabály bármelyik rendelkezését a bírónak alkalmaznia kell, akkor akár az
egész jogszabály megtámadására is fel van jogosítva. Szó szerinti értelmezésből ez következhetne, ám az
Alaptörvény 24. cikke (4) bekezdésének az Alkotmánybíróság vonatkozásában a megsemmisítési jogosultság
jogszabályi rendelkezésre szűkítéséből ered, hogy a megtámadásra feljogosítás a bíró felé is csak a jogszabályon
belüli, adott ügyben alkalmazott rendelkezésekre terjedhet ki. (A gyakorlatban eddig is ilyen értelmezést kapott a
bírák AB előtti indítványozási jogosultságának terjedelme.) Ám felmerül a bírák törvényhez kötöttsége elvéből
eredően, illetve a bírák túlzott jogpolitikai tevékenységének veszélyeit tekintve –, mely egy-egy bírót a neki nem
tetsző törvényhely eltüntetésére ösztökélheti az alkotmánybírósági kontroll lehetőségének felhasználásánál –,
hogy a bíró az egyes, általa alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket is csak az előtte folyó egyedi ügy fényében,
az által felvetett összefüggések terjedelmében támadhatja meg, és csak ebben a szegmensben kérheti az
alkalmazott jogszabályi rendelkezések alkotmánybírósági kontrollját. Egy-egy jogszabályi rendelkezés ugyanis
mindig több aspektust, tényállási elemet tartalmaz, melynek csak egy-egy részét érinti a bíró előtti folyó ügy, így
ha a teljes jogszabályi rendelkezést megtámadhatja a bíró, akkor az egyedi ügyén túl az általános jogpolitikai
vonzalmainak érvényesítésére is felhasználhatja az AB előtti indítványozási jogosultságát. Ez pedig
tendenciaszerűen átpolitizálhatja ítélkező tevékenységét, illetve a törvényhez kötöttség beállítódását
nagymértékben csökkentheti, és a kötöttség helyett a törvények megsemmisítésére törekvést fejlesztheti ki a
bírói karban.
A Tervezet indokolása által most javasolt szűkített értelmezéssel ez kiküszöbölhetővé válik, ám erre expliciten
ki kell térni. Az Alkotmánybíróság pedig, amennyiben helyt ad a bíró által kért megsemmisítési indítványnak,
akkor a gyakorlatában már bevett mozaikos megsemmisítéssel csak azt a részt semmisítené meg a támadott
jogszabályi rendelkezésen belül, melyet a bíró előtt folyó ügy összefüggései érintettek. De megteheti azt is, hogy
a vizsgált jogszabályi helyet eleve csak az egyedi ügy által érintett részében vizsgálja meg, a jövőre hagyva,
hogy csak a más részeit érintő, későbbi indítványoknál foglalkozzon a jogszabályi hely további részének
alkotmányosságával. Ezzel az Alkotmánybíróság is mentesülhet a túlságosan széles törvénykontroll
kényszerétől, és pragmatikusabb módon az egyedi ügyek összefüggései által segítve és megvilágítva tudná
végezni az alaptörvényi ellenőrzéseket.
A Tervezet indokolása a III. rész 2.2. pontjának utolsó mondatában most úgy kíván ebben eljárni, hogy
mintegy kvázi alkotmányos követelményként rögzíti a végrehajtási letartóztatás és a büntetőeljárás lefolytatása
céljából kibocsátott elfogató parancs két esetének alkotmányossági különállását – mintegy sugallva a jelen
ügytől eltérő eset esetleges alaptörvény-ellenességét –, majd a következő pontban leszűkíti az alkotmányossági
vizsgálatot a konkrét ügy által ténylegesen felvetett végrehajtási letartóztatás esetére. Ezt az eljárást én csak
akkor tartom teljes értékűnek, ha az Alkotmánybíróság az Abtv. 25. §-át elvi szinten értelmezve kimondaná,
hogy az indítványozó bíró az egyes, általa alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket csak az előtte folyó egyedi
ügy fényében, az az által felvetett összefüggések terjedelmében támadhatja meg, és csak ebben a szegmensben
kérheti az alkalmazott jogszabályi rendelkezések alkotmánybírósági kontrollját. Javasolom az előadó bíró
asszonynak, hogy ezt a tézisszerű mondatot a 3. pont első mondata után iktassa be a Tervezet mostani
szövegébe.
VII. Az Abtv. 25. §. vitái folytatás - (III/885/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Egyetértek a
határozat rendelkező részével, de mint a párhuzamosan elfogadott, másik határozat kapcsán is kifejtettem
(III/980/2014 AB hat.), nem tudom támogatni az indokolásnak azokat a részeit, melyek nem teszik elvi éllel
nyilvánvalóvá, hogy az Alkotmánybíróság értelmezésében a bíráknak az eljárásuk közben alkalmazott
jogszabályt csak azokban a jogszabályi rendelkezések vonatkozásában van lehetőségük megtámadni az
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Alkotmánybíróság előtt, melyeket ténylegesen alkalmaznak az előttük folyó ügy eldöntésére. Ez az értelmezés az
Abtv. 25. § (1) bekezdésének szószerinti megfogalmazásához képest szűkítő értelmezést jelent, de a bírák
törvényhez kötöttségének alaptörvényi rendelkezése, továbbá ehhez csatoltan a bírói funkció ellátásának
politizálástól való elválasztása (26. cikk (1) bekezdés) csak ezt a szűkítő értelmezést teszi lehetővé az
Alkotmánybíróság számára. Az elmúlt években többször megfigyelhető volt, hogy a majd háromezer hazai
bíróból néhány tucat arra használta fel az előtte folyó eljárást, hogy nem a ténylegesen alkalmazott jogszabályi
rendelkezést vagy rendelkezéseket támadta meg az Abtv. 25. § (1) bekezdésben adott felhatalmazásra hivatkozva
az alkotmánybírói testület előtt, hanem az országgyűlési politikai küzdelmek érveit is hangozatva a jogszabály
egészét. Ezzel pedig a politikai demokráciákban bevett politikai küzdelmek bírói szférára áttevődése jön létre,
mely rövid idő alatt átpolitizálhatja a bírói kart, és eltorzíthatja az igazságszolgáltatást. Az Alkotmánybíróság
szűkítő értelmezése ennek szabhat gátat, és ezért nem tudom elfogadni a határozat indokolásának azokat a
passzusait, melyek lebegtetik ebben a kérdésben ezt az értelmezést, és lehetővé teszik a politikai aktivitást kifejtő
bírák számára, hogy ezekre hivatkozva továbbra is egész jogszabályokat támadjanak, meg. Például: „Az eljáró
bíró tehát csak azon jogszabály illetve jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítására tehet
indítványt, melyet a konkrét ügy elbírálása során kifejezetten alkalmaznia kell(enne).” (Indokolás 2. pont). A
politikai aktivista bírák e megfogalmazásra támaszkodva továbbra is feljogosítva érezhetik majd magukat, hogy
egész jogszabályokat támadjanak meg, és ezzel mintegy a mindenkori ellenzék szerepébe kerüljenek. Ami nem
megy az országgyűlési erőviszonyok miatt az parlamentben, az így a bíró tárgyalótermekbe kerül át, mintegy
„perlési politizálást” megvalósítva a valódi igazságszolgáltatás helyett.
VIII. Az Abtv. 25. §. vitái folytatás - (III/885/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Egyetértek a
határozat rendelkező részével, de mint a párhuzamosan elfogadott, másik határozat kapcsán is kifejtettem
(III/980/2014 AB hat.), nem tudom támogatni az indokolásnak azokat a részeit, melyek nem teszik elvi éllel
nyilvánvalóvá, hogy az Alkotmánybíróság értelmezésében a bíráknak az eljárásuk közben alkalmazott
jogszabályt csak azokban a jogszabályi rendelkezések vonatkozásában van lehetőségük megtámadni az
Alkotmánybíróság előtt, melyeket ténylegesen alkalmaznak az előttük folyó ügy eldöntésére. Ez az értelmezés az
Abtv. 25. § (1) bekezdésének szószerinti megfogalmazásához képest szűkítő értelmezést jelent, de a bírák
törvényhez kötöttségének alaptörvényi rendelkezése, továbbá ehhez csatoltan a bírói funkció ellátásának
politizálástól való elválasztása (26. cikk (1) bekezdés) csak ezt a szűkítő értelmezést teszi lehetővé az
Alkotmánybíróság számára. Az elmúlt években többször megfigyelhető volt, hogy a majd háromezer hazai
bíróból néhány tucat arra használta fel az előtte folyó eljárást, hogy nem a ténylegesen alkalmazott jogszabályi
rendelkezést vagy rendelkezéseket támadta meg az Abtv. 25. § (1) bekezdésben adott felhatalmazásra hivatkozva
az alkotmánybírói testület előtt, hanem az országgyűlési politikai küzdelmek érveit is hangozatva a jogszabály
egészét. Ezzel pedig a politikai demokráciákban bevett politikai küzdelmek bírói szférára áttevődése jön létre,
mely rövid idő alatt átpolitizálhatja a bírói kart, és eltorzíthatja az igazságszolgáltatást. Az Alkotmánybíróság
szűkítő értelmezése ennek szabhat gátat, és ezért nem tudom elfogadni a határozat indokolásának azokat a
passzusait, melyek lebegtetik ebben a kérdésben ezt az értelmezést, és lehetővé teszik a politikai aktivitást kifejtő
bírák számára, hogy ezekre hivatkozva továbbra is egész jogszabályokat támadjanak, meg. Például: „Az eljáró
bíró tehát csak azon jogszabály illetve jogszabályi rendelkezés alaptörvény-ellenességének megállapítására tehet
indítványt, melyet a konkrét ügy elbírálása során kifejezetten alkalmaznia kell(enne).” (Indokolás 2. pont). A
politikai aktivista bírák e megfogalmazásra támaszkodva továbbra is feljogosítva érezhetik majd magukat, hogy
egész jogszabályokat támadjanak meg, és ezzel mintegy a mindenkori ellenzék szerepébe kerüljenek. Ami nem
megy az országgyűlési erőviszonyok miatt az parlamentben, az így a bíró tárgyalótermekbe kerül át, mintegy
„perlési politizálást” megvalósítva a valódi igazságszolgáltatás helyett.
Párhuzamos indokolásomban a rendelkező részi döntésnek ezt az elvi alapját kívántam kiemelni, és az
indokolás egyes részeiben az ezt lebegtető megfogalmazások problémájára rámutatni.
IX. (Az Abtv. 26. § (2) bek. vitái - IV/2096/2012 AB hat. különvélemény) A befogadás az alkotmányjogi panasz
kivételes útján történt, holott az indítványozókra vonatkozó, vitatott szabály nem közvetlen hatályosulással hatott
ki, hanem csak egyedi munkáltatói döntéssel érintette közvetlenül őket, így az Abtv 26.§. (2) bekezdésének
kivételes szabálya nem lett volna alkalmazható ügyükben. Csak az e §. (1) bekezdése alapján nyújthattak volna
be alkotmányjogi panaszt, és az ezáltal megkövetelt bírói jogorvoslati út kimerítésének hiányában visszautasítás
lett volna a törvényi előírásoknak megfelelő döntés az Alkotmánybíróság részéről. A határozat indokolásának
III. része ugyan elismeri, hogy a jelen esetben nem közvetlen hatályosulásról van szó, és egyedi munkáltatói
döntések hozták létre az egyedi jogi hatást az indítványozókra, melyekkel szemben bíróság előtt jogorvoslati
úttal lehetett volna élni, ám a szabályozás egyértelműségét szem előtt tartva úgy érvel, hogy ez a bírói
jogorvoslati út ’csak formális’ lehet, és ezért ez nem lehet alkalmas az érintettek jogsérelmének orvoslására. Ez
az érvelés azonban a jogsérelem és a alkotmányos sérelem összecsúsztatásán alapul. A törvényi szabályozás
természete szerint mindig egyértelműségre törekszik, melyből a bíró lehetőség szerint többé-kevésbé
mechanikusan le tudja vonni az egyedi ügyben ítéletének premisszáit. Ez persze sokszor csak az elvi keretek
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megadása lehet, amely mérlegelést tesz lehetővé a bírónak, de mindkét esetben azt mondja ki a bíró - mérlegelés
nélkül, vagy mérlegeléssel -, hogy mi az egyedi ügyben a jogos, és hogy történt-e jogsérelem a vitatott ügyben,
vagy sem. Az Alkotmánybírósághoz fordulva az alkotmányos sérelem állítása ezek után azt jelenti, hogy bár az
egyszerű törvényi jog, vagy más jogszabályi rendelkezés alapján nem történt ugyan jogsérelem, ám az
alkotmányos alapjogok és alapelvek bevonásával az állapítható meg, hogy maga a jog adott szabályai
alkotmányellenesek (vagy más szóval: alaptörvény-ellenesek). A határozat indokolásának érvelésével szemben
tehát az egyértelmű jogi szabályozás nem ’alkalmatlan’ a jogsérelem orvoslására, nem csak ’formális
jogorvoslatot’ jelent - és így el lehet tekinteni tőle, mint az alkotmányjogi panasz benyújtásának előfeltételétől -,
hanem ez az út jelenti a jogsérelem orvoslásának rendes bíróságok előtti útját, melynek végeredményeként
megállapítható, hogy jogsérelem nem következett be, vagy a felső bírói fórum orvosolta ezt. Az alkotmányos
sérelem állítása e kimerített jogorvoslati út után következhet, megtámadva az egyszerű törvényi jog, illetve
jogszabályi rendelkezés alkotmányosságát az Alkotmánybíróság előtt. A határozat különvéleményemben vitatott
érvelése az Abtv. 26.§ (2) bekezdése alapján történő kivételes alkotmányjogi panasz-utat óriási mértékben
kitágítaná, és lényegében ezt tenné fő szabállyá, hisz az egyértelmű jogi szabályozás léte, mely ennek az
érvelésnek és befogadási döntésnek az alapja, a jogrendszer nagyobbik részére jellemző, és ez a érvelés mint
precedens az alkotmányjogi panaszok áradatát indíthatja el a jövőben.
X. (Az Abtv. 26.§ (2) bek. vitái folytatás - IV/2166/2012 AB. hat. különvélemény) A teljes ülés többsége
befogadta a panaszt arra az érvre hivatkozva, hogy bár van bírói út és jogorvoslati út a jelen ügyben, de mivel a
jogi szabályozás egyértelműen megadja a munkaügyi bíróságoknak a nyugdíjazás jogosságának elismerését, így
a jogi út igénybevétele révén nem várható a nyugdíjazási döntés megváltoztatása - és így az állított jogsérelem
elhárítása -, ezért ez az út mint „formális” jellegű lehetővé teszi az Alkotmánybíróság számára, hogy ezt az esetet
mint „közvetlen hatályosulót” fogja fel, és a 26. § (2) szerint bírálja el – még a bírói út igénybevétele előtt.
Megítélésem szerint ez a teljes ülésen hozott befogadási döntést egyrészt az Abtv. rendelkezéseinek nyílt
megsértését jelenti, másrészt az e döntés meghozatalához érvként kialakított döntési formula súlyos
következményeket vonhat a jövőben az alkotmányjogi panaszok elbírálása felé. E döntés elvi alapja az, hogy ha
egy jogi rendelkezés egyértelműen megadja a bíró számára a konkrét eset elbírálását, akkor az mint
valószínűsíthetően csak formális bírói döntés lehetővé teszi minden ilyen jellegű ügyben érintett számára, hogy
bírói út nélkül a 26. § (2) alapján forduljon közvetlenül alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz. De
ezen döntési alap következményei még tovább mennek, mert ez az Abtv. 27. § alapján, bírói ítélettel szemben
benyújtható alkotmányjogi panaszra is kihat azzal, hogy itt sem lehet majd megkövetelni az első fokú bírói ítélet
pervesztese számára, hogy fellebbezés után jöjjön az AB-hez alkotmányjogi panasszal, mert csak demonstrálnia
kell, hogy a fellebbezési bíróság az egyértelmű jogi szabályozás miatt csak megismételheti az elsőfokú ítéletet,
így azt mint „formálist” nem követelheti meg az AB az alkotmányjogi panasz benyújtásához. Ezt ismét csak
törvénysértéssel fogadhatja el az AB, hisz az Abtv. 27. § világosan előírja a jogorvoslati út kimerítését, de
másrészt az így meginduló alkotmányjogi panaszáradat a rendes bíróságok ítéletei ellen - éveként kb. 200 ezer
bírói ítélet keletkezik Magyarországon az elmúlt évek bírósági statisztikái szerint – rövid idő alatt ellehetetleníti
az Alkotmánybíróság munkáját.
Korrigálni kell tehát megítélésem szerint a jelen ügy befogadási döntését, mert az törvénysértő, illetve
következményei veszélyeztethetik az Alkotmánybíróság jövőbeli munkáját.
XI. (Az Abtv. 26. § (2) bek. vitái - folytatás (IV/870-/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Tartalmilag
egyetértek a határozatnak mind a kúriai döntés megsemmisítését visszautasító döntésével, mind a támadott
jogszabályi rendelkezés megsemmisítésének elutasításával, ám az eljárás szempontjából fenntartásaim vannak a
határozattal, és párhuzamos indokolást csatolok hozzá. Az indítványt a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 233.§ (1) bekezdése és az Abtv. 26.§ (1) bekezdése alapján nyújtották be,
melyek az alkotmányjogi panasz két, teljesen eltérő eljárását jelentik. A választási eljárási törvényben létrehozott
speciális alkotmányjogi panasz lehetőségét az Alaptörvény 24. cikke (2) bekezdésének g) pontja teremtette meg,
amikor az Alkotmánybíróság számára további sarkalatos törvényben lehetővé tette további hatáskörök
megállapítását. A Ve. 233. § (1) bekezdése ez alapján hozta létre a választási eljárás során felmerült viták
ügyeiben hozott kúriai döntések ellen az Alkotmánybíróság előtti speciális alkotmányjogi panaszt, nagyon rövid
határidőt – kétszer három napot - adva ennek eldöntésére. Ebben az eljárásban csak a kúriai döntést lehet
megtámadni az alkotmányjogi panasszal, de a kúriai döntés alapját jelentő jogszabály esetleges alaptörvényellenességét ebben az eljárásban nem lehet indítványozni, erre ott van az alkotmánybírósági törvény 26. § (1)
bekezdése alapján benyújtható rendes alkotmányjogi panasz, mely jóval hosszabb határidőt ad az
alkotmánybíráknak a döntés megfontolására.
A jelen esetben az indítványozók a két eltérő alkotmányjogi panasz eljárását egyszerre indítványozták, és
megítélésem szerint a döntési eljárásunk kezdetén ezeket el kellett volna különíteni. Mivel a kúriai döntési út
kimerítése a jogorvoslati út végigjárását is jelentette az ebben érintett indítványozók számára, így jogosan
benyújthatták a Ve. 233. § (1) bekezdése alapján kezdeményezett speciális eljárás mellett az Abtv 26. § (1)
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bekezdése alapján induló, normakontrollt kérő alkotmányjogi panaszt is, ám ennek eldöntését nem várhatták a
Ve. 233. § (1) bekezdése által előírt kétszer háromnapos határidőn belüli eljárásban. Így az elkülönítés után most
a rövid határidőn belül csak a kúriai döntés elleni indítványrészt kellett volna az Alkotmánybíróságnak elbírálni,
és az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján az indítvány másik része által felvetett alaptörvény-ellenesség tárgyában
a döntést az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CLI törvény 15. § (1) bekezdésnek b) pontja
vonatkozásában el kellett volna halasztanunk. Ezt az indítványi részt a jelenlegi határozat elutasítja, illetve
visszautasítja, és az erre felhozott érvekkel én alapvetően én egyetértek, ám ezek alapos megvitatása és további
érvekkel körbeépítése csak a rendes alkotmányjogi panasz eljárásának hosszabb ideje alatt lehetséges. E mellett
rossz precedenst jelent a jövő számára most az, hogy a rövid határidejű, speciális eljárásban elintézendő
alkotmányjogi panasz összevonását az éves határidővel működő alkotmányjogi panasszal ez a határozat implicite
elfogadni látszik. A következő választásoknál ez növelni fogja a problémákat, mert a kúriai döntések
megtámadása mellett így az alapul fekvő jogszabályi rendelkezések megtámadását is rendszeressé teheti a
jövőben, és ez a kétszer háromnapos eljárásban megoldhatatlan helyzetek elé állíthatja az Alkotmánybíróságot.
Megítélésem szerint ezt a kérdést elvi szinten kellett volna kezelni a mostani határozatunkban, és ki kellett
volna mondani a Ve. 233. (1) bekezdése alapján benyújtott indítványok összekötésének tilalmát az Abtv. 26. §
(1) bekezdése alapján normakontrollt kérő indítvánnyal. Ennek elmaradása miatt írtam párhuzamos
indokolásomat, és bízom benne, hogy később egy hasonló ügyben a többségi határozat maga is át fogja majd
venni ezt az álláspontot.
XII. Az Abtv. 27. § vitái - IV/442-1/2014 sz. tervezethez feljegyzés. A feljegyzésemben először az indítvány
formai feltételeit és ezzel kapcsolatban a Tervezet megsemmisítési javaslatait szeretném érinteni, majd az
indítványi kérelem érdemével kapcsolatos álláspontomat fejtem ki.
1) Az indítványozó a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §. (1) bekezdése alapján létrehozott speciális
alkotmánybírósági eljárásban az ezáltal lehetővé tett, bírói határozattal szembeni indítvánnyal élt - mely az
Abtv. 27. §-ának egy speciális alesetének tekinthető -, és ebben a Kúria döntésének megsemmisítését kérte. E
speciális eljárásban az alkotmányjogi panasz csak a bírói határozat ellen lehetséges, és a rendes alkotmányjogi
panasznak az Abtv. 26. §.-ban foglalt fajtája itt kizárt, és itt az indítványozó nem élhet a bírói határozat alapját
jelentő jogszabályi hely megsemmisítését szolgáló 26. § (1) bekezdésének lehetőségével. Az indítványozó ezért
azzal a fogással élt, hogy az Abtv. 28. §.-ára is alapozta indítványát, ám ez csak az Alkotmánybíróságnak ad
döntés-kiterjesztési lehetőséget a 26 .§ illetve a 27. § szerinti alkotmányjogi panaszok esetében, de ez nem az
indítványozók indítványozási alapját jelenti, és ha ezt teszik, ezt vissza kell utasítani, mert e nélkül
összekeverednek az indítványozók jogosítványai és az Alkotmánybíróság ezekre reagáló döntési megfontolásai.
Az Alkotmánybíróság persze megtehetné, hogy éljen döntés-kiterjesztési jogával az Abtv. 28.§-a alapján, de
a következő elvi kérdés, hogy elegendő-e erre a mostani speciális eljárásunk három napos határideje, vagy ezzel
szemben ezt mint kivételes eljárást igyekezzünk mindig a legszűkebb indítványra szorítkozással gyakorolni a
jövőben, és az esetleg ennek kapcsán felmerülő további alkotmányjogi problémát elkülönítve – és ennek
vizsgálati lehetőségét jelezve a mostani határozatunk indokolásában az indítványozó felé – csak a rendes
alkotmányjogi panasz menetében később célszerű tárgyalni. Így csak a Kúria végzésének megítélése lenne a
határozatukban, hisz amúgy is csak erre nyújtottak be formailag megfelelő indítványt. Mivel most amúgy sem
meríthette ki az ügy kapcsán az indítványozó az Abtv. 26. §. (1) szerinti alkotmányjogi panaszt, ezt még az
alkotmányjogi panaszra vonatkozó szabályok időtartama alatt megtehetné a későbbiekben.
Ennek kapcsán vetném fel a most elkezdett, új jogkörünk gyakorlásának első lépéseinél, hogy elvi szinten
is abba az irányba kellene lépni a három napos szűk határidő miatt az Abtv. 28. §-ában adott jogkörünkben, hogy
e speciális eljárásunkban a bírói határozat alapját jelentő jogszabályi rendelkezést csak abban az esetben bíráljuk
el, ha arra elegendő az alkotmányos követelmény előírása melletti Kúria-döntés megsemmisítés. Ha ennél
erősebb megsemmisítés merülne fel, és csak magának a jogszabályi rendelkezésnek a megsemmisítése tudná
orvosolni a felmerült problémát, akkor azt zárjuk ki e speciális eljárásunkból, és azt mindig csak utólag a rendes
alkotmányjogi panasz útján, annak a 26.§ (1) bek. szerinti benyújtása esetén tárgyaljuk, és esetleg semmisítsük
majd meg a jogszabályi rendelkezést. A háromnapos rendkívüli eljárás körülményei igazolják az ebben a
speciális eljárásunkban az alkotmányjogi panasz elbírálásánál végrehajtott szűkítő értelmezésünket. A másik
megoldás, amit a Tervezet javasol, hogy rapid módon és a teljes kampányprobléma részleteinek körbejárása
nélkül semmisítsünk meg egy fontos jogszabályi helyet. Lehet, hogy erre szükség lesz, de erre csak a rendes
alkotmányjogi panasz menete alkalmas.
2) Rátérve a Kúria végzésének az Abtv. 27. §. szerinti elbírálására, szerintem el kell utasítani az indítvány
megsemmisítési kérelmét, mert a Kúriát kötötte a 224/2011 (X. 21.) Korm. rendelet 1. §.-a, nem is dönthetett
másként. Az indokolásban pedig jelezni kell az Alkotmánybíróság által elvi éllel e speciális eljárásunkra
kimondott fenti tézist, illetve jelezni az indítványozó felé, hogy a határidőn belül az Abtv. 26. (1) alapján
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benyújtott rendes alkotmányjogi panasza alapján a későbbiekben érdemben is megvizsgáljuk a kifogásolt
jogszabályi rendelkezés esetleges alaptörvény-ellenességét.
3. IV/557/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Nem tudom elfogadni a befogadás indokolásának
azt a megfogalmazását, mely az indítványozó állami szerv „nemzetgazdaságban, a pénzügyi
közvetítőrendszerben elfoglalt különleges és kiemelkedő jelentőségére tekintettel” fordulattal leszűkítve
deklarálja az állami szervek alkotmányjogi panaszhoz való jogát, és csak közvetve ismeri el a tisztességes
bírósági eljáráshoz való jogukat, melyet a magánfelek alkotmányosan védett alapjogi igényeként deklarál
(indokolás III. rész). A bírósági eljárásokban fegyveregyenlőség van, és az állami szerv a peres félként elveszti
hatalmi szerepét, sőt, mint más hatalmi ághoz tartozó szervezet épp hogy hátrányban lehet a bírói hatalom
fennhatósága alá kerülve. Így az alkotmánybírói testületnek alapvető feladata, hogy bírósági eljárást ellenőrizze a
tisztességes bírósági eljáráshoz való jog garanciális elveinek fényében az állami szervek peres félként részvétele
esetén is.
XIII. (X/1769/2013 sz. határozathoz különvélemény) Nem tudom elfogadni a többségi határozatot, mert az
alkotmánybíráskodás egészét illetően két kardinális kérdésben olyan megállapításokat tesz, melyeket
összeegyeztethetetlennek tartok az alkotmánybíráskodás eszméjével. Ezen kívül egy kérdésben olyan álláspontot
foglal el a határozat, melyet az Alaptörvény 28. cikkét illetően hibásnak értelmezésnek látok.
1) A két kardinális kérdés egyike az Alkotmánybíróság jogkiolvasztó tevékenységére vonatkozik. Ezt a korábbi
alkotmánybírák minden önkorlátozás nélkül művelték – a legkülönbözőbb alkotmányos alapjogokat önmaguk
által létrehozva -, és ennek révén a demokratikus törvényhozás feletti ellenőrzésüket sokszor alaposan
kibővítették. Ilyen kibővítés esetén alkotmánybírói aktivizmust lehetett korábban is megállapítani, de ha csak
egy-egy absztrakt alkotmányi érték, alapelv konkretizálását végezték el ezzel (vagyis az absztrakt értékekből,
elvekből csak konkrétabb tartalmakat bontottak ki, de új terület bevonásával hatáskörbővítést nem hoztak létre),
akkor ezt nem lehetett kifogásolni. Ilyen konkretizálás akkor akár olyan jog kiolvasztása is lehetett, melyet nem
tartalmazott az alkotmányi szöveg. Látni kell azonban, hogy az Alaptörvény hatályba lépése, mely lehetővé tette,
hogy Alaptörvényben biztosított jog léte esetén a bírói ítéleteket alkotmányjogi panasszal meg lehessen támadni
az Alkotmánybíróság előtt, döntő módon megváltoztatta a jogkiolvasztás következményeit. Ennek révén a jogok
kiolvasztásának most már az a közvetlen következménye, hogy az alkotmánybírák ezzel lényegesen megnövelik
a rendes bíróságok, köztük a Kúria ellenőrzés alá vonását - ráadásul minden alaptörvényi felhatalmazás nélkül,
pusztán csak önmaguk döntése által létrehozva. A jogkiolvasztó alkotmánybíró-elődeinknek ezzel a problémával
nem kellett szembenézni, és megítélésem szerint a többségi határozat támogatói nem gondolták végig azt, hogy
az Alaptörvény lényeges módon változtatta meg e tevékenység következményeit. Ezt a hibás álláspontot rögzíti
tézisszerűen az indokolás III. részének 1.2. pontjában tett következő állítás: „Azt, hogy milyen jogokat kell
„Alaptörvényben biztosított jog” alatt érteni, az Alkotmánybíróság gyakorlata alakítja ki.” Ezzel szemben kell
ragaszkodni ahhoz, hogy az „Alaptörvényben biztosított jogok” azok, melyeket az Alaptörvény tartalmaz, és ezt
nem bővítheti az Alkotmánybíróság azzal érvelve, hogy csak értelmezi az Alaptörvényt.
A jelen esetben a jogkiolvasztás korábbi gyakorlatát a többségi határozat a szerződési szabadság kérdése
kapcsán látja folytathatónak azzal, hogy ezt az Alaptörvény M) cikke (2) bekezdésébe alaptörvényi értékként és
elvként foglalt vállalkozási szabadságból látja kiolvaszthatónak: „Az Alaptörvény egy-egy, nem az alapvető
jogokat tartalmazó fejezetében található szabályából az Alkotmánybíróság Alaptörvényben biztosított jogot
megfelelő indítvány alapján vezethet le. (A Kormány második kérdésére e határozatban adott válaszként ilyen
jog az Alaptörvény alapján az M) cikk (1)-(2) bekezdéséből eredő szerződéses szabadság.)” (indokolás III. rész
1.2. pont). Ez a jogkiolvasztás - és ennek kapcsán az egész jogkiolvasztási gyakorlat legitimálása – azonban
megítélésem szerint teljesen felesleges, mivel az Alaptörvény XII. cikkének (1) bekezdésébe foglalt
vállalkozáshoz való jog részeként ez amúgy is kimondható. A vállalkozáshoz való jog egyik nélkülözhetetlen
aspektusa – melynek kibontására jogosult az Alkotmánybíróság – a szerződési szabadság, és ehhez már csak
erősítéseként kell odavonni az alaptörvényi értékeket és intézményi elveket tartalmazó Alapvetésből az M)) cikk
(2) bekezdésébe foglalt vállalkozási szabadságot. Alaptörvényben meglévő alapvető jog konkrét aspektusainak
kibontására jogosultak az alkotmánybírák, de új jog teremtésére nem, mert ezzel átvennék az alkotmányozó
hatalom szerepét.
Ennek az elvi álláspontnak fontos következménye van arra a választásra, amit az Alkotmánybíróság a
törvényhozás felé irányuló alkotmányos mulasztás vagy ezzel szemben a bírói jogalkalmazás felé irányuló
alkotmányos követelmény megállapításakor tesz. Ugyanis amikor az alkotmánybírák nem kívánják
megsemmisíteni az indítvánnyal megtámadott jogszabályi rendelkezést, ám alkotmányos problémát látnak
abban, akkor két alternatíva kötött választhatnak. Ha alkotmányos értékből, alapelvből illetve alapvető jogból
származó követelmény hiányát állapítják meg az adott jogszabályi rendelkezés tartalmában, ám kerülni kívánják
ennek megsemmisítését, akkor vagy alkotmányos mulasztást állapítanak meg a jogalkotó felé, és határidő
kitűzésével szólítják fel ennek jogalkotás útján való orvoslására, vagy önmaguk állapítanak meg az adott
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jogszabályi rendelkezés bírói alkalmazása felé alkotmányos követelményt, és közvetlenül ők írják elő a bírák
számára, hogy ezt a jogszabályi rendelkezést mindig ezzel az alkotmányos követelménnyel együtt alkalmazzák
mint alkotmánykonform értelmezést. Ez utóbbi esetben a jogalkalmazó bírák számára előírt alkotmányos
követelmény érvényesülését az garantálja, hogy ennek nem követése esetén a pervesztes fél alkotmányjogi
panasszal az Alkotmánybírósághoz fordul, és az alkotmánybírák alaptörvény-ellenesség címén megsemmisítik
az alkotmányos követelményt nem követő rendes bíróság ítéletét. Alkotmányjogi panasszal azonban a bírói
ítéletek ellen csak Alaptörvényben biztosított jog alapján lehetséges - és pusztán alaptörvényi értékekre vagy
alapelvekre támaszkodva nem -, így ha a rendes bíróságok felé ez utóbbiakból levezetve alkotna meg
alkotmányos követelményeket az Alkotmánybíróság, akkor ezt nem lehetne megtámadni alkotmányjogi
panasszal, és így ennek garantálása és Alkotmánybíróság általi szankcionálása nem lenne biztosítva. Ha tehát
ragaszkodunk ahhoz, hogy az Alkotmánybíróság nem olvaszthat ki új alaptörvényi jogokat, hanem ezek csak az
Alaptörvény által már szövegszerűen tartalmazott jogok lehetnek, akkor ebből következik, hogy ha egy
jogszabályi rendelkezés alaptörvényi értékből vagy alapelvből eredő hiányosságokat mutat - és nem alapvető
jogból eredőt -, akkor az Alkotmánybíróság csak a törvényhozás felé irányuló alkotmányos mulasztás
megállapítását választhatja ennek orvoslására, de a bírák felé közvetlenül irányuló alkotmányos követelmény
előírását nem, mert ez esetben a hiányzó alkotmányjogi panasz miatt nem lehetne ennek érvényesülését
garantálni.
2) Nem tudom elfogadni az indokolás III. részében a 2.2.2 pontban az ’általános cselekvési szabadság’
beleolvasását sem az Alaptörvénybe, melyet az első alkotmánybírósági többség az 1990-es évek elején alakított
ki, és amelyet az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseinek 5. pontja a régi Alkotmányon alapuló többi elvi
formulával együtt hatályon kívül helyezett. Ezt az utóbbi években a teljes ülésen hozott döntéseinkben már
kerültük, igaz elvi jelleggel nem foglalt állást az Alkotmánybíróság ennek későbbi sorsát illetően. A Kormány az
indítványában igyekezett minden olyan régi formulát megnevezni - és megkérdezni róluk a mai
alkotmánybírósági véleményt -, melyek megakadályozhatják az általa tervezett jogalkotással belenyúlást a
szerződésekbe, így kérdést tett fel az ’általános cselekvési szabadság’ korábbi formulájára is. Ebből a formulából
korábban a levezetett alapvető jogok sokaságát olvasztották ki a régi alkotmánybírák, és az az alkotmánybíró, aki
az „általános cselekvési szabadság” kiolvasztását és fenntartását ma is lehetőnek tartja, igent mond sok-sok
további alapvető jog kiolvasztására is, melyeket nem tartalmaz az Alaptörvény. Fontos kiemelni, hogy az első
alkotmánybírák által kialakított „láthatatlan alkotmánynak” ez volt a tengelye, és aki most erre igent mond, az az
Alaptörvény helyett ismét a régi bázisra helyezi döntési alapját - ha átlátja ezt, ha nem. Mindig is az volt az
álláspontom, hogy a tényleges írott alkotmány helyébe lépő ’láthatatlan alkotmány’ az alkotmánybíráskodás
intézményével való visszaélést jelentette, melyet egy demokratikus jogállam mellet hitet tevő alkotmánybírói
többség nem támogathat. A Kormány indítványában feltett kérdésre tehát le kellett volna szögezni a
határozatban, hogy a mai Alkotmánybíróság nem támogatja az Alaptörvénytől való elszakadást, illetve a
láthatatlan alkotmány koncepcióját is elveti, és így az ’általános cselekvési szabadság’ korábbi formuláját, illetve
az ebből levezetett további alapjogok sokaságát sem kívánja ismét döntési alapként használni a jövőben. Ezt
mulasztották el a többségi határozatot megszavazó alkotmánybírák, és ebben a mulasztásban nem kívánok
magam is részt venni.
XIV. Az Abtv 27. vitái folytatás - IV/1450-16/2013. sz. tervezethez feljegyzés. A rendelkező részi 2. pontot
nem tudom támogatni. Az itteni visszautasításnak - és nem elutasításnak – az adja az indokát a Tervezet 12.
oldalán, hogy az indítványozó a bíróság „ítéletének alaptörvény-ellenessége tekintetében is az Ör. támadott
rendelkezésének alaptörvény-ellenességére hivatkozik és külön indokolást nem tartalmaz.” Ezt az elvi jellegű
tézist nem tudom elfogadni, és megítélésem szerint elégséges alapnak kell tekintenünk egy támadott bírósági
határozat alaptörvény-ellenességének indokolására, hogy az annak alapul fekvő jogi rendelkezés alaptörvényellenességét állítja az indítványozó. Hozhat fel ezen kívül olyan indokolást is, hogy a bíróság az eljárás
folyammán még ezen túl is sértette valamely, Alaptörvényben biztosított jogát – vagy eleve csak ilyen
indokokkal érvel -, de önmagában azt is elégségesnek kell elfogadnunk, hogy csak a határozatnak alapul fekvő
jog rendelkezés alaptörvény-ellenességével érvel.
XV. Az Abtv 27. vitái folytatás (IV/1450-16/2013. sz. tervezet vitái) Az itteni visszautasításnak - és nem
elutasításnak – az adja az indokát a Tervezet 12. oldalán, hogy az indítványozó a bíróság „ítéletének
alaptörvény-ellenessége tekintetében is az Ör. támadott rendelkezésének alaptörvény-ellenességére hivatkozik és
külön indokolást nem tartalmaz.” Ezt az elvi jellegű tézist nem tudom elfogadni, és megítélésem szerint
elégséges alapnak kell tekintenünk egy támadott bírósági határozat alaptörvény-ellenességének indokolására,
hogy az annak alapul fekvő jogi rendelkezés alaptörvény-ellenességét állítja az indítványozó. Hozhat fel ezen
kívül olyan indokolást is, hogy a bíróság az eljárás folyammán még ezen túl is sértette valamely, Alaptörvényben
biztosított jogát – vagy eleve csak ilyen indokokkal érvel -, de önmagában azt is elégségesnek kell elfogadnunk,
hogy csak a határozatnak alapul fekvő jog rendelkezés alaptörvény-ellenességével érvel.
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XVI. Az Abtv 27. vitái folytatás (IV/3568/2012. számú határozathoz) Egy második problémafelvetésem a
határozati indokolásnak egy régebbi Abh.-ból átvett tézisszerű állítására vonatkozik, mely az Alkotmánybíróság
szerepfelfogását általános jelleggel kívánja rögzíteni. Felfogásom szerint az alkotmánybíráskodás elsődleges
szerepe - mely a rendes bírósági hierarchia felső szintjeinek és főként a Kúria beállítottságától megkülönbözteti abban áll, hogy az alkotmányi előírások, elvek és értékek szükségszerűen absztraktan megfogalmazott formuláit
a konkrét, elé terjesztett esetek kapcsán konkretizálja, és az egyszerű törvények és más jogszabályok
rendelkezéseinek konkrétságához közelítve fokozatosan egy konkrét és részletes alkotmányi rendet hoz létre.
(Aktivizmushoz és „láthatatlan alkotmány”-kreáláshoz ez akkor vezet, ha ez az alkotmánybírósági esetjogot
jelentő konkretizálás elszakad az írott alkotmánytól, és ez válik a későbbiekben az alkotmánybírósági döntések
végső és tényleges alapjává!) Az Alkotmánybíróság ezt az alapvető feladatát egy sor eltérő eljárása során fejti ki,
és nem vitásan az absztrakt normakontroll különböző eljárásai célozzák meg ezt közvetlenül is, ám a konkrét
normakontroll („valódi alkotmányjogi panasz”) is erre irányul, még ha itt másodlagosan az indítványozót ért
konkrét alapjogi sérelem orvoslása is a feladatunk. Már csak azért is, mert e nélkül „elfonnyadna” ez az eljárási
fajtánk, hisz e nélkül nem lenne ösztönzés arra, hogy a jövőben is elénk hozzák az indítványozók a konkrét
eseteiket, és mi ezzel is végrehajtsuk fő feladatunkat, az alkotmányos rend konkretizálását. A határozati
indokolás IV részének 1. pontjában ezzel szemben az egyéni szubjektív jogvédelmet, a konkrét alapjogi sérelem
orvoslását deklarálja az alkotmányjogi panaszok elbírálásához célkitűzésként, melyhez csak a „jogszabályok
felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi panaszok esetén” engedi meg másodlagos célként az „objektív
alkotmányvédelmet”, az „alkotmányos rend objektív védelmét”. Azért is tartom fontosnak szembenállásomat
kifejezni ezzel a szerepfelfogással, mert megítélésem szerint ez tényleg visszaadja a hazai alkotmánybírói
testületben az utóbbi években egyre inkább felerősödő szerepfelfogást, mely révén a tervezetekben és a testületi
vitákban háttérbe szorul az esetek kapcsán a felmerült alaptörvényi dilemmákkal foglalkozás – sokszor csak a
tagok kisebbik része szól ezekhez hozzá, és alakít ki tartós álláspontot -, és ezzel szemben az esetek egyszerű
tételesjogi rendelkezésein, illetve azok kúriai értelmezéseinek történeti változásain folyik a vita.
A vitatott alkotmánybírósági szerepfelfogás a döntési indokolásban tehát ezzel áll szemben, és ezért a konkrét
döntésen túl ezt átfogóbb jelleggel is az egyik legnagyobb problémaként kell felmutatni.
XVII. (Az Abtv. 31. §-hoz a res iudicata értelmezéséhez - (IV/1105-7/2016. számú tervezethez feljegyzés)
Támogatom a tervezetet, de az 5. oldalon a második bekezdésben egy összecsúszást látok a visszautasítás
megindokolásában a res iudicata és a korábbi Abh-k elvi jellegű döntéseivel már eldöntött alapvető
alkotmányjogi jelentőségű kérdés következtésben ennek hiánya miatti visszautasítást illetően. Mivel ez a
félreértés már épp az én legutóbbi anyagom kapcsán felmerült, és a tisztázás után egyhangú szavazással
különválasztottuk e két kérdést, nem lehet szó nélkül hagyni ennek ismételt megjelenését. Ha tehát egy elvi
jelentőségű értelmezési dilemmát eldöntött egy ügyben egy Abh. – a jelen esetben azt, hogy a közigazgatási
hatósági döntés után a bírói felülvizsgálat maga a jogorvoslat, így ezután már nem lehet követelni a további
jogorvoslatot mint alapvető jogot a XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján -, akkor az kizárja, hogy még egyszer
ennek vitatását később bármely más ügyben alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként elfogadja az új
indítványok befogadásánál az Alkotmánybíróság , és az Abtv. 29.§-a alapján kell ilyenkor a visszautasítást
megindokolni. Az elvi jelleg miatt ez az átfogó normatív érvelés a legszélesebb körben megadja a visszautasítási
alapot, és így ennek semmi köze nincs már a konkrét ügy kapcsán hozott döntéshez, amely res iudicata-t
eredményez, ha még egyszer egy ugyanilyen ügyben kerülne benyújtásra egy indítvány.
Az 5. oldalon a jelzett második bekezdésben e két kérdés csúszik össze, és miközben a mondat első fele
indokolatlanul idehozza a res iudicata problémát is, addig a második fele - helyesen – utalva az idézett Abh. elvi
jelentőségű kérdésben való döntésére utasítja vissza ezt az indítványi részt, ám nem idézi meg az Abtv. 29. §-t
visszautasítási alapként. Javasolom e bekezdés átformálását a következő módon, elhagyva a res iudicata
érintését: „Az Alkotmánybíróság - a fenti ügyekben felvetődő, azonos alkotmányjogi kérdésre adott
útmutatást jelen ügyben is irányadónak tartva – megállapította, hogy az indítványi kérelemnek ezen része
nem tekinthető alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek, ezért azt az Abtv. 29. §-a alapján
visszautasította.”
XVIII. Az Abtv. 32. §. vitái - III/1499-2/2013 sz. tervezethez feljegyzés) Az írja a Tervezet, hogy a bírói
kezdeményezésben indult eljárásban „az Alkotmánybíróság a jogszabály vizsgálatát hivatalból is végezheti. Ez
azt jelenti, hogy ilyenkor az indítványhoz kötöttség elve másként, vagyis korlátozottan érvényesül.” (2. p.)
Kuszának tűnik számomra ennek tartalma, mert hivatalból mi csak a nemzetközi szerződésbe ütközést
vizsgálhatjuk a jogszabályok felülvizsgálatánál, bármely már megindított eljárásunkban (Abtv. 32. § (1)
bekezdés), így nyilván csak tévedésből maradt ki az előbbi mondatból ennek jelzése. De ha így értelmezzük is a
mondatot, akkor is elvi kérdésként merül fel, hogy mi a nemzetközi szerződésbe ütközés esetén a hivatalból való
felülvizsgálatunk lehetséges terjedelme az indítvány alapján már megindított felülvizsgálati eljárásunkban az
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indítvánnyal támadott jogszabályi rendelkezéshez képest? A kritizált mondat a Tervezetben azt sugallja, hogy mi
talán az egész jogszabályt is felülvizsgálhatjuk, melyben a támadott jogszabályi rendelkezés van, sőt ezzel
összefüggő más jogszabályt is? A teljes ülésen majd megvitatjuk ezt, de számomra nyilvánvaló, hogy a
nemzetközi szerződésbe ütközésre alapozott, hivatalból való felülvizsgálatunk közben is kötve vagyunk az
indítványozó által már megindított eljárásban támadott jogszabályi rendelkezéshez, és csak annak nemzetközi
szerződésbe ütközését vizsgálhatjuk hivatalból is.
2) A másik problémát abban látom, hogy a Tervezet - elszigetelve a nemzetközi szerződése ütközés
vizsgálatát az Alaptörvénybe ütközéstől – nem tarja kötelezőnek számunkra a bírói kezdeményezésre a 24. cikk
(2) bek. b) pontban előírt 90 napos határidőt arra az alesetre, ha a bíró a kezdeményezés a nemzetközi
szerződésbe ütközésre tekintettel történt: „Ugyanakkor ilyen határidőt az Alaptörvény a jogszabályok
nemzetközi szerződésbe ütközésénél (24. cikk (2) bekezdés f) pont) nem tartalmaz”. (2.p.) Első ránézésre ez egy
lehetséges értelmezés, de ha rendszeresen vesszük szemügyre a Alkotmánybíróság nemzetközi szerződésekbe
ütközésre alapozott vizsgálatait, bevonva az intézményünket megalapozó eszmei alapot – az összes jogszabály
végső fokon Alaptörvénynek megfelelőségének védelmét -, akkor láthatjuk, ennek alapja az, hogy a Q) cikk (2)
és (3) bekezdése rögzíti a magyar jog nemzetközi joggal való összhangját, és az alkotmányírósági hatáskört
felsoroló 24. cikk már ezt hajtja végre. Így minden nemzetközi szerződésbe ütközésre irányuló vizsgálatunk - és
esetleg ilyen ütközés megállapítása - egyben az ütköző jogszabály Alaptörvénybe ütközésének vizsgálatát is
jelenti, melynek formai megjelenése, hogy az ilyen vizsgálatunknál megidézzük a Q) cikket is. Elvi szinten ez
azt jelenti, hogy azért vizsgáljuk a nemzetközi szerződésbe ütközést, mert az a számunkra legfelsőbb alapot
jelentő Alaptörvénybe ütközik, és ezt nem lehet elszigetelni - ahogy a Tervezet teszi - az Alaptörvénybe
ütközéstől. Így rendszeres értelmezéssel a 90 napos határidő erre az alesetre is áll, és nem lehet egyetérteni az
idézett mondattal a Tervezetből. Aki elfogadja az általam ajánlott értelmezést, és az Alaptörvényt mint a legfőbb
alapot fogalmazza meg minden jogkörünknél, az egyet fog érteni azzal is, hogy a jelen Tervezet rendelkező
részének 1. pontjába is is be kell illeszteni a nemzetközi egyezménybe ütközés kiegészítéseként, hogy
„nemzetközi egyezménybe és így az Alaptörvény Q) cikkébe ütközik” kitételt. Ezzel szemben az, aki magát az
Alaptörvényt is vizsgálhatónak és megsemmisíthetőnek tartja a nemzetközi jog alapján, az nem fogja elfogadni
értelmezési javaslatomat. Látható tehát, hogy bár formainak tűnhet ez a javaslat, de szimbolikusan nagyon is
fontos lenne, mert ez fejezi ki az Alaptörvényhez kötöttségünk maradéktalan vállalását.
XIX. Az Abtv. 37.§ (2) bek. vitái - III/1534-14/2013. sz. tervezethez feljegyzés) Hadd jelezzek még egy
felbukkanó eljárási kérdést az ügy kapcsán. Egy indítvány akkor megfelelő döntési eljárásainkban, ha pontosan
megjelöli, hogy indítványozási jogát az Abtv. melyik szakaszára alapozza, és az tényleg megfelel az Abtv.
feljogosításának. A jelen esetben az eljárás felfüggesztése melletti bírói kezdeményezésről van szó, melyet az
Abtv. 25. §-a alapján lehet benyújtani. E mellett van egy pótlólagos szabály a 37.§ (2) bekezdésben, hogy az
Alkotmánybíróság megvizsgálhatja a jogegységi határozatok Alaptörvénnyel való összhangját a bírói
kezdeményezés alapján lefolytatott eljárásban. Ám ezt az eljárást megítélésem szerint az Abtv. 25. §-a alapján
kell kezdeményezni, hisz az írja körbe annak kereteit, és ha e kezdeményezés konkrétan jogegységi határozat
felülvizsgálatára vonatkozik, akkor utalni kell az indítványozónak még arra is, hogy az Alkotmánybíróságnak az
Abtv. 37.§ (2) bekezdés alapján biztosított hatáskörének alkalmazását kéri. Az indítványban nem történt meg a
kezdeményezésnek az Abtv. 25. §-ra alapozása, a Tervezet átsiklott e kérdés felett, de az eljárási pontosság és a
későbbi indítványok helyessége érdekében erre ki kellene térni.
XX.(Az Abtv. 37.§ (2) bek-hez - III/1534-22/2013 sz. tervezethez feljegyzés) Nem tartom helyesnek annak
deklarálását, hogy az Abtv. 37.§ (2) bekezdés alapján a jogegységi határozat felülvizsgálatára kapott ABhatáskör csak a jogegységi határozatok rendelkező részére terjed ki, „míg a jogegységi határozatban megjelenő
döntéshez vezető indokok érékelésére az Alkotmánybíróságnak nincs felhatalmazása.” (10.p.) A határozat
ugyanis rendelkező részből és indokolásból áll, és az AB a teljes határozat felülvizsgálatára kapott
felhatalmazást. De nem csak e formai okból kell ragaszkodni a teljes határozatra kiterjedő felülvizsgálati
kompetenciánkhoz, hanem azért is, mert egy sor esetben olyan normatív álláspontok és állítások lehetnek az
indokolásban, melyeket az alsó bíróságoknak követniük kell, ítéleteikben ezeket is alapul kell venni, és
előfordulhat, hogy nem is a rendelkező rész normatívájával lesz az alkotmányos gond, hanem az indokolásba
foglalt normatív állásponttal. Így nem tűnik ésszerűnek, hogy önként feladjuk a teljes jogegységi határozat
felülvizsgálati kompetenciáját, és ezt a rendelkező részre szűkítsük. Nem is beszélve arról, hogy egy szerv
döntésének ezzel a belső differenciálásával mi maguk nyithatjuk ki a lehetőséget arra, hogy a bíróságok - vagy
akár más állami szervek is - az alkotmánybírósági határozatokat is szétbontsák, és csak a rendelkező részi
döntéseinket tekintsék majd kötelezőnek, elvetve az indokolásban lefektettet normatív álláspontokat, ahogy a
környező országokban az AB és a legfőbb bírói fórum közötti sokéves harcok során már többször felmerült.
XXI. (Az Abtv. 41. §-nak hézagához - a IV/475/2013. ügy vitái) Az elmúlt 23 év alatt az a megsemmisítési
gyakorlat alakult ki a hazai alkotmánybíráskodásban, hogy ha megsemmisítünk egy jogszabályt vagy egy
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jogszabályi rendelkezést, akkor nem a megsemmisített előtti korábbi szabályozás éled fel, hanem egy lyuk
támad, amit sürgősen ki kell tölteni tevékeny jogalkotással az arra illetékesnek. Ez a verzió logikailag nem lenne
kötelező, lehetne olyan megoldás is, amikor épp az ellenkező válna egy-egy ország alkotmánybíráskodásában
állandó gyakorlattá, és a megsemmisítés után automatikusan a megsemmisítettet megelőző jogszabály éledne fel.
(Mint néhány hónapja a Jogtudományi Közlönyben publikált cikkében Varga Zs. András javasolta is a kialakult
hazai gyakorlat ilyen irányú átfordítását.) Ebben a kérdésben azonban egy kialakult gyakorlat létezik, és az
említett Abh. azzal, hogy deklarálta indokolásában az egyházi státuszukat elvesztő egyházak ilyen státuszának
visszaállását hallgatólagosan átfordította a megsemmisítés utáni jogi helyzetet, és úgy fogta azt fel, hogy a
megsemmisített törvényi hely előtti jog egyszerűen feléledt, és ez biztosítja az egyházi státusz visszaállását.
Önmagában azonban az, hogy visszaható hatállyal semmisít meg az Alkotmánybíróság a kezdőnapjától fogva
egy törvényhelyet, az nem jelenti azt, hogy az azelőtti jogi helyzet önmagától visszaállt volna. Ha Varga Zs.
András javaslatát megvitatjuk, és az AB többsége úgy látná, hogy erre át kellene állni - én ezt valószínűleg nem
támogatnám itt most nem vázolható okokból -, akkor egy elvi döntés után a jövőbeli Abh-k megtehetnék ezt. De
a 6/2013 Abh. nem is észlelte ezt az elvi dilemmát, ahogy ennek nyomán és az ott rögzítettek
következményeként most többen is e jogtechnikai probléma tisztázása nélkül próbálnak megoldást találni.
A megoldás pedig a 23 éves gyakorlat alapján csak az lehet, hogy bevárjuk a 6/2013 AB határozat általi
visszaható hatályú megsemmisítés okozta szabályozási hiátus törvényhozó általi betöltését, ami a T/10750.
számú törvényjavaslattal készül is, és akkor bíráljuk el ezt az alkotmányjogi panaszt is. A 6/2013. AB
határozattal elkövetett jogtechnikai szarvashibát már nem tudjuk visszamenőlegesen helyrehozni, de legalább
nem súlyosbítjuk azt annak mostani felhasználásával.
XXII. (A 46. § (3) bek. az alkotmányos követelményekről - IV/1019-22/2016. számú tervezethez feljegyzés) Egy
fontos elvi kérdést vetett fel a tervezet utolsó vitáján Sulyok elnök úr, és bár a parafálási példányt már
közzétettem nem hagyom ezt válasz nélkül, mert ezzel elvi kérdéseket lehet tisztázni a jövőt illetően.
A felvetése úgy szólt, hogy ha az Abtv. 27. §-a alapján folyó alkotmányjogi panaszindítvány ügyében
járunk el, akkor ha nem nyilvánítjuk az alapul fekvő jogszabályi rendelkezést alaptörvény-ellenesnek, csak egy
alkotmányos követelményt füzünk a jövőt illetően ennek alkalmazásához, akkor – ezt megalapozandó - nem kell
áttérni a az adott jogszabályi hely vizsgálatára az Abtv. 28 §. bevonásával, hanem az alkotmányos követelményt
kimondását számunkra lehetővé tevő 46. § (3) bekezdés felhívása erre elegendő. Hosszan meditálva e felvetés
felett számomra a következő válasz bontakozik ki.
1)Az alkotmányos követelményeknek egy szűkebb és egy tágabb fajtája létezik a gyakorlatunkban, és ezt az
eddigiekben ilyen tisztán nem különítettük el. Szűkebb értelemben vett alkotmányos követelmény az, amikor az
adott jogszabályi rendelkezés értelmezési tartományán belül emelünk ki egy irányt, és az alkotmányos
követelménnyel ezt az értelmezési irányt alkotmánykonformnak deklarálva kötelezővé tesszük. Ezzel szemben a
tágabb értelemben vett alkotmányos követelményt fűzünk az adott jogszabályi rendelkezéshez, amikor nem a
rendelkezés meglévő értelmezési tartományából kiemelve alkotjuk meg az alkotmányos követelmény tartalmát,
hanem valamelyik releváns alaptörvényi rendelkezésből, alapjogból kibontva egy kipótlást, egy toldalékot
hozunk létre, és deklaráljuk, hogy csak ezzel a toldalékkal együtt tekinthető alkotmányosnak ez a jogszabályi
rendelkezés. A szűkebb tehát az alkotmánykonform értelmezést előíró alkotmányos követelmény, a tágabb pedig
az ezen túlmenő, kiegészítő jellegű alkotmányos követelmény.
2)Megítélésem szerint e két, eltérő fajta követelmény szétválasztásával lehet megválaszolni azt a kérdést, hogy
ennek kimondására a Abtv. 28 §-a alapján át kell-e térni a jogszabályi rendelkezés vizsgálatára, vagy nem, és a
27-§ szerinti panasz esetén elegendő az alkotmányos követelményt lehetővé tevő 46. § (3) bekezdés
meghivatkozása. Amikor ugyanis az alkalmazott jogszabályi rendelkezés értelmezési tartományán belül maradva
elemzünk és írunk elő egy alkotmányos követelményt - az egyik értelmezési irányt alkotmánykonformnak
minősítve és kötelezővé téve -, akkor valóban nem szükséges a 28 § alapján áttérni. Mintegy az bírói mérlegelést
megismételve benne maradunk a bírói döntés keretében. Ám ha kiegészítő jellegű alkotmányos követelményt
írunk elő - mint a jelen ügyben is -, mely nem volt benne az jogszabályi rendelkezés értelmezési tartományában,
hanem egy releváns alaptörvényi rendelkezést odavonva hoztuk azt létre, mintegy kipótolva az e nélkül
alaptörvény-ellenes rendelkezést, akkor nem kerülhetjük ki az jogszabályi rendelkezés átfogóbb vizsgálatát és a
28. §. bevonásával át kell térni ennek vizsgálatára.
XXIII. (Az Abtv. 46. § (6). bek. vitái - II/1477/2012 AB . hat. különvélemény) Nem értek egyet a többségi
határozatnak nemcsak a rendelkező részével, hanem magával a határozat meghozatalával sem. A határozat
ugyanis mint a 38/2012. (XI. 14) AB határozat kiegészítő határozata téves előfeltevésen nyugszik. A jelen
határozat tévesen felteszi, hogy a eredeti határozatban az Alkotmánybíróság elmulasztotta a róla szóló 2011. évi
CLI. törvény 45. §. (6) bekezdésében előírt kötelezettségét, miszerint, ha büntető- vagy szabálysértési eljárásban
alkalmazott jogszabályi rendelkezés semmisségét mondja ki,, akkor az ennek alkalmazása mellett jogerősen
befejezett eljárások felülvizsgálatát rendeli el. Az eredeti határozatban azonban a szabálysértési nyilvántartási
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rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186 §-ának nem a semmisségét mondtuk ki, hanem csak a határozat
közzétételét követő napjával kezdődően semmisítettük azt meg. Az elfogadott jogi nyelvben - melyet az
alkotmánybírák is használnak érveléseikben és határozataikban - a különböző hatállyal történő megsemmisítések
közül csak a létrehozásának időpontjától szóló, visszamenőleges megsemmisítés (ex tunc) hozza létre a
megsemmisített jogszabályi rendelkezés semmisségét. A jelen esetben nem ez történt, így nem is rendelhettük
volna el a megsemmisített jogszabályi rendelkezés alkalmazása mellett már jogerősen befejezett eljárások
felülvizsgálatát. Ebből következik tehát, hogy az Alkotmánybíróság most az Abtv 46.§ (6) bekezdésbe foglalt
előírás megsértésével hozta meg ezt a kiegészítő határozatot. A többi állami szerv törvénysértései és
alaptörvény-sértései megakadályozására létrejött Alkotmánybíróság alapvető kötelezettségével megy szembe, ha
különböző megfontolásokból kiindulva most eltekint a rá vonatkozó törvényi szabályozás tiszta értelmétől, és a
jelen esetben elrendeli a jogerősen lezárt eljárások felülvizsgálatát. Ha ezt akarta volna elérni, akkor
visszamenőlegesen kellett volna megsemmisítenie a 186. §-át, de miután nem ez tette, a törvényesség betartása
érdekében vissza kell utasítani azt, hogy utólag másítsa meg határozatának értelmét és következményeit.
XXIV. Az Abtv. 51. § (1) bek. vitái. (IV/423-11/2016. számú ügy vitái) Egy csatlakozó ügyben már volt egy
„pengeváltásunk” az előadó bíró úrral arról, hogy a szakszervezetek gazdasági-politikai érdekképviseletének
körébe sorolható-e az egyes személyek alkotmányos jogai sérelmében eljárás az alkotmányjogi panasz
keretében. Az akkori feljegyzésemhez írt válasz – alapozva a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
272. § (7) bekezdésére - nem győzött meg: „Véleményem szerint - szól a feljegyzésemre a válasz – a képviseleti
jog a tagoktól való konkrét felhatalmazások fennálltakor (…) az Alkotmánybíróság előtt is a szakszervezeti
tagok törvényben biztosított joga, így erre nézve a közvetett alkotmányjogi panasz nem utasítható vissza.”
Ehhez képest az Abtv. 51. § (1) bekezdése alapján „Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény valamint e törvény
szerint arra jogosult indítványa alapján jár el.” Ám mind a csatlakozó ügyben (IV/1657/2016) mind ebben az
ügyben a szakszervezet a saját nevében nyújtotta be az alkotmányjogi panaszt, mellékesen jelezve, hogy
szakszervezeti tagok állnak mögötte, jelen esetben egy ilyen tag volt.
Megismételve álláspontomat, a szakszervezetek gazdasági-politikai érdekképviseleti körébe nem szabad
bevonni az egyéneket illető alkotmányjogi panaszokat, mert ezzel annak „tömbösítésére” adunk lehetőséget, és a
politikai harc egyik útjává tesszük. A feljegyzésemre adott válasznak az az érve, hogy a tömeges devizahiteles
ügyekben korábban is a jogi képviselők jártak el, nem állhat a szakszervezetek általi képviseletre, hisz az
Ügyrendünk 27. § (1) bekezdése szerint jogi késviselő csak ügyvéd, jogtanácsos stb. lehet.
Így, noha elfogadom a visszautasítást a rendelkező részben, de szükségesnek látom az indokolásban
annak jelzését is (a jövőt illető lehatárolásként), hogy a szakszervezeteknek a tagjaikat illetően a 2012. évi I. tv.
272. § (7) bekezdésben rögzített politikai-gazdasági érdekképviseleti joga nem terjed ki az alkotmányjogi
panaszra. Ezzel a politikai érdekképviseleti harcok köréből kirekesztjük az alkotmányjogi panasz
alkotmánybírósági eljárását.
XXV. Abtv. 51. § (1) bek. vitái folyt. - (IV/1620-3/2016. számú tervezet vitái) Csak miután a tervezet után a
Kúriai ítéletet és az indítványt is elolvastam tudtam megérteni, hogy miről is van ebben az ügyben szó. A
tervezet csak annyit említ hogy az EMMI egy alkalmazottja az indítványozó, és a EMMI-vel szembeni
közérdekű adatigénylési pert lezáró és kiadásra kötelező kúriai ítélet után fordult hozzánk alkotmányjogi
panasszal. Azt azonban, hogy ezen túl még ténylegesen érintett is az adatok kiadására kötelező bírói ítélet által –
mely az EMMI összes kormánytisztviselőjének adatai kiadásra kötelezése közben őt is közvetlenül érinti – nem
derül ki a tervezetből. E rövid ügyismertetés miatt így az a lényeges dilemma is kimaradhatna az ügy feletti
elgondolkodásból, hogy miként áll a támadott bírói ítéletekkel ténylegesen és közvetlenül érintettek
alkotmányjogi panasszal élés joga, ha formálisan nem is vettek részt a bírói eljárásban – de ténylegesen épp
róluk szólt az ítélet. Vagyis a közvetett érintettség kérdése merül itt fel, és én ennek megvitatását illetve elvi
szintű megválaszolását ez ügy kapcsán fontosnak vélem. Ezt annál is fontosabbnak gondolom, mert a kúriai
ítéletből kivehetően a már abban az eljárásban meghivatkozott NAIH-álláspont szerinti jogértelmezést annak
nem kötelező jellege miatt nem is vizsgálta a Kúria (lásd az ítélet indokolásának 4. pontját), pedig annak
figyelembe vétele esetén épp ellenkező jellegű ítéletet kellett volna hoznia.
A fenti érvek alapján javasolom így az ügyismertetés kibővítését, és az indítvány befogadását. (Még ha
végül elutasítás is lesz esetleg a döntésünk, akkor is elvi jellegű megállapításokat tudnánk tenni így a közvetett
érintettségre az alkotmányjogi panaszt illetően.)
XXVI. Az Abtv. 58.§ (2) és (3) bek. vitái - IV/1176-30/2013 sz. tervezethez feljegyzés. Korábbi
feljegyzésemben csak eljárási-formai kérdések szempontjából fejtettem ki álláspontomat az előadó bíró úrnak a
Tervezetben megfogalmazott javaslataival kapcsolatban, ezeket most is fenntartom és megerősítem. Az átfogó,
egész szektorokat szabályozó törvényekre vonatkozó indítványoknak az az aggálytalan egyesítési gyakorlata,
melyet az Alkotmánybíróság az elmúlt évtizedekben kialakított, és most a takarékszövetkezeti ügyben is
megjelent, felülvizsgálatra szorul. Ennek révén ugyanis egy-egy jogszabályi rendelkezés alapvető jogokkal való
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összhangjának vizsgálata helyére egyrészt tendenciaszerűen átfogó jogpolitikai koncepciók vizsgálata kerül - és
ennek folyamán olyan közgazdasági, egészségügyi stb. stb. (az éppen vizsgált átfogó jogszabály témájától
függő) információtömeg kerül be a vizsgálatba, melyre az alkotmánybírák nem rendelkeznek felkészültséggel –
másrészt az egyes indítványok befogadhatóságának konkrét vizsgálata és az egyes jogi rendelkezések alapvető
jogokkal való összhangjának vizsgálata háttérbe kerül. A jelen ügy ezt a problémát tisztán megmutatta, és a
jövőben ki kellene dolgozni az egyesítések szűkítésének módozatait. (Pl. egyik lehetséges megoldás, hogy
egyesíteni csak azokat az indítványokat lehessen, melyek egy jogszabályon belül szorosan összefüggő jogi
rendelkezéseket támadnak.)

43) Az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdésének értelmezési vitái
I.(IV/1259-9/2017. számú tervezet vitái) Az indítvánnyal támadott OBH utasítás egy része a bírói jogállást
közvetlenül érinti, így az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdés értelmében csak sarkalatos törvényben jelenhetett
volna meg. Mivel pedig ezek a szabályok az egész szabályozást átszövik, így a közjogi érvénytelenség egész
szabályozásra kimondását tudnám csak támogatni. Az indítvány 6. oldalán az 5. pontban ezt kéri is az
indítványozó, ám a tervezet erre nem reagál. Leszűkíti az indokolás IV. részének 1. pontjában az indítvány által
felvetett problémákat három kérdésre (az 5. § e) pontra, a jogorvoslat hiányára és az integritásfelelős jogi
végzettség nélküliségére) és sarkalatosságból eredő közjogi érvénytelenség mellőzését röviden azzal indokolja,
hogy a 33/2012 (VII. 17. ) AB határozat a bírói jogállásnak csak néhány garanciális szabályát vonta be ebbe a
körbe.
Abban az időben – az Alaptörvény hatályba lépése utáni hónapokban – az akkori testületi többség
lényegében félretolta annak teljességét, és a régi Abh.-k alapján döntött, és ezért helyezte aztán erre
reakcióképpen a 4. alaptörvény-módosítás hatályon kívül ezeket. Így a mostani testületi többség már az
Alaptörvény tényleges rendelkezéseit a szem előtt tartva nem teheti meg, hogy miközben a vonatkozó
alaptörvényi rendelkezés a bírói jogállás részletes szabályaihoz követeli meg a sarkalatos törvényi szabályozást,
addig mi a 33/2012-es Abh. nyomán csak a garanciális szabályokat véljük ide tartozónak.
A közjogi érvénytelenség egész szabályozásra kimondása mellett én fontosnak tartanám, hogy
tartalmilag is válaszoljunk a bírói jogállást és ítélkezési függetlenséget alapjaiban érintő integritási szabályzás
lehetőségeire és ennek korlátaira. Ugyanis ha a közjogi érvénytelenség kimondása mellett jelezzük, hogy ez a
szabályzat megfelelő kihúzásokkal újra kiadható a bírókon kívüli igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában,
még felvethető, hogy ha a bírókra vonatkozó szabályozási részt bele foglalnák a bírói jogállásra vonatkozó
sarkalatos törvénybe, akkor az nem sértené-e a bírói függetlenséget? Megítélésem szerint igen, és én úgy látom,
hogy a mostani koncepció a közigazgatásba dolgozók tipikusan alárendeltségi viszonyú jogállására szabott
megoldást vitte át a bírákra is, ami elfogadhatatlan. Ez a folyamatos belső figyelés és integritásfelelősnek való
feljelentési és bejelentési kötelezettség, majd szankcionálás a bírák felé nem fér össze megítélésem szerint a bírói
függetlenséggel. Mint egy alternatív koncepció talán az lehetne ezzel összeegyeztethető, ha a bírói jogállási
törvénybe átkerülő tilalmak betartását inkább egy külső folyamatos ellenőrzés biztosítaná, pl. ahogy az USA-ban
az FBI fedett nyomozóinak állandó kísértései a képviselők és bírák korrupciót illető ellenálló-képességének
ellenőrzésére. Ez lehetne minden belső megkeresés nélkül is, de a bírósági vezetőknek törvényi előírással a
gyanú felmerülésekor ennek kötelező kérésével is.
Még érdemes kitérni arra, hogy kialakult az a szokásunk, hogy ha egy indok alapján már eleget teszünk
az indítványnak, akkor a többivel már nem foglalkozunk, és különösen így van ez a közjogi érvénytelenség
formai okának megállapítása esetén. Ez sokszor helyes, pl. a rövid határidővel rendelkező 30 napos döntési
kötelezettségünk esetén, és akár a 90 napos bírói megkeresés esetén is (bár ezt sajnálatos módon amúgy sem
tartjuk be), de a többi esetben nincs indok ragaszkodni ehhez a gyakorlatunkhoz. Másik oldalról úgy is meg lehet
ezt fogalmazni, hogy ezzel a gyakorlatunkkal nem merítjük ki sokszor az indítványi kérelmet. A jelen esetben
így erre a gyakorlatunkra hivatkozni nem tartanám szerencsésnek, ha tartalmilag nem mondanánk semmit a
közjogi érvénytelenség kimondása után. El kellene igazítani a törvényhozót, hogy a most vizsgált integritásszabályzat kapcsán nemcsak a formával volt gondunk, hanem a tartalommal is.
II. (IV/108-6/2018. számú tervezet vitái) A mostani indokolásban nem lehet elmenni a hatályon kívül helyezett
jogegységi határozatot felhasználó ítélőtáblai ítéletet helyeslő kúriai döntés 23. pontja felett, amit a tervezeti
indokolás III. részének 3. pontja alkotmányosnak kíván elismerni. Ezt nem tudom elfogadni. Ha egy jogegységi
határozatot egy későbbi jogegységi határozat explicit módon hatályon kívül helyez, akkor azt a bírák a 2011. évi
CLXI. törvény 42. § (3) bekezdés szerint a továbbiakban nem alkalmazhatják. Ha a későbbi esetek fényében a
már hatályon kívül helyezett jogegységi határozat valamelyik normatív álláspontja mégis irányadónak tűnik,
akkor azt kollégiumi állásfoglalásban vagy egy új jogegységi határozatban ismét hatályba lehet léptetni az új
jogszabályi rendelkezés mellé telepítve. De azt, hogy a különböző alsó fokú bíróságok maguk döntsék el, mikor
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léptetik hatályba valamelyik már hatályon kívül helyezettet vagy csak annak egy részét, azt a jogbiztonság
legnagyobb sérelmének látom. A 13/2013-as Abh.-ra analóg módon hivatkozni a háromezer bíróból álló bírói
kar vonatkozásában a legnagyobb tévedésnek tartom (lásd 11. o.), mert amit 15 alkotmánybíró egyetlen
testületben meg tud tenni a régi Alkotmányon alapuló Abh.-k újra felhasználásakor – még ha én ezt sem
helyeslem! - addig a sok-sok testületbe szétoszlott több ezer bíró esetében ez a jogi káoszt hozhatja el.
3. (IV/6242/2019. számú határozathoz különvélemény) Nem támogatom a határozat elutasító rendelkezését, és
az előttünk fekvő ügynek egy más eldöntési módját tudtam volna csak elfogadni.
Az ellenvetéseimet azzal kell kezdenem, hogy megítélésem szerint a tárgyat illetően az Alaptörvény egy
lényeges hézagot hagyott az igazságügyi rendszer hetedik alaptörvény-módosítással véghezvitt kettébontása
után. Míg a rendes bíróságoknak elnevezett büntető- és magánjogi bíróságok esetében a bírói igazgatást is
alaptörvényi szinten szabályozta az OBH-nak és elnökének illetve a az OBT-nak az intézményesítésével, addig a
közigazgatási bíróságok esetében a Közigazgatási Felsőbíróság intézményesítésével ezt csak a közigazgatási
bíráskodás jogalkalmazási és jogegységesítési feladataira hozta létre, de az itteni bírói igazgatás kérdéseiről a
hallgatást választotta. Így ennek törvényi szabályozása és e téren az alkotmányosság kérdésének megítélése
közvetlenül csak az Alaptörvény 25. cikke (8) bekezdése alapján lehetséges, mely a bírói igazgatás részleteinek
és a bírói jogállás részletszabályainak meghatározására pusztán a sarkalatos törvényi szabályozási szintet
rögzítette.
Ami elsőként ebből a helyzetből következik, az annak felmutatása, hogy a közigazgatási bíráskodási szektorban
a bírói igazgatásra és a bírói jogállás részleteinek szabályozására megvalósított miniszteri igazgatási modell nem
rendelkezik közvetlen alaptörvényi alappal. A következő kérdés, hogy ennek pótlására elégségesnek lehet-e
tekinteni a 25. cikk említett (8) bekezdésben adott általános felhatalmazását a bírói igazgatás és a bírói jogállás
részleteinek szabályozására? Az én válaszom erre az, hogy a miniszteri igazgatási modell felállítására csak az
Alaptörvény explicit szabályozása adhat lehetőséget, és ahogy a kettéválasztott bírói rendszer másik felére
intézményesített egy bírói igazgatási rendszert, úgy itt is csak az Alaptörvény teheti meg egy ettől eltérő
logikával működő bírói igazgatási rendszer intézményesítését. Az előttünk fekvő sarkalatos törvény már csak
ezzel az alappal tehette volna meg az indítvánnyal támadott miniszteri igazgatási modell részleteinek
szabályozását, de e nélkül maga ezt nem hozhatta volna létre.
Következő kérdésként adódik, hogy ha az alkotmányos szabályozásban egy nyilvánvaló hézag bukkan elő, akkor
miként lehet megítélni az ennek léte mellett hozott törvényi rendelkezések alkotmányosságát, és ehhez rögtön
adódnak a joghézag esetére a jogirodalomban általában létező betöltési verziók Az első ezek közül az, hogy fel
kell hívni a hatáskörrel rendelkező jogalkotót, a jelen esetben az alkotmányozó hatalom hordozóit, hogy rövid
időn belül töltsék ki az alkotmányi szabályozási hézagot. Mivel a hazai közjogi hagyományok és a hatályos
alaptörvényi szabályozás alapján az alaptörvény-módosításhoz kétharmados országgyűlési többség szükséges, és
ez létezik is ebben az országgyűlési ciklusban, így ennek megtétele lett volna a legegyszerűbb. A kérdés tehát az,
hogy az alkotmánybírósági törvény (Abtv.) alapján lehet-e hatáskört találni az Alkotmánybíróság számára
ehhez?
A testületi vitában hangoztatott álláspontom szerint az Abtv. 46.§ (1) bekezdésben szabályozott, egyszerű
törvényhozó felé irányuló alkotmányos mulasztás egy új verziójaként elképzelhető lett volna, hogy a nyilvánvaló
alaptörvényi szabályozási hézag miatt egy felhívást intézzünk az alkotmányozó hatalom hordozójához, hogy a
vizsgálatunk folyamán felbukkant hézagot töltse be, és ezt a lehetőséget a jövőre tekintettel csak a legszűkebben
javasoltam megfogalmazni.
E feltételekre a testületi vitában a következő szövegszerű javaslatot terjesztettem elő: “Amennyiben
alaptörvény-módosítás következtében az ezt követően ezzel összefüggésben megalkotott sarkalatos törvény
alkotmánybírósági vizsgálatánál nyilvánvaló alaptörvényi szabályozási hézag merül fel, és a vizsgált sarkalatos
törvény az államhatalom gyakorlásának kereteit közvetlenül érinti, az Alkotmánybíróság a döntése felfüggesztése
és határidő tűzése mellett felhívja az Országgyűlést mint az alkotmányozó hatalom hordozóját ennek
kitöltésére, és döntéshozatali eljárását csak a határidő eltelte után folytatja.” A testületi többség sajnálatos
módon ezt a javaslatomat nem fogadta el, így nem tudtam az általuk választott rendelkező részi döntést
megszavazni. Az Alkotmánybíróság elsődleges feladata eredeti eszméje szerint a politikai váltógazdaságon
nyugvó demokratikus állam hatalomgyakorlási kereteinek őrzése, és itt – szemben a törvényhozás folyamatos
tartalmi instrukcióit jelentő alkotmánybírósági irányítással - az alkotmánybírák szélesebb lehetőségeit is el lehet
ismerni. A mostani javaslatom ezt érintette, és a nagyon szűk megfogalmazás és az előfeltételekkel körülírás
pedig biztosíthatta volna, hogy az Alkotmánybíróság a jövőben is csak a legritkább esetben léphetet fel ez
alapján. Ha analógiát keresünk e lehetőség korábbi megjelenésére az AB gyakorlatában, akkor talán a 16/1991es AB-döntést lehet felhozni, mely a már a törvényjavaslatok alkotmánybírósági kontrollját is lehetővé tevő
akkori Abtv.-rendelkezést deklaratívan félretette, mert az akkori alkotmánybírák ezt az államhatalom
gyakorlásának kereteit közvetlenül érintőnek gondolták.
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44) A bírói függetlenség intézményi elv és nem Alaptörvényben biztosított jog
(26. cikkhez)
I.(IV/3636/2012. sz. ügy határozatához különvélemény) Nem támogatom a Kúria határozatainak
megsemmisítését, az alkotmánybírósági törvény által megkövetelt előfeltétel hiányában be sem fogadhattuk
volna az indítványt, és érdemi vizsgálat nélkül vissza kellett volna utasítanunk. Itt alkotmányjogi panaszról van
szó, és ezt benyújtani az Abtv. 26-27. §-ai szerint csak az Alaptörvény által biztosított jog sérelme esetén
lehetséges. A jelen esetben azonban az indítványozó nem saját jogsérelmére hivatkozva nyújtotta be
alkotmányjogi panaszát, hanem az Alaptörvénynek a bírói szervezetrendszert és a bírói függetlenség védelmét
tartalmazó 26. cikk (1) bekezdésére alapozva. A többségi határozat ezt a szervezeti-intézményvédő elvet
formálta át az egyes bírákat megillető „alaptörvényi joggá” és így látta lehetségesnek, hogy erre alapozva a
benyújtott indítványt alkotmányjogi panaszként elbírálja. Ezzel azt az utat látszik követni, amit a korábbi
alkotmánybírósági többségek a jogállamiság elvével tettek, amikor két alesetet ebből kiemelve - a hatályba lépés
előtti megfelelő felkészülési idő hiányát, illetve a visszaható hatály tilalmának megsértését - mint alkotmányjogi
panasz benyújtási alapot fogadták el ezeket. Ám hadd jelezzem, hogy a jogállamiságból jogkiolvasztást a
korábbi alkotmánybírák még akkor tették meg, amikor nem volt az eljárásaink között a bírói ítéletek elleni
alkotmányjogi panaszok lehetősége, így ez egyszerűen csak sokasította az Alkotmánybíróság fellépési
lehetőségét a törvényhozással és a többi jogalkotó szervekkel szemben (demokráciával szembeni aktivizmus).
Most azonban azáltal, hogy az új Alaptörvény létrehozta a bírói ítéletekkel szembeni alkotmányos panaszok
eljárását, és ezt kizárólag az „Alaptörvényben biztosított jogok” sérelme esetén tette, ez a jogkiolvasztás teljes
horderejét megváltoztatta. Ezzel az új úttal ugyanis az Alaptörvény az Alkotmánybíróság ellenőrzése alá
helyezte a rendes bírói kart, csúcsán a Kúria döntéseivel, és minél inkább jogkiolvasztással él az
Alkotmánybíróság – az Alaptörvényben biztosított jogok körét növeli és növeli - annál szélesebb körben válik
lehetővé a Kúria döntésével szemben az AB-hez fordulni, és válik egyre alávetettebbé a rendes bírói kar illetve a
Kúria az Alkotmánybírósággal szemben (jogállammal szembeni aktivizmus). És mindezt az alkotmánybírák saját
döntésükkel hozzák létre, nem az Alaptörvény jogosította fel őket erre az alávetésre.
A legnagyobb veszélyt jelenti a demokratikus jogállamra, ha a már megtörtént eseti kiolvasztást általános
lehetőségként mondja ki a mostani alkotmánybírósági többség - ahogy a határozatban implicite már szerepel -,
és az Alaptörvény szervezeti-intézményi elveiből a jogkiolvasztást mint korlátlan jogosítványt deklarálja az
alkotmánybírák kezében. Az új helyzetben az Alkotmánybíróság Kúriát felülbíráló tevékenysége
elkerülhetetlenül feszültséget hoz létre - a környező (és a spanyol, orosz, lengyel) államok már régebben létező
ilyen szituációját ismerve -, de minél inkább tényleges alaptörvényi felhatalmazás nélkül, jogkiolvasztással
növelik az alkotmánybírák a rendes bírói kar alávetését, annál nagyobb lesz később a robbanás, ha a Kúria
felismeri ennek alapnélküliségét. Emellett még alaptörvény-ellenes is ez, mert a hatalommegosztás intézmények
közötti egyensúlyát felrúgják ezzel az alkotmánybírák. Ráadásul látni kell, hogy minden jogkiolvasztás nélkül is
el tud járni az Alkotmánybíróság az „Alaptörvényben biztosított jogok” sérelmén túl, hisz a Kúriát elkerülő,
többi eljárásában (utólagos normakontroll, ombudsmani kezdeményezés stb.) minden alaptörvényi rendelkezés
feljogosítja törvényi stb. rendelkezések megsemmisítésére. A jogkiolvasztás egyetlen „hozadéka”, hogy ekkor az
absztrakt állami célként, alaptörvényi elvként vagy intézményi jellemzőként rögzített alaptörvényi előírás
átalakul, és tágabban lehetővé teszi az alkotmányos panasz útjának mozgásba hozását, és végső soron a Kúria
ítéleteinek új és új területen való ellenőrzés alá vonását. Teljes mértékben elutasítom ezt, és ezen újonnan belépő
hatások miatt a korábbi eseti jogkiolvasztást a jogállamiságból is elvetendőnek tartom.
II. IV/1806/2018. számú ügyhöz különvélemény) Nem támogatom a visszautasító döntést, mert az ügy lényegét
érintő kúriai álláspontot – az előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bíróhoz való jognak a
tisztességes bírósági eljáráshoz való jog aspektusaként való el nem ismerését – a végzés indokolása korrigálta, és
nagyon helyesen ennek alaptörvényi garanciaként elismerését rögzítette több korábbi Abh. alapján (pl. 36/2013
(XII. 5) AB határozat, indokolás 32. pont). Ennek ellenére ezután elfogadta az indítvánnyal támadott bírósági
elnök tájékoztatása alapján, hogy az ettől való eltérés indokolt volt, és ezzel támasztotta alá az indítvány
visszautasítását. Megítélésem szerint már ez a végzés által tartalmazott érdemi vizsgálat is csak elutasítást és
nem visszautasítást tett volna lehetővé. Ehhez azonban meg kellett volna még előtte vizsgálni a mellőzés
részleteit, és végigjárni az előre megállapított ügyelosztási rend alapján kijelölt bírónak a tisztességes bírósági
eljáráshoz való jog aspektusaként elismerését és ennek alaptörvényi jelentőségét. Személyes véleményem szerint
ez az aspektus a bírói függetlenség egyik leglényegesebb összetevője, és ezért mindenképpen fontosnak
tartottam volna az indítvány érdemi elbírálását. Még ha az érdemi vizsgálatot elutasítással is zártuk volna a
konkrét esetben, de az bírói ügyelosztási rend kérdéseit alkotmányos ellenőrzés alá vonva a bírói függetlenség
kérdéskörét rendszeresebben ki tudtuk volna bontani. Ezért nem tudtam megszavazni a többségi döntést.
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45) A bírói jogalkalmazás Alaptörvénnyel összhangban értelmezésének kötelezettsége
(28. cikk)
I. (IV/2988-8/2012 sz. tervezethez feljegyzés) Erősnek találom azt a megfogalmazást 13. oldalon, hogy „A rendes
bírósági szervezetrendszer élén álló Kúria sem veheti át az alkotmánybíráskodás feladatát azzal, hogy ítéleteiben
alkotmányossági felülvizsgálatot végez.” Ez így túl erős megállapítás, mert bár a Kúria nem élhet a legtöbb
olyan alkotmányosság-felülvizsgálati lehetőséggel, amivel mi rendelkezünk a bírói ítéletek felett, ám az
Alaptörvény 28. cikk által előírt bírói kötelezettség az alkalmazott jogi rendelkezés Alaptörvénnyel összhangban
történő értelmezéséről ad egy szűk alkotmányosság-felülvizsgálati jogot a Kúriának is. Sőt, ugyanígy a
ítélőtábláknak és a törvényszékeknek is. Ha egy alsóbíróság egy ügy eldöntése kapcsán a jogi rendelkezés
mellett nem vonja be ennek értelmezésébe a vonatkozó alaptörvényi rendelkezést, akkor a fellebbezés esetén
ennek megállapításával a felsőbíróság a 28. cikkben elírt kötelezettség megsértése okán megállapítja az
alsóbíróság jogértelmezésének „alaptörvény-sértés miatti jogellenességét” és megadja a 28. cikk bevonásával az
általa vélt, Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezést a jogi rendelkezésnek, ami után a pervesztes fél
felülvizsgálata nyomán a Kúria kialakítja a rendes bírósági rendszeren belüli végső álláspontot az adott jogi
rendelkezés 28. cikk alapján adható értelmezéséről. És akkor lehet hozzánk fordulni alkotmányjogi panasszal
annak, akit ez az ítélet közvetlenül érint, és ezt alaptörvény-ellenes értelmezésnek tartja, ami nyomán mi
megadjuk a végső autentikus alaptörvényi-értelmezést az adott jogi rendelkezést illetően; vagy megerősítve
valamelyik bírói ítéletben elfogadott értelmezést,vagy ezekből kikeverünk egy újat, vagy egy teljesen új irányban
értelmezzük azt. A Kúria tehát végezhet alkotmányossági felülvizsgálatot is az egyszerű jogi felülvizsgálat
mellett, ezt nem tagadhatjuk meg tőle a 28. cikk okán.
II. (X/1769/2013 sz. határozathoz különvélemény) További problémám az indokolással, hogy tézisszerű
megfogalmazásaiban az alaptörvényi rendelkezéseknek a rendes bírósági jogalkalmazásban és ezen keresztül az
egyes jogágakban való szerepe csak leszűkítetten kap megfogalmazást. Az indokolás III. részének 1.1.2
pontjában ez így hangzik: „Az Alaptörvényben foglalt jogok a magánjog generálklauzuláin keresztül képesek
beszűrődni a magánjog rendszerébe. Ahol tehát még generálklauzula alkalmazására sincs lehetőség, ott az
alkotmányi jogok sem képesek közvetlenül hatni a magánjogban.” Majd ezt konkretizálva az 1.1.4. pontban a
rendes bíróságok jogalkalmazásánál az Alaptörvény bevonását a generálklauzulákra tekintettel írja elő: „Az,
hogy a konkrét perben az eset összes körülményeinek mérlegelésénél a rendes bíróság a polgári generálklauzulák
értelmezésekor milyen intenzíven hivatkozik az M) cikk (2) bekezdésének egyes elemeire, elsősorban a rendes
bíróságra tartozó kérdés (…).” Ez az értelmezés megengedhetetlenül leszűkíti az Alaptörvény 28. cikkét, mivel
az általános jelleggel írja elő a bírák kötelezettségeként az alkalmazott jogszabályi szöveg értelmének
megállapításánál az Alaptörvény bevonását, és nem szűkíti ezt le ezt a generálklauzulák alkalmazásának esetére.
Minden jogszabályi hely, melynek normatív tartalma nyitott, és így konkretizáló értelmezést igényel,
kötelességként veti el a bíró számára a 28. cikk révén az Alaptörvénnyel összhangban való értelmezést. Ezért
nem csak az hibás megállapítás a többségi határozat indokolásában, hogy ezt a kötelezettséget a
generálklauzulák létére szűkíti le, hanem az is, hogy főszabályként ezt a bevonást a rendes bíróságok saját
mérlegelése területéhez tartozónak deklarálja. Ezzel a deklarációval az Alkotmánybíróság felmenti magát attól a
terhes kötelezettségétől, hogy az Alaptörvény 28. cikkének bírói gyakorlatban való érvényesülését ellenőrizze, és
ennek hiányosságai esetén fellépjen az Alaptörvény érvényesülése védelmében. Megítélésem szent az
Alkotmánybíróság ezzel a szűkítéssel a bírói jogalkalmazást illetően lemond arról a feladatról, melyre
létrehozták: az Alaptörvény, jelen esetben ennek 28. cikke érvényesülésének ellenőrzéséről.
Az Alaptörvény 28. cikkének ez a leszűkített értelmezése okozta a mostani többségi határozatban azt, hogy a
rendelkező rész 2. pontjában – az indítvány kérdésére válaszolva - az absztrakt alkotmányértelmezési
hatáskörében nem látta megítélhetőnek a bírói ítéletek alaptörvény-ellenességének problémakörét, és ezt csak a
mindenkori konkrét bírói ítéletek fényében látta vizsgálhatónak. Ezzel szemben, ha az általam ajánlott szélesebb
- és az alaptörvényi szöveg értelmével egybevágó - értelmezéssel vizsgáljuk a bírák kötelességét az Alaptörvény
28. cikke alapján az alkalmazott jogszabály Alaptörvénnyel összhangban álló értelmezésére, akkor azt kellene
rögzíteni, hogy ha egy bíróság a mostani indítványban felvetett devizahiteles ügyek megítélésénél nem vonta be
értelmezésébe az M) cikk (2) bekezdését, akkor már formai okokból is alaptörvény-ellenesnek minősül az ítélete.
A többségi határozat szűkített - és az alaptörvényi szöveg nyelvtani értelmével szembenálló – értelmezése így a
mostani indítványra adott válaszában szükségszerűen okozta a rendelkező részben adott megállapítás
félrefutását.
III. (IV/739/2014. sz. hat. különvélemény) Bizonytalanságot okozó állítás az indokolásban az alapjogok
kötelező bevonása – az érintett jogszabályi rendelkezésen túl - a bírói döntések kialakításába, melynek
elmaradása esetére alaptörvény-ellenesség megállapítását helyezi kilátásba: „Ha a bíróság az előtte fekvő,
alapjogilag releváns ügy alapjogi érintettsége tekintet nélkül jár el, és az általa kialakított jogértelmezés nem áll
összhangban e jog alkotmányos tartalmával, akkor a meghozott bírói döntés alaptörvény-ellenes.” (Indokolás III.
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rész 2.1. pont). Ez az állítás döntő módon befolyásolhatja a jövőben a bírák döntéskialakításánál az egyszerű jogi
rendelkezések és az alaptörvényi rendelkezések - köztük az Alaptörvényben biztosított alapjogok és más jogok,
illetve alaptörvényi értékek és értelmezési deklarációk – együttes figyelembevételét, ám közben elmulasztotta
tisztázni az alapjogi relevancia terjedelmét. Az alapjogok ugyanis míg funkciójukat tekintve - és történelmileg is
- az egyes egyént az állami szervekkel szemben védték, addig ezeket az utóbbi évtizedekben egyes országokban
a magánfelek egymás közötti viszonyaira is kiterjesztették, noha az utóbbiakra alapvetően az egyszerű törvényi
jogok szabják meg a viszonyokat. Ezt a németeknél egy alaptörvényi rendelkezés indokolta is, mert ott az 1.
cikk (3) bekezdése deklarálja, hogy az Alaptörvényben „felsorolt alapjogok mint közvetlenül hatályos jog kötik
a törvényhozást, a végrehajtást és az igazságszolgáltatást”. Néhány más országban annak ellenére, hogy ilyen
közvetlen hatályt nem tartalmazott az alkotmányuk, a német minta nyomán elmentek ebbe a irányba, és az
alkotmányjogi irodalomban az eredeti vertikális hatály mellett (állam és egyén között) ez jelenti az alapjogok
horizontális hatályát a magánfelek között. Az itt vitatott állítás a tág megfogalmazással a bírák alapjogot bevonó
kötelezettségéről nyitva hagyja ezt a kérdés, és a horizontális hatály kimondásaként is értelmezhetővé teszi.
Látni kell, hogy ennek óriási hordereje van, mivel az alapjogok horizontális hatályának elismerésével a
magánjog, a munkajog és mindazok a jogterületek, mely nem állam és egyének közötti viszonyokat, hanem a
magánfelek közötti viszonyokat szabályozzák, ettől kezdve az eredeti fogalmi kereteik és jogdogmatikájuk
feladására kényszerülnek, és egy alkotmányjogiasított magánjog, munkajog stb. felé kényszerülnek.
E nagy horderejű következmények ellenére a hazai Alkotmánybíróság nem vitatta még meg ezt a kérdést, és
ezért is veszélyes, hogy most ezzel a vitatott állítással az alapjogok horizontális hatálya felé lehetővé teszi a bírói
jogértelmezést. Ha a részletes vita előtt a lehetséges válasz irányát fel akarjuk mutatni, akkor abból kell
kiindulni, hogy - szemben a némettel - a magyar Alaptörvény tiszta értelemmel kimondja, hogy az általa a
Szabadság és Felelősség részben deklarált alapvető jogok önmagukban nem közvetlenül hatályos jogok, hanem
azoknak szabályait a törvény állapítja meg: „Az alapvető jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályokat
törvény állapítja meg.” (I. cikk (3) bekezdés első mondata). Az alapjogok horizontális hatály felé feszítése tehát
szemben állna ezzel a alaptörvényi rendelkezéssel, és ezért a magyar alkotmánybíráskodásnak meg kell
maradnia a vertikális hatály mellett. Az alapvető jogok alaptörvényi deklarációja csak a kereteket adja meg, hogy
az ezekre vonatkozó részletes szabályokat az Országgyűlés a vonatkozó törvényekben kifejtse, illetve e
törvények nyitottságaiban a bíróságokat arra kötelezi, hogy ha az eléjük kerülő vitás ügyben állami és
magánfelek vitája zajlik, akkor az egyszerű törvényi rendelkezésen túl még a felmerült alapjogot és az ezt
konkretizáló alkotmánybírósági döntéseket is vegye figyelembe, és a törvényi rendelkezéseket ezzel együtt
értelmezze, illetve alakítsa ki az ítéletet. Ha azonban a konkrét esetben nincs állami fél a vitában, és magánfelek
vitás ügyéről van szó, akkor oda nem lehet bevonni a látszólag kézhez álló alapvető jogokat - például a
tulajdonjogi vitánál, véleménynyilvánítási vitánál stb. -, hanem azokat az egyszerű törvényi jog alapján kell
eldönteni.
A jelen esetben vertikális jellegű vitáról van szó, mert az MNB hatósági jellegű döntését vitatta egy
lappiacon jelenlévő napilap, és itt valóban felmerült - az M) cikkben deklarált, alaptörvényi érétket jelentő
tisztességes gazdasági verseny mellett – a IX. cikkben garantált véleménynyilvánításhoz való jog is. Ám
szemben a határozat állításával az alkotmányjogi panasszal támadott bírói ítélet kitért erre, sőt azt is jelezte, hogy
az itteni indítványozó által az alapperben felhozott 30/1992 (V. 26.) és az 1155/B/2006 AB határozatokat az
Alaptörvény hatályon kívül helyezte (lásd a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak a
26.K.33.829/2013/6 sz. ítéletek indokolásának 9. oldalát.).
Összességében tehát csak az indítvány elutasítását tudtam volna csak megszavazni, és ezért jelentettem be
különvéleményt a bírói ítélet megsemmisítése ellen, és különösen a jövőbeli bírói bizonytalanságot kiváltó
veszély miatt az alapjogok horizontális hatályának nyitása felé.
IV. (IV/523-3/2015. sz. ügyhöz feljegyzés) Támogatom a javasolt befogadást, és fokozott várakozással tekintek a
nagy jelentőségű vita elé a teljes ülésen az alapvető jogoknak az állam és a magánszemélyek közötti
viszonyokban érvényesülésén túl e jogoknak a magánszféra viszonyaiban – az un. horizontális viszonyban - való
hatása kérdésében. Mivel egy párhuzamos véleményemben ezt igyekeztem már korábban is a magam számára
rendszeresen végiggondolni, és lehetőség szerint szeretnék az e tárgyban kialakuló többséghez közel lenni, már a
tervezet elkészítése előtt körvonalazom a lehetséges kompromisszumokat e téren. Egyszerű, ha nem kívánjuk
kitágítani a vertikális irányon – az állam és az egyén közötti viszonyokon – túl az alkotmányos alapjogok
szerepét, ahogy ezek az eredeti funkciójuk szerint létrejöttek a Felvilágosodás mentében, és ezzel meghagyjuk
teljes mértékben a mindenkori demokratikus törvényhozási többségnek a szabályozási szabadságot. Ám
felmerülhet, hogy miközben alapvetően csak a vertikális irányban engedjük érvényesülni az alapjogokat, addig
kivételesen egy-egy alapjog esetében a közéleti relevanciára és az ez irányú kötődés magasabb fokára tekintettel
mégis elismerjük a horizontális irányú hatást is. Ekkor a felmerülő feladat egy-egy eset kapcsán, hogy szűk
körben vázoljuk a feltételeket, amelyek indokolttá tették a kivétel körébe vonást, és amelyek fennállta esetén a
jövőben is elismerjük a hasonló esetekben a horizontális hatást. Nem vitás, hogy ez a technika a következetlen
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alkalmazások eseten felvetheti a „kádi bíráskodás” önkényességét az alkotmánybíráskodásban, de ennek
kivédése a következetességre figyeléssel megoldható.
Én tudnám e második verziót is támogatni, és ezzel a véleménynyilvánítási szabadság kapcsán a
befogadási javaslatban vázolt, Magyarországot érintő EJEB döntés érveivel is összhangban tudunk maradni. A
horizontális hatás főszabályként való kimondását azonban semmiképpen nem tudnám elfogadni, mert ezzel az
egész jogrendet - benne az összes kúriai döntést - tendenciájában az alkotmánybíráskodás ellenőrzése alá
vonnánk, annak az összes konfliktusával. De ezt saját eddigi alkotmánybíráskodás felfogásommal sem tudnám
összeegyeztetni.
V. IV/401/2016. számú végzéshez különvélemény Nem tudtam támogatni a végzés meghozatalakor a többséget,
mert megítélésem szerint ez az eddigi alkotmánybírósági gyakorlattal való szakítást rejt magában, és a Kúria
jogértelmezésének az Alkotmánybíróság általi kiszélesített ellenőrzését hozhatja magával a jövőben, melyre az
alkotmánybírák sem felhatalmazással, sem kompetenciával nem rendelkeznek.
Az európai alkotmánybíróságok a szakosított európai rendes bíróságokhoz képest - az amerikai
generalista bíráskodásban kialakult alkotmánybíráskodás szerint - minden jogterületről döntenek a feléjük
áramló ügyekben, és ezt a kiszélesített döntési kompetenciát csak úgy tudják elviselni, hogy szemszögüket
leszűkítik az alkotmányos rendelkezésekre. Csak ez a leszűkített nézőpont teszi reálissá, hogy az alkotmánybírák
a jog összes területe felől érkező ügyek szétágazó jellege ellenére - felnőve a generalista alkotmánybírói szerep
kihívásaihoz - mégis kompetensen tudjanak dönteni. Az eddigiekben ezt az alkotmányi szemszöghöz
ragaszkodást fejezte ki az a sokszor hangoztatott tézis, hogy az Alkotmánybíróság nem vizsgálja a bíróságok
jogértelmezését, bizonyítékértékeléseit és az ehhez használt logikai szempontokat, hanem kizárólag azt, hogy
eközben felmerült-e valamelyik alaptörvényi jog vagy alaptörvényi elv érintettsége. Összefoglalóan ez jelenti azt
a tételt, hogy az Alkotmánybíróság előtti eljárás az alkotmányjogi panaszok esetében sem jelenthet negyedfokú
döntést a Kúria eljárása után.
Megítélésem szerint ezzel jelent szakítást a végzési indokolás 7. pontjában azon elvi tézis, hogy az
Alkotmánybíróság vizsgálat alá vonhatja azt is, hogy a bírói döntés „az adott bírósági ügyben lényeges jogi
érvek tárgyilagos értékelésével semmilyen módon nem támasztható alá, a kétségtelenül alkalmazandó törvény
jelentésétől feltűnően elszakad, ésszerűtlen okfejtésen alapul, az elemi logika szabályait semmibe veszi, akkor a
jogértelmezés lehet önmagában is alapjog sértő.” A hivatkozott indokolási rész ennek alátámasztására odavonja
az Alaptörvény 28. cikkét is, mely a bíróságok jogértelmezése felé az Alaptörvénnyel összhangban való
értelmezés követelményét rögzíti, de megítélésem szerint ezt nem lehet ilyen szélesen felfogni. Csak ha a bíróság
által alkalmazandó jogszabályi rendelkezéshez már van egy alkotmánybírósági konkretizáló alaptörvényi
értelmezés, vagy ha egy alaptörvényi deklaráció vagy elv kivételesen e nélkül is nyilvánvalóan érinti az adott
ügy bírósági elbírálását (például, mint a devizahiteles ügyekben az alaptörvényi M) cikk előírása, az
erőfölénnyel visszaélés tilalma volt), akkor merülhet fel az Alkotmánybíróság számára a 28. cikk számonkérése
a rendes bírói döntéstől. Ám az itt lefektetett kiszélesített ellenőrzés („a kétségtelenül alkalmazandó törvény
jelentésétől feltűnően elszakad, ésszerűtlen okfejtésen alapul” stb.) ezzel nem alapozható meg.
Meg kell jegyezni, hogy azért is óvatosan kell bánni az alkotmánybírósági döntések indokolásaiban a
kiterjesztő elvi formulákkal és érvelési mintákkal, mert a hazai alkotmánybírósági gyakorlatban sajnálatos
módon egy olyan döntési stílus alakult ki, mely révén az ügyek kevésbé a tényleges alaptörvényi - vagy 2001
előtt: alkotmányi - rendelkezések alapján kerülnek megítélésre, hanem a korábbi döntések (Abh.-k) érvelési
mintái alapján. Ily módon az elvi jellegű indokolási részek ténylegesen alkotmány-kiegészítő jelleget kapnak, és
egy idő után magát az írott Alaptörvényt is háttérbe szorítják. (Az első hazai alkotmánybírósági elnök, Sólyom
László ezt tudatosan felvállalva fogalmazta meg az írott alkotmány mögötti, ténylegesen alkalmazott
alkotmányként a „láthatatlan alkotmány” konstrukcióját.) Ez a döntési stílus már az 1990-es évek elején
kialakult a haza alkotmánybírósági gyakorlatban, és ezzel azóta sem történt szakítás. Csak kitekintésként kell
felhívni a figyelmet, hogy e döntési stílussal szemben például a szlovéneknél, a horvátoknál és a cseheknél az
alkotmánybírák mindenkor a releváns alkotmányi rendelkezésekből kiindulva érvelnek és döntenek, és csak
alárendelten vonják oda a korábbi döntéseiket a megalapozáshoz. (Lásd ehhez részletesebben korábbi
elemzésemet, Pokol Béla: Alkotmánybírósági döntési stílusok Európában. Jogelméleti Szemle 2015/3. sz. 107129. p.).
Lezárásként meg szeretném ismételni, hogy megítélésem szerint nem léphetünk rá a kifogásolt érvelés által
megnyitott útra, és az alkotmánybíráskodás eszméjéhez ragaszkodva meg kell maradnunk a rendes bírósági
döntések kontrolljánál a szigorúan alkotmányossági szempontokra szűkített vizsgálat mellett.
VI. IV/557/2018. számú határozathoz párhuzamos indokolás) Hiányosnak tartom a határozat indokolását a
megsemmisített kúriai ítélet egy fontos indoka megválaszolásában. A döntés többségi indokolása ugyanis csak
úgy szól, hogy ”A Kúria ezzel szemben nem látott indokot az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazására,
alaptörvényi kötelezettsége ellenére nem vette figyelembe a jogszabály célját”(indokolás IV rész 1. pont) Ez az
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indokolás azonban nem foghat helyt a Kúria indokolásával szemben, mely azon nyugodott, hogy „A Ket.
egyértelmű szabályozására tekintettel a Kúria nem látott indokot az Alaptörvény 28. cikk alkalmazására” (kúriai
ítélet indokolásának 33. pontja). Döntésünk említett indokolása erre nem adott választ, pedig a megsemmisítő
döntésünk épp ezért minősíti alaptörvény-ellenesnek a kúriai ítéletet. Ki kell tehát egészíteni határozatunk
indokolását annak megválaszolásával, hogy megteheti-e egy bíróság, hogy a vonatkozó jogi rendelkezések
egyértelműségének deklarálásával a jogértelmezés szükségtelenségére utaljon, és ezzel a megalapozással
mellőzze a jogszabály célja fényében való jogértelmezés kötelezettségét? Ennek tisztázása annál is fontosabb,
mert a hetedik alaptörvény-kiegészítés 2019. január 1.-től a jogszabály célja fényében történő kötelező
értelmezést az adott jogi rendelkezés törvényi indokolásába foglalt normatív iránymutatások figyelembe
vételéhez köti.
Látni kell, hogy a jogi rendelkezések az életviszonyok színességéhez képest és a peres ügyekben releváns tények
sokirányú összefonódásának lehetőségei révén mindig csak absztraktan tudnak irányt mutatni a konkrét ügy
eldöntéséhez. Még ha az egyes bírósági eljárásban a vonatkozó rendelkezések teljesen egyértelműnek is tűnnek,
ez csak azért van, mert a kialakult értelmezési sablonok és magától értetődővé vált értelmezési irányok
szubjektíve már evidensnek mutatják a bíró számára az alkalmazandó jogi rendelkezések egyértelműségét.
Ennek ellenére a bíró hallgatólagosan mindig végez értelmezést minden egyes jogi rendelkezés esetében. Mint
ahogy a jelen esetben is, a kúriai bírák mielőtt leszögezték volna az értelmezést kizárását az egyértelműség
alapján, az indokolásuk 31. pontjában rögzítették, hogy a kiadmányozás és a hatáskör elkülönítését egy bevett
dogmatikai elv fényében értelmezve tették meg. Aztán leszögezték a 33. pontban, hogy ez nem értelmezés.
Az Alkotmánybíróságnak tehát álláspontom szerint rögzíteni kellett volna elvi éllel, hogy a bíró az eljárásában
mindig szükségképpen végez jogértelmezést is - még ha ez nem mindig tudatos is számára -, és ezért az
Alaptörvény 28. cikkének értelmezési parancsát ezzel az indokkal nem zárhatja ki, és ezért kellett
megsemmisíteni a Kúria támadott ítéletét.
VII. (XIX-4/1825-0/2019. Az Alaptörvény 28. cikkének alkalmazási kérdései) Egyrészt hiányosnak tűnik előttem
az ide vonatkozó elemzés, mert az Alaptörvény két, egymással összefüggő, értelmezésre vonatkozó cikket
tartalmaz - az R) cikk (3) bekezdése és a 28. cikk -, és itt csak az egyik és a másikra tekintet nélkül kerül
elemzésre. Másrészt tévesnek látom a 3. pontban idevont, eredetileg a jogbiztonsághoz, majd a tisztességes
bírósági eljáráshoz való joghoz csatolt sérelemként megfogalmazott contra legem jogértelmezés itteni
tárgyalását, mert ez csak összezavarja a 28. cikk kapcsán felmerült dilemmák feltárását. Pedig azok, mint látni
fogjuk, vannak bőven.
Pontokba szedve erre vonatkozó álláspontomat:
1.Az Alaptörvény hetedik módosítása úgy tette első helyre a jogszabály céljához kötött jogértelmezési
kötelezettségnél az jogszabály (alkotásánál vagy módosításánál lefektetett) indokolásában található
szempontokat, hogy e hetedik módosítás indokolásában ezt rögtön relativizálta is azzal, hogy „abban
változatlanul felhasználhatók a jogszabály elfogadása kapcsán elhangzott érvek, a történeti alkotmány vívmányai
vagy a jogtudomány eredményei is.” Így a Kúria és végső soron az Alkotmánybíróság döntéseire bízta, hogy e
nyitottságot milyen tartalommal tölti be, és milyen hierarchiát alakít ki végül a főbb jogértelmezési módok
között a jogalkotó szándékát tükröző indokolási szöveg figyelembevétele terén. Önmagában ez az alaptörvényi
nyitottság - a vonatkozó indokolási rész révén - így a fennálló állapotokhoz képest nem követel meg semmilyen
kötelező elmozdulást, de ha az Alkotmánybíróság a módosítás indokolása helyett a fő hangsúlyt magára a
módosított alaptörvényi szövegre teszi, akkor erősebben a jogértelmezési hierarchia csúcsára teheti a törvényi
indokolásokban megtalálható normatív érvek kötelező erejét.
2.Egyet értek az ide vonatkozó elemzés 2.1. pontjában tett megállapítással, hogy a bíróságokon túl a 28. cikk
közvetetten más közhatalmi szervek jogértelmezésére is vonatkozik. Ám itt hiányzónak látom annak alapos
elemzését, hogy e vonatkozásban az Alkotmánybíróság miként van érintve a 28. cikk parancsával? Ugyanúgy,
mint a rendes bíróságok? Vagy csak akkor, amikor a bírói döntés alkotmányosságát vizsgálja felül, de a többi
eljárási fajtájában az absztrakt normakontrollnál ez már másként jön számításba? Vagy még ekkor sem, és a
bírósági döntés jogszabályi indokolásra hivatkozó érvelését felülbírálhatja azzal, hogy más alapjogok fényében
félre kell tolni, akár az indoklási szöveg explicit iránymutatását is? Ha pedig ezt kezdjük el részletesen elemzi,
akkor bejön a már említett elemzési hiány, hogy miként áll a rendes bíróságok vonatkozásában az Alaptörvény
R) cikkének (3) bekezdésébe foglalt parancs, hogy miközben a 28. cikk szerint a bíróságoknak az alkalmazott
jogszabályt mindig az Alaptörvénnyel összhangban kell értelmezniük, addig az R) cikk (3) bekezdésének
parancsa pedig ezt az Alaptörvénnyel levő összhangot csak a rendelkezéseinek céljaival és a Nemzeti
Hitvallással együtt történő értelmezése esetén engedi megállapíthatónak. Ezek az összefüggések és ezek
megválaszolása tehát mind hiányoznak az itteni elemzésből, és így a felvetett összefüggésekre sem lehet
válaszolni megítélésem szerint.
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3.Kik a 28 cikk címzettjei? Az elemzés abból indul ki, hogy mivel a 28. cikk a bíráságokra
vonatkozó alaptörvényi részben található, így természetesnek veszi, hogy elsősorban ők ennek a címzettjei. Ez
azonban jogelméletileg nem elfogadható érvelés. Ez ugyanis a bíróságokra egy kötelezettséget kimondó
alaptörvényi rendelkezés, így ők az előírás kötelezettjei. Ám a jogszabálytan szerint, ahol kötelezettség van, ott
lenni kell jogosultaknak is, és így a címzetti kör tágabb, mintha csak a kötelezetti kört tartanánk a szem előtt.
Csak zárójelben kell megjegyezni, hogy az lehetséges, hogy egy jogszabály által garantált joggal szemben nem
áll senki kötelezettsége (pl. az elővásárlási jog puszta gyakorlása létrehozza már magában is a jogváltozást, és
nem szükséges hozzá egy vagy több kötelezett ezt segítő jogi cselekménye), de ahol egy kötelezettséget ír el a
jogszabály, ott mindig van/vannak szembenálló jogosultak. Így ha az Alaptörvény 28. cikke a bíróságok
kötelezettségévé tette a jogértelmezés egy módját, akkor ennek alaptörvényi jogosultjai a bíróságok előtt fellépő
összes jogkereső természetes és jogi személy.
A fenti érvelésből következik, hogy az 28. cikkre alapozott alkotmányjogi panasz lehetőségeinek az elemzésben
vázolt három változata közül én az önállóan a 28. cikkre alapozott alkotmányjogi panasz befogadását is
támogatom a jövőt illetően, de ha a XXVIII. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz való
jogot is odavonja erősítésként alkalmanként az indítványozó az is elfogadható, de nem kötelező.

46) Az állam büntető igényének érvényesítési kötelezettsége
(A 29. cikk (1) bekezdésének újdonsága)
(III/3152/2012 ügy hat. párhuzamos indokolás) Egyetértek a rendelkező részben az indítvány elutasításával,
mivel az abban állított alaptörvényi sérelmek és ezek indokai alapján az Alkotmánybíróság nem adhatott helyt az
indítványnak. Ám megítélésem szerint a határozat csak az elutasítás indokolásának kiegészítésével válaszolja
meg a feltett kérdést a támadott jogegységi határozat alaptörvényi megfelelőségéről, vagy ennek alaptörvényellenességéről. Az indítvány ugyanis csak a bűnelkövető jogainak oldaláról, a tisztességes eljáráshoz és a
védelemhez való joga oldaláról veti fel a kérdést, és az ügyész vádmonopóliumának esetleges sérelmét csak a
tisztességes eljáráshoz való jog sérelme oldaláról állítja. Látni kell azonban hogy a régi Alkotmányhoz képest az
Alaptörvény lényegesen megváltoztatta a bűnüldözés és a ügyészség alaptörvényi szabályozását azzal, hogy az
Alaptörvény 29. cikkének (1) bekezdésében deklarálta az állam büntetőigényét, és azt, hogy az ügyész köteles
ezt érvényesíteni. Az ügyészség vádmonopóliuma ennek szolgálatában és eszközeként került rögzítésre: „A
legfőbb ügyész és az ügyészség, az igazságszolgáltatás közreműködőjeként mint közvádló az állam
büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más
jogsértésekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények megelőzését.” A
6/2009. számú Büntető jogegységi határozat támadott rendelkezése azzal, hogy megtiltja a vádemelést az ügyész
számára olyan bűncselekmények esetén, melyek nem képezték részét egy korábbi bírói elítélésnek,
mindenképpen sértheti az állam büntetőigényének érvényesítését, noha e problémakör teljes körű
végiggondolására az Alkotmánybíróság részéről csak erre irányuló indítványi kérelem alapján lenne lehetőség.
Párhuzamos indokolásomban azért is szükségesnek látom kitérni ennek jelzésére, mert az alkotmányjogi
panaszok és más indítványok nyilvánvalóan orientálódnak a korábbi alkotmánybírósági határozatok érvelésein,
és a régi Alkotmány hallgatása az állami büntetőigényről értelemszerűen nem hozott létre ebbe az irányba
mutató alkotmányossági elveket és mércéket az alkotmánybírósági döntésekben. Az Alkotmánybíróságnak még
a jövőbeli döntéseiben kell majd kibontani az Alaptörvénynek, új rendelkezéseinek és értelmezési elveinek
megfelelő alkotmányos büntetőjogi álláspontokat, és látni kell, hogy szemben a régi alkotmánybírósági
határozatok által megteremtett alkotmányos büntetőjognak az alapvetően a bűnelkövető és jogai oldaláról történő
személetmódjával, az Alaptörvényre támaszkodó új határozatoknak legalább ennyire a társadalom közösségének
védelmére és ebben az állam büntetőigényének érvényesítésére is hangsúlyt kell fektetniük. Az ügyész
vádmonopóliuma így azzal a kötelezettségével bővül ki, hogy érvényesítenie kell a társadalom egésze nevében
fellépő állam büntetőigényét, és az ezt megakadályozó normatívák és döntések alaptörvény-ellenesnek
minősülhetnek.

47) A helyi önkormányzatok
(A 31. cikk (1) bekezdésének illetve a 34. cikk (2) bekezdésének újdonsága; a 32és 33.. cikk)
I.(VII/375/2013 sz. hat. különvélemény) Nem értek egyet a többségi határozat álláspontjával, és megítélésem
szerint a korábbi Alkotmány szabályozásához képest az Alaptörvény önkormányzatokra vonatkozó
koncepcionális változtatatása inkább ezen állásponttal szembenálló elvi véleményt teszi indokolttá. Megítélésem
szerint önmagában az önkormányzati testület passzivitása alapján az alaptörvény-ellenesség nem lett volna
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megállapítható, hanem csak akkor, ha aktív tevékenységével sorozatosan alaptörvény-ellenes döntéseket hoz,
illetve fejt ki ilyen jellegű tevékenységet.
A többségi határozat tévesen indult ki abból, hogy az Alaptörvény alapján is beszélhetünk önkormányzati
alapjogokról. Ezzel a logikával aztán arra következtetett, hogy mivel a helyi képviselőtestület passzivitása nem
teszi lehetővé a helyi közösségeknek ezen alapjogokkal való élést, ezért Foktő képviselőtestületének
alaptörvény-ellenessége megállapítható. Ebből következik a határozatba foglalt az a vélemény a Kormány
számára, hogy az Országgyűlés oszlassa fel ezt a képviselőtestületet. Ezzel az szemben látni kell, hogy az
Alaptörvény a korábbi Alkotmányhoz képest koncepcionálisan új alapokra helyezte az helyi önkormányzás
kérdéskörét, és a 31-35 cikkei nem alapjogként adták meg egyes felsorolt helyi közösségeknek az önkormányzás
jogát, mint azt tette a régi alkotmányos szabályozás 42.§-a. A mai alaptörvényi szabályozás csak államszervezési
elvként rögzíti - anélkül, hogy pontosan megnevezett helyi közösségekhez rendelné -, hogy „Magyarországon a
helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében helyi önkormányzatok működnek”( 31.
cikk (1) bek.). Ezzel az Alaptörvény puszta hatásköri szabályokká változtatta azt, amit régi Alkotmány 43. § (1)
bekezdése önkormányzati alapjogoknak nevezett. Ezáltal például ma már az Alkotmánybíróság kisebb
lehetőséget kapott az önkormányzati törvény vonatkozásában is a rendelkezései vizsgálatára, lévén ezek
egyszerű államszervezési kérdések praktikus elrendezései, és nem alapjogi minőségűek.
Nem vitás, hogy ezzel a központi államhatalom és a felette rendelkező mindenkori törvényhozói többség
szabadabb cselekvési lehetőséget kapott a helyi önkormányzatok egyes kérdéseinek mindenkori átrendezésére,
legalábbis, ha a sarkalatos törvényhez szükséges többséget valamilyen kompromisszummal biztosítani tudja az
Országgyűlésben. De még ezen túl is, hiszen most már egyszerű törvény is elrendelheti, hogy helyi
önkormányzatok egyes feladatait az egyes önkormányzatok helyett kötelező társulásba tömörülés lássa el (34.
cikk (2) bek.) Ez a megoldás a régi alkotmányos szabályozás alapjogi jellege révén a legnagyobb ellentmondást
jelentette volna az akkori Alkotmányban, és ez most csak azért nem jelent belső feszültséget az Alaptörvényben,
mert a helyi önkormányzás ebben nem alapjogi jellegű, hanem csak puszta államszervezési elv.
Az alaptörvényi elrendezés a helyi önkormányzatok feletti erőteljesebb központi állami rendelkezési jog
mellett azonban a másik oldalról jobban teret hagy a helyi képviselőtestületek feletti állampolgári
rendelkezésnek is, és fokozza ebben a választók felelősségét. A helyi közösségek ugyanis szabadon dönthetik el,
hogy milyen polgármestert és képviselői többséget választanak, és ha választásuk révén konfliktusok jönnek
létre a helyi demokrácia folyamatos működésében, akkor nekik kell a következő választáson levonni ennek
tanulságait. A központi államhatalom felőli segítség, a választási ciklus vége előtti feloszlatás és új választások
elrendelése, csak nagyon szűk körben, az aktív alaptörvény-ellenesség esetén lehetséges. Ilyen szemszögből
vizsgálva a mostani többségi határozatot, a nagyon széles feloszlatási jog deklarálásával számomra ez az
alkotmánybírósági paternalizmus jellegét idézi fel.
Az Alaptörvény önkormányzati szabályozásának koncepcionális újdonságából - és abból, hogy ez alapján az
Alaptörvény lehetővé teszi az esetleg nem működő helyi önkormányzati testületek helyett a felső
kormányhivatalok fellépését a feladatok ellátására (32.cikk (5) bek.) - következik tehát, hogy a nem működő
képviselőtestületek passzivitása önmagában még nem éri el az alaptörvény-ellenesség szintjét. A helyi
államszervezet ebben az állapotában is el tudja látni a feladatait, és a következő önkormányzati választásokon az
állampolgárok - levonva a tanulságot - majd másokat választanak meg a képviselőtestületbe. Megítélésem szerint
ezért az Alaptörvény 35. cikkének (5) bekezdésébe foglalt feloszlatás az önkormányzati képviselőtestület
vonatkozásában alaptörvény-ellenesség címén csak akkor rendelhető el, ha tevőleges tevékenységgel egy
képviselőtestület folyamatosan alaptörvény-ellenes döntéseket hoz. Önmagában a passzivitása erre még nem
elégséges.
II.(II/1219-2/2013 sz. tervezethez feljegyzés) Nem értek egyet a jelen Tervezetnek sem a rendelkező részi
pontjaival, sem az indokolás nagyobbik részével. A Tervezet a 38/2012 (XI. 14. ) AB határozat érvelését viszi
tovább, melyhez több alkotmánybíróval együtt különvéleményt adtunk le. Megjegyzem, épp e többségi
határozatra válaszként került be a 4. alaptörvény-módosításba az Alaptörvény XXII. cikkének jelenlegi szövege,
mely sok szempontból felülírta ezt az Abh-t. Ehhez képes ez a módosítás és a mögötte álló alkotmányozói
szándék nem is került érintésre a Tervezetben. Bár megítélésem szerint ez az ügy és a Tervezetnek a régi Abh.
alapján elfoglalt álláspontja azért mégis előrevivő lehet, mert ezzel az azóta végbement testületi megújulás illetve a folyamatban lévő további megújulás – fényében leellenőrizhetővé válik, miképpen áll a mostani, illetve
kialakuló új többség ezekhez a kérdésekhez.
1) Röviden összefoglalva a Tervezet alapvetését az előadó bíró úr arra alapozza a rendelkező részi
megsemmisítéseket, hogy bár a Mötv. vonatkozó rendelkezésének felhatalmazása az önkormányzatok részére
rendeletalkotásra nem jelent alaptörvényi problémát, ám a javasolt megsemmisítés oka az, hogy ez „nem
tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújtanak az önkormányzati
rendeletben foglalt tilalmak megszegői számára.” (11. o.) Vagy másik megfogalmazásban „A Mötv. vitatott
rendelkezéseiben tágan megadott jogalkotási felhatalmazás - a jogbiztonság sérelmén túl – beazonosíthatatlanná
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teszi a delegált jogalkotási jogkör alkotmányos kereteit (…)” (12.o.) A megsemmisítés alapja így a törvényi
felhatalmazás problematikussága az önkormányzati rendeletek számára.
2) Ahhoz, hogy megalapozottan állást lehessen foglalni a Tervezet megsemmisítési javaslatát és indokolási
alapját illetően, meg kell nézni, hogy miként állt a z önkormányzati rendeletek jogalkotási jogosítványa a régi
Alkotmány hatálya alatt, és miként változott ez meg az Alaptörvény hatályba lépése óta. Az Alkotmányban ezt a
44/A § szabályozta, és ezen belül különösen az (1) bek. a) pontja, illetve a (2) bekezdés jelölte ki ezt: „A helyi
képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi
okokból vizsgálható felül” (a. pont); „A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem
lehet ellentétes jogszabállyal.” (2) bek.). Ez a felhatalmazás tehát az önkormányzati rendelet normaalkotási
jogosítványát az önkormányzati ügyekre korlátozza. Az Alaptörvény szabályozása ezzel szemben tágabban adja
meg a felhatalmazást, és egyrészt a helyi társadalom viszonyainak rendezésére általánosan felhatalmazást ad
eredeti jogalkotási jogkörként, illetve e mellett említi származékos jogalkotási jogkörként a törvényi
felhatalmazás alapján kiadandó önkormányzati rendeletalkotást: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot” (Alaptörvény 32. cikk (2) bek.).
A két szabályozást ütköztetve látható, hogy a lényeget illetően megváltozott az önkormányzati
rendeletalkotás alaptörvényi alapja, és a korábbi származékos normaalkotási (felhatalmazási) jogosítványa
mellett kiterjedt eredeti jogalkotási jogosultságot is kapott a helyi társadalom viszonyainak rendezésére. A jelen
ügyben az egyik legfontosabb feladat lenne, hogy értelezzük e két normaalkotási alap összefüggéseit illetve
különállását. Ha a helyi társadalom szabályozására egy törvényi felhatalmazás ad egy viszonycsoportot illetően
egy terjedelmet, akkor mennyiben lehet kinyúlni az önkormányzatnak a másik alaptörvényi normaalkotási
alapra, és eredeti rendeletalkotási jogkörben kiegészítenie azt? (Mellesleg szólva ez a kérdés a kormány
rendeletalkotásánál is felmerül, mivel a régi Alkotmánnyal szemben az Alaptörvény a származékos
(felhatalmazásos) kormányrendelet-alkotás mellett elismerte a kormány eredeti jogalkotási jogkörét is.)
Megítélésem szerint annyit mindenképpen le lehet szögezni a helyi önkormányzat kitágított rendeletalkotási
jogköre kapcsán a jelen ügyben, hogy a törvényi felhatalmazás a helyi társadalmi viszonyok rendezése számára
még lazább keret megadása esetén sem lehet alaptörvény-ellenes, mivel ezt a szabályozási jogkört már eleve
tartalmazza az Alaptörvény idézett rendelkezése, és az az általános korlát, hogy ez nem lehet ellentétes a felsőbb
jogszabályokkal, már nagy valószínűséggel biztosított azzal, hogy a törvény - ha laza keretben is - de kifejezett
felhatalmazást adott erre. Ám ha mégis lenne egy konkrét esetben ütközés a felsőbb jogszabályokkal, akkor erre
van a Kúria előtti megtámadhatóság, ha pedig valamelyik alaptörvényi rendelkezésbe ütközik az így kiadott
önkormányzati rendelet, akkor azt konkrétan meg lehet ezt támadni az Alkotmánybíróság előtt.
3) Megítélésem szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsa az előtte megtámadott önkormányzati rendelet kapcsán
túlzottan a régi alkotmányi szabályozást és az erre felépített alkotmánybírósági gyakorlatot tartotta szem előtt,
amikor indítványozta absztrakt módon a törvényi felhatalmazás megsemmisítését. A bírói tanácsnak konkrétan
kellett volna a támadott önkormányzati rendelet esetleges felsőbb jogszabályba ütközését megnézni, és
önmagának dönteni ebben az ügyben, ha pedig ennek valamelyik alaptörvényi rendelkezésbe ütközését állapítja
meg, akkor ezt kell elénk terjesztenie megsemmisítésre, de absztrakt módon nem támadhatta volna meg magát a
törvényi felhatalmazást az előbbiekben kifejtettek miatt. Az utóbbi áll az ombudsman indítványára is.
4) Látni kell, hogy egy önkormányzati rendelet alaptörvény-ellenességét nemcsak úgy lehet orvosolni, hogy
előre-absztraktan magát a törvényi felhatalmazást támadja meg a jogsértett, vagy más megtámadásra
felhatalmazott, hanem a felhatalmazás alapján kiadott egyes önkormányzati rendeleteket utólag is. Én úgy látom,
hogy az indítványok és ez alapján a Tervezet is eleve rosszhiszeműen a helyi önkormányzatok „önkényes”
rendeleteit tételezték fel e felhatalmazás kapcsán, de ezzel szemben lehet érvelni, hogy meg kell várni az adott
rendeletek kiadását, és az ennek megtámadására rendelkezésre álló utakon kell kérni a jogorvoslást, végső fokon
az alkotmánybírósági kontrollt.
Álláspontom tehát az, hogy az Alaptörvény a helyi társadalom viszonyainak szabályozására általános és
eredeti jogkörben adott jogosítványt az önkormányzati rendeletek számára - szemben a régi Alkotmánnyal –, és
ezért a származékos törvényi felhatalmazáson alapuló jogalkotás ugyanezekre a viszonyokra nem minősíthető
azon az alapon alaptörvény-ellenesnek, mert az túlságon lazán adta meg a szabályozási kereteket. Ha az ilyen
önkormányzati rendelet nem ütközik felső jogszabályba, akkor még a legáltalánosabb törvényi felhatalmazás
mellett is kiadható, feltéve, hogy az így megalkotott rendelet nem ütközik az Alaptörvény egy másik
rendelkezésébe, de a felhatalmazás „pontosságának elégtelensége” miatt ez nem támadható meg az
Alkotmánybíróság előtt.
III. (II/1219-2/2013 sz. tervezet vitái) Röviden összefoglalva a Tervezet alapvetését az előadó bíró úr arra
alapozza a rendelkező részi megsemmisítéseket, hogy bár a Mötv. vonatkozó rendelkezésének felhatalmazása az
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önkormányzatok részére rendeletalkotásra nem jelent alaptörvényi problémát, ám a javasolt megsemmisítés oka
az, hogy ez „nem tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújtanak az
önkormányzati rendeletben foglalt tilalmak megszegői számára.” (11. o.) Vagy másik megfogalmazásban „A
Mötv. vitatott rendelkezéseiben tágan megadott jogalkotási felhatalmazás - a jogbiztonság sérelmén túl –
beazonosíthatatlanná teszi a delegált jogalkotási jogkör alkotmányos kereteit (…)” (12.o.) A megsemmisítés
alapja így a törvényi felhatalmazás problematikussága az önkormányzati rendeletek számára.
Ahhoz, hogy megalapozottan állást lehessen foglalni a Tervezet megsemmisítési javaslatát és indokolási
alapját illetően, meg kell nézni, hogy miként állt a z önkormányzati rendeletek jogalkotási jogosítványa a régi
Alkotmány hatálya alatt, és miként változott ez meg az Alaptörvény hatályba lépése óta. Az Alkotmányban ezt a
44/A § szabályozta, és ezen belül különösen az (1) bek. a) pontja, illetve a (2) bekezdés jelölte ki ezt: „A helyi
képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag törvényességi
okokból vizsgálható felül” (a. pont); „A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem
lehet ellentétes jogszabállyal.” (2) bek.). Ez a felhatalmazás tehát az önkormányzati rendelet normaalkotási
jogosítványát az önkormányzati ügyekre korlátozza. Az Alaptörvény szabályozása ezzel szemben tágabban adja
meg a felhatalmazást, és egyrészt a helyi társadalom viszonyainak rendezésére általánosan felhatalmazást ad
eredeti jogalkotási jogkörként, illetve e mellett említi származékos jogalkotási jogkörként a törvényi
felhatalmazás alapján kiadandó önkormányzati rendeletalkotást: „Feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot” (Alaptörvény 32. cikk (2) bek.).
A két szabályozást ütköztetve látható, hogy a lényeget illetően megváltozott az önkormányzati
rendeletalkotás alaptörvényi alapja, és a korábbi származékos normaalkotási (felhatalmazási) jogosítványa
mellett kiterjedt eredeti jogalkotási jogosultságot is kapott a helyi társadalom viszonyainak rendezésére. A jelen
ügyben az egyik legfontosabb feladat lenne, hogy értelezzük e két normaalkotási alap összefüggéseit illetve
különállását. Ha a helyi társadalom szabályozására egy törvényi felhatalmazás ad egy viszonycsoportot illetően
egy terjedelmet, akkor mennyiben lehet kinyúlni az önkormányzatnak a másik alaptörvényi normaalkotási
alapra, és eredeti rendeletalkotási jogkörben kiegészítenie azt? (Mellesleg szólva ez a kérdés a kormány
rendeletalkotásánál is felmerül, mivel a régi Alkotmánnyal szemben az Alaptörvény a származékos
(felhatalmazásos) kormányrendelet-alkotás mellett elismerte a kormány eredeti jogalkotási jogkörét is.)
Megítélésem szerint annyit mindenképpen le lehet szögezni a helyi önkormányzat kitágított rendeletalkotási
jogköre kapcsán a jelen ügyben, hogy a törvényi felhatalmazás a helyi társadalmi viszonyok rendezése számára
még lazább keret megadása esetén sem lehet alaptörvény-ellenes, mivel ezt a szabályozási jogkört már eleve
tartalmazza az Alaptörvény idézett rendelkezése, és az az általános korlát, hogy ez nem lehet ellentétes a felsőbb
jogszabályokkal, már nagy valószínűséggel biztosított azzal, hogy a törvény - ha laza keretben is - de kifejezett
felhatalmazást adott erre. Ám ha mégis lenne egy konkrét esetben ütközés a felsőbb jogszabályokkal, akkor erre
van a Kúria előtti megtámadhatóság, ha pedig valamelyik alaptörvényi rendelkezésbe ütközik az így kiadott
önkormányzati rendelet, akkor azt konkrétan meg lehet ezt támadni az Alkotmánybíróság előtt.
Megítélésem szerint a Kúria Önkormányzati Tanácsa az előtte megtámadott önkormányzati rendelet kapcsán
túlzottan a régi alkotmányi szabályozást és az erre felépített alkotmánybírósági gyakorlatot tartotta szem előtt,
amikor indítványozta absztrakt módon a törvényi felhatalmazás megsemmisítését. A bírói tanácsnak konkrétan
kellett volna a támadott önkormányzati rendelet esetleges felsőbb jogszabályba ütközését megnézni, és
önmagának dönteni ebben az ügyben, ha pedig ennek valamelyik alaptörvényi rendelkezésbe ütközését állapítja
meg, akkor ezt kell elénk terjesztenie megsemmisítésre, de absztrakt módon nem támadhatta volna meg magát a
törvényi felhatalmazást az előbbiekben kifejtettek miatt. Az utóbbi áll az ombudsman indítványára is.
Látni kell, hogy egy önkormányzati rendelet alaptörvény-ellenességét nemcsak úgy lehet orvosolni, hogy
előre-absztraktan magát a törvényi felhatalmazást támadja meg a jogsértett, vagy más megtámadásra
felhatalmazott, hanem a felhatalmazás alapján kiadott egyes önkormányzati rendeleteket utólag is. Én úgy látom,
hogy az indítványok és ez alapján a Tervezet is eleve rosszhiszeműen a helyi önkormányzatok „önkényes”
rendeleteit tételezték fel e felhatalmazás kapcsán, de ezzel szemben lehet érvelni, hogy meg kell várni az adott
rendeletek kiadását, és az ennek megtámadására rendelkezésre álló utakon kell kérni a jogorvoslást, végső fokon
az alkotmánybírósági kontrollt.
Álláspontom tehát az, hogy az Alaptörvény a helyi társadalom viszonyainak szabályozására általános és
eredeti jogkörben adott jogosítványt az önkormányzati rendeletek számára - szemben a régi Alkotmánnyal –, és
ezért a származékos törvényi felhatalmazáson alapuló jogalkotás ugyanezekre a viszonyokra nem minősíthető
azon az alapon alaptörvény-ellenesnek, mert az túlságon lazán adta meg a szabályozási kereteket. Ha az ilyen
önkormányzati rendelet nem ütközik felső jogszabályba, akkor még a legáltalánosabb törvényi felhatalmazás
mellett is kiadható, feltéve, hogy az így megalkotott rendelet nem ütközik az Alaptörvény egy másik
rendelkezésébe, de a felhatalmazás „pontosságának elégtelensége” miatt ez nem támadható meg az
Alkotmánybíróság előtt.
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IV. (IV/425-3/2015. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Támogatom a rendelkező részi visszautasítást, de
más indokolással. A határozat indokolása ugyanis azon nyugszik, hogy az alkotmányjogi panaszra vonatkozó,
korábbi Alkotmányra szabott alkotmánybírósági gyakorlatra alapozva kizárja az önkormányzatokat - ahogy más
államhatalmi szerveket is - az alkotmányjogi panasszal élés lehetőségéből, és így a jelen esetben sem lehet
befogadni ezt az indítványt: „az alkotmányjogi panasz az Alkotmányban szabályozott alapvető jogok
védelmének egyik eszköze, amely alapvető jogok rendeltetése az, hogy az államhatalommal szemben
alkotmányos garanciákat teremtsenek az állampolgár, az egyén vagy egy közösség jogainak védelmére,
cselekvési autonómiájának biztosítására. (ABH 1992, 289, 292).” (idézi az indokolás 2. pontja). A régi
alkotmánybírósági gyakorlat átvétele a jelen esetben azonban több problémát vet fel. Az egyik ezek közül az,
hogy az Alaptörvény ma már a lényeget illetően másképpen rendezte az alkotmányjogi panasz funkcióját és
formáit, mint azt a régi Alkotmány tette, és bevezette a bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz lehetőségét,
melyről a jelen ügyben is szó van. Másik lényeges eltérés a régi Alkotmány szabályozásától, hogy az
Alaptörvény felhatalmazása alapján kiadott alkotmánybírósági törvény (Abtv.) az alkotmányjogi panaszt nem
pusztán az alapvető jogok védelmére irányozta elő, hanem tágabban „a „Alaptörvényben biztosított jogok”
védelmére (lád az Abtv. 26-27.§-ait.). Az önkormányzatokban megszerveződött állampolgári közösségek
számára az Alaptörvény egy sor jogot és önkormányzati szervezeteik számára hatáskört biztosít, és mivel szemben a többi államhatalmi ággal – számukra nem lehetséges az Alkotmánybírósághoz fordulás az előzetesvagy utólagos normakontrollal, vagy akár bírói eljárás közben, így egyetlen lehetőségük az alkotmányjogi
panasszal élés lehetősége marad, ha más hatalmi ág vagy a bírói hatalom döntése sérti az Alaptörvényben
biztosított jogaikat, hatásköreiket.
Megítélésem szerint így ezen okok miatt nem áll összhangban az Alaptörvény értékeivel és rendeltetésével,
ha a régi alkotmánybírósági gyakorlatot követve továbbra is kirekesztjük az önkormányzatokat az alkotmányjogi
panasz lehetőségéből. Jelen esetben így a visszautasítást inkább arra kellett volna alapozni, hogy bár a
másodfokon döntő bíróság felülmérlegeléssel hozta meg a döntését, de mivel erre jogszabályi lehetősége volt, a
jogerős döntés ellen már nem támaszthat alaptörvényi igényt az indítványozó további jogorvoslatra. Ezzel az
indokolással megalapozottan vissza lehetett volna utasítani az indítványt, miközben el lehetett volna kerülni a ma
már alaptörvény-ellenes, régi alkotmánybírósági döntési formula megismétlését az önkormányzatok
alkotmányjogi panaszból való kirekesztésére.
V. II/1219-11/2013. számú ügy határozattervezetéhez feljegyzés A legteljesebb mértékben egyetértek a Tervezet
rendelkező részével és indokolásával, azonban egy kiegészítést szeretnék javasolni az előadó bíró úrnak a
végleges határozatunkhoz. A határozattervezet indokolása a III. rész 2.6. pontban nagyon helytállóan kifejti elvi
éllel, hogy a Kúria az önkormányzati rendeleteket a törvényesség dimenziójában vizsgálhatja, míg az
Alkotmánybíróság e rendeleteket az Alaptörvény rendelkezései szempontjaiból. Ám e disztinkcióból akkor
következik az elvi lehetőség, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsa általi felülvizsgálat az egyes önkormányzati
rendelet vonatkozásában túllépheti a számára nyitva álló felülvizsgálati terjedelmen, és ez sértheti az
önkormányzat Alaptörvényben biztosított jogait, például a rendeletalkotási szabadsága vonatkozásában. Látni
kell azonban, hogy a korábbi Alkotmány és a korábbi alkotmánybírósági hatáskörökre alapozva - amikor még
nem létezett a bírósági döntések elleni alkotmányjogi panasz - egy olyan gyakorlatunk alakult ki, mellyel
kizártuk az önkormányzatokat - ahogy más államhatalmi szerveket is - az alkotmányjogi panasszal élés
lehetőségéből. Lásd ennek egyik korai megfogalmazására: „(…) az alkotmányjogi panasz az Alkotmányban
szabályozott alapvető jogok védelmének egyik eszköze, amely alapvető jogok rendeltetése az, hogy az
államhatalommal szemben alkotmányos garanciákat teremtsenek az állampolgár, az egyén vagy egy közösség
jogainak védelmére, cselekvési autonómiájának biztosítására. (ABH 1992, 289, 292).” E régi alkotmánybírósági
gyakorlat átvétele a jelen esetben azonban több problémát vet fel. Az egyik ezek közül az, hogy az Alaptörvény
ma már a lényeget illetően másképpen rendezte az alkotmányjogi panasz funkcióját és formáit, mint azt a régi
Alkotmány tette, és bevezette a bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz lehetőségét. Másik lényeges eltérés a
régi Alkotmány szabályozásától, hogy az Alaptörvény felhatalmazása alapján kiadott alkotmánybírósági törvény
(Abtv.) az alkotmányjogi panaszt nem pusztán az alapvető jogok védelmére irányozta elő, hanem tágabban „a
„Alaptörvényben biztosított jogok” védelmére (lád az Abtv. 26-27.§-ait.). Az önkormányzatokban
megszerveződött állampolgári közösségek számára az Alaptörvény egy sor jogot és önkormányzati szervezeteik
számára hatáskört biztosít, és mivel - szemben a többi államhatalmi ággal – számukra nem lehetséges az
Alkotmánybírósághoz fordulás az előzetes- vagy utólagos normakontrollal, vagy akár bírói eljárás közben, így
egyetlen lehetőségük az alkotmányjogi panasszal élés lehetősége marad, ha más hatalmi ág vagy a bírói hatalom
döntése sérti az Alaptörvényben biztosított jogaikat, hatásköreiket.
Megítélésem szerint így ezen okok miatt nem áll összhangban az Alaptörvény értékeivel és rendeltetésével,
ha a régi alkotmánybírósági gyakorlatot követve továbbra is kirekesztjük az önkormányzatokat az alkotmányjogi
panasz lehetőségéből. Így javasolom, hogy a mostani elvi jellegű megállapításokat egészítsük ki a Tervezet
indokolásában, és a III. rész 2.6. pontja utolsó mondata után a következő elvi megállapítás kerüljön be (a 13.
oldal tetején az első bekezdés végére): „Ebből következik, hogy a Kúria döntéseit, melyek az önkormányzati
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rendeletek vizsgálatát végezték el, az Alkotmánybíróság - az érintett önkormányzat alkotmányjogi
panasza alapján – az alkotmányossági szempontok vonatkozásában felülvizsgálhatja.”
VI. III/768/2015. sz. határozathoz különvélemény Nem tudom elfogadni a többségi határozat rendelkező
részének az 1. pontját az alaptörvény-ellenes mulasztás megállapításával. A mulasztás megállapítását az
Alaptörvény 34 cikkének (1) bekezdésére alapozta az ezt megszavazó alkotmánybírói többség, mely szerint
ebből következik az a követelmény a kormányhivatalok vezetői felé, hogy a közös önkormányzati hivatal
létrehozását több település vonatkozásában úgy tegyék meg, hogy előtte kikérik az ebbe bevonni szándékozott
települések véleményét. Mivel az önkormányzati törvény ennek előírását elmulasztotta, így a többségi határozat
alaptörvény-ellenes mulasztást állapított meg, és határidő megállapítása mellett ennek megszüntetésére hívta fel
az Országgyűlést. Álláspontom szerint azonban a mulasztás megállapítása nem vette figyelembe, hogy a
jelenlegi törvényi szabályozás, ha nem is az előzetes véleménykikérés útján, de egy más szabályozással lehetővé
teszi a bevont települések vélemény- és akaratkifejezését ebben a folyamatban. A 2011. évi CLXXXIX.
törvénynek a 85. § (3) bekezdése ugyanis hatvan napot eleve ad a településeknek a megegyezésre a közös
önkormányzati hivatal létrehozására, és a kormányhivatal vezetője csak ennek kudarca esetén lép be helyettük
ennek létrehozásra. Ám a (3c) bekezdés értelmében az önkormányzatok ezt a pótlást szabadon módosíthatják, és
a kormányhivatal vezetője ezt csak úgy tudja megváltoztatni, ha a (3d) bekezdés szerint harminc napon belül a
bíróságtól kéri ennek érvénytelenítését, és a bíróság ennek helyt ad. Vagyis ha más technikával is, de a
véleménykikérés elmaradása nem hozza létre a települések egyoldalú alárendeltségét a kormányhivatal vezetője
felé, hanem a pótlás, majd módosítás, majd bírósághoz elé fordulás, és a végén annak a döntésével egy kétoldalú
döntési folyamatot nyújt a jelenlegi törvényi szabályozás is. Így az Alaptörvény 34. cikkének (1) bekezdésébe
foglalt együtt-döntési követelmény érvényesülését nem lehet hiányolni a jelenlegi szabályozásból sem. A
törvényhozónak meg kell hagyni azt az alakító szabadságot, hogy különböző szabályozási technikák között
választhasson az alaptörvényi követelmények megvalósítása érdekében. A többségi határozat az alaptörvényellenes mulasztás megállapításával ezt a törvényhozási szabadságot szünteti meg, és e helyére a többségbe került
alkotmánybírák álláspontját állítja. Ebben nem kívántam részt venni, és ezért fejtettem ki különvéleményemben
a törvényhozói szabadságot védő álláspontomat.
VII. IV/1767/2015 - párhuzamos indokolás A határozat rendelkező részét támogatom, de az indokolás II.
részének 3. pontjában az önkormányzatok alkotmányjogi panaszhoz való jogának szűk megfogalmazását nem
tudom elfogadni.
Az indokolással szembenállásom magyarázatát azzal kell kezdeni, hogy a 2012 előtt hatályos régi alkotmány
ideje alatt létrehozott alkotmányjogi panaszra vonatkozó alkotmánybírósági gyakorlatot idézem fel. Ekkor
alkotmányjogi panaszt csak a törvényhozás és általában a jogalkotás politikai küzdelmeibe belefonódó populáris
akciók jelentették, és a mindennapi jogi viták rendes perléseinek nyomán létrejött bírói ítéleteket nem lehetett
alkotmányjogi panasszal megtámadni. Ebben a helyzetben alakította ki az akkori alkotmánybírósági többség,
hogy az önkormányzatok – lévén az állami közhatalom részei - nem rendelkeznek az alkotmányjogi panasz
benyújtásának lehetőségével. Ezután az új Alaptörvény és ennek nyomán az új alkotmánybírósági törvény 2012
január 1.-től bevezette a bírói ítéletek elleni alkotmányjogi panasz lehetőségét is, és ezen túl általában is
kibővítve az alkotmányjogi panasz kereteit kimondta, hogy nemcsak az alkotmányos alapjogok esetében, hanem
általában az Alaptörvényben biztosított jogok megsértése esetén is felhasználható ez: „Az Alaptörvény 24. cikk
(2) bekezdése d) pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy
vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az indítványozó Alaptörvényben
biztosított jogát sérti (..)” (2011 évi CLI törvény az Alkotmánybíróságról 27. §) A régi alkotmánybírósági
gyakorlatokhoz való ragaszkodás extrém foka miatt az Alaptörvény hatályba lépése utáni első években - amikor
e miatt az alkotmányozó kénytelen volt egy külön alaptörvény-módosításban kimondania a régi
alkotmánybírósági döntések hatályának megszűnését – az akkori alkotmánybírósági többség és e többség
törzskarai nem voltak hajlandók felülvizsgálni korábbi gyakorlatukat, és továbbra is tiltották az önkormányzatok
alkotmányjogi panaszának benyújtását. Így például az egyes önkormányzatok rendeleteinek kúriai
megsemmisítésével szembeni alkotmánybírósági védelmet a régi alkotmánybírósági gyakorlatra hivatkozva
tagadta meg 2012 utáni években az akkori alkotmánybírói többség.
A mostani döntés ezen a gyakorlaton üt egy rést azzal, hogy kimondja az önkormányzatok alkotmányjogi
panaszhoz való jogát, „feltéve, hogy az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben mellérendelt
jogalanyként és nem a közhatalom gyakorlójaként járt el” (indokolás II. rész 3. pont). Ezzel a fogalmazással
azonban így a mostani határozat is megerősíti az önkormányzatok általános kirekesztését az alkotmányjogi
panasz benyújtásának lehetőségéből, és ezzel elzárja attól, hogy a helyi közösségek Alaptörvényben biztosított
önkormányzási jogai alaptörvényi védelemben részesüljenek - sokszor épp a rendes bírói döntések alaptörvényellenes értelmezései ellen.
Nem tudom tehát elfogadni a szűkítés további fenntartását, mert ez elfojtja a helyi közösségek
önkormányzati jogainak az alaptörvényi védelmét. Megítélésem szerint a mai Alkotmánybíróságnak véglegesen
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szakítania kellene a korábbi Alkotmány és annak szabályozása idején létrejött tilalommal, és teljes terjedelemben
meg kellene adnia az önkormányzatok számára az Alaptörvényben biztosított jogaik sérelme esetén az
Alkotmánybírósághoz fordulás lehetőségét. Úgy ahogy máskülönben ezt az Abtv. idézett 27. §-a kötelező is teszi
számunkra.
Jelezni kell, hogy az alkotmányjogi panasz lehetőségének ezzel a kinyitásával az állami szervezet
önkormányzati része felé semmiképpen nem jelentené ennek a lehetőségnek a biztosítását az többi állami szerv
felé is. Az állami szervezet összes szerve rendelkezik ugyanis az Alkotmánybírósághoz forduláshoz valamilyen
eljárással – absztrakt alkotmányértelmezés kérése, előzetes normakontroll, utólagos absztrakt normakontroll,
illetve a rendes bíróságok számára az eljárásaik közbeni Alkotmánybírósághoz fordulás eljárása -, és ebben csak
az önkormányzatok jelentenek kivételt. E szervek semmilyen lehetőséggel nem rendelkeznek az Alaptörvényben
biztosított jogaik védelmére más állami szervekkel szemben, és ez így is marad, amíg nem tesszük lehetővé
számukra általános jelleggel az alkotmányjogi panasszal védekezés lehetőségét. Párhuzamos indokolásomban ezt
szerettem volna hangsúlyozni a nyilvánosság előtt.

48) A 39. cikk értelmezése
(II/1859-8/2016. számú határozathoz feljegyzés) Nem tudok egyetérteni rendelkező részi elutasítással, és ezzel
szemben az indítványozók érveit támogatva a támadott Art. törvény 53. § (1/a) és (7) bekezdéseinek
megsemmisítését tudnám csak támogatni.
Örömmel konstatálom, hogy az előadó bíró úr megkereste ez ügyben a döntésünk előtt az NAIH elnökét
is – mely sokszor elmaradt az eddigiekben a közérdekű adatokra vonatkozó eljárásunkban -, de mint mindig is
jeleztem, megítélésem szerint az állásfoglalása számunkra csak tájékozódó jellegű, de nem kötelező
álláspontjának elfogadása. A tervezet lényégében a NAIH elnök álláspontja alapján érvel (lásd a tervezet 15-16.
oldalait, illetve NAIH elnök levelének 5. oldalát), és utasítja el az indítványt. Én azonban a jelen esetben inkább
az ettől való eltérést támogatnám.
A 2016 májusától hatályos, vitatott törvényhely, az 53. § (1a) bekezdés ugyanis az (1) bekezdésben
foglalt adótitok definíciót – mely lehetővé tenné értelmezéssel az jogalkalmazó bírák számára, hogy az állami
pénzeket jelentő adófelajánlások esetén az Alaptörvény VI. cikk (2) bek. és a 39. cikk (2) bekezdése alapján
kivegyék az adótitok alól az adófelajánlásban részesítettek megnevezését és az összeget -, úgy konkretizálta,
hogy kifejezetten megtiltotta az ilyen kedvezményben részesültek megnevezését. Majd ezután az 53. § (7)
bekezdése pedig kifejezetten csak az ilyen adókedvezmények összesített éves mértékének adótitok alóli
mentességét rögzíti. Így a lényeg éppen az, hogy a contrario törvényileg kizárta ezzel az jogalkalmazó bírák
számára azt, hogy az Alaptörvénnyel összhangban értelmezés követelményére támaszkodva lehetővé tegyék a
közérdekű adat kiadására irányuló eljárásokban a kedvezményezettek nevének és az összegek kiadását. Ehhez
képest a NAIH elnök a levelének 5. oldalának az alján csak akként ünnepli az 53. § (1a) és (7) bekezdések
tartalmát, hogy az „a korlátozás alóli kivételi szabályokat tartalmaz. E rendelkezés tehát az említett alapjog
érvényesülését segíti el, ezáltal pedig semmi esetre sem sérti az állampolgárok Alaptörvényben foglalt közérdekű
adatok megismeréséhez való jogát.” Ezt csak úgy írhatta le a NAIH elnök, hogy a vitatott rendelkezés a
contrario irányú tartalmát nem vette figyelembe, pedig épp az sérti ezt az alapjogot.
A tervezet még annyiban megy túl a NAIH elnök érvén, hogy arra tekintettel sem látja problémásnak az
adókedvezményezettek nevének és a pontos összeg megnevezésének elhallgatási lehetőségét az azt nyújtó
oldaláról. hogy lévén ez állam pénz, így a Tao felajánlásban részesültek amúgy is kötelesek majd nyilvánosságra
hozni, „így a Tao. pénzeknek a kedvezményezettek közötti éves szintű összegszerű megoszlása sem képezheti
adótitok tárgyát.” (16. p,) Ám ezt összekötni az egyes ezt nyújtó szervezetekkel és az egyes kedvezményezett
szervezetekkel csak nyomozó gazdasági újságírók, könyvelők és ügyvédek komplex munkája nyomán
lehetséges, és ez az Alaptörvény 39. cikkébe foglalt átlátható állami pénzekkel gazdálkodás követelményének a
legkevésbé sem felel meg.

49) A hatályvesztett, régi alkotmánybírósági határozatok felhasználásáról szóló vita
(A Záró és vegyes rendelkezések 5. pontja körüli viták)
Ahogy az a határozatokhoz csatolt különvéleményekben és párhuzamos indokolásokban a nyilvánosság számára
is olvasható volt, az alkotmánybírói testületen belül alapvető szembenállás volt a régi Alkotmányon alapuló
alkotmánybírósági határozatok sorsát illetően az új Alaptörvényre alapozott alkotmánybírósági döntési munka
során. Látni kell, hogy ezek a határozatok mindig két réteggel rendelkeznek, egyrészt eldöntik az eléjük tárt
konkrét ügyet - megsemmisítenek egy törvényi rendelkezést stb. -, de másrészt ennek kimondása közben az
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indokolásban egy vagy több értelmező formulát és érvelési láncolatot fektetnek le, melyek egy-egy alkotmányi
rendelkezés értelmének konkretizálását jelentik, és a későbbi alkotmánybírósági döntésekben az adott
alkotmányi rendelkezést mindig ezzel a döntési formulával együtt alkalmazzák. Összességében így fokozatosan
több ezer döntési formula konkretizálta a korábbi Alkotmányt, és a kérdés az volt, hogy az Alkotmány hatályon
kívül helyezése után mi legyen ezek sorsa. Az egyik erős álláspont az volt a testületen belül, hogy mivel az új
alaptörvényi szöveg kb. 80%-a megegyezik a régi Alkotmányéval, a régi alkotmánybírósági döntések (Abh.-k)
minden megkérdőjelezés nélkül továbbvihetők. A vita során ez kihegyezve úgy is megfogalmazódott, hogy mind
a régi Alkotmány, mind a mai Alaptörvény kimondja a demokratikus jogállam elvét, és mivel ezt kell tekinteni
az alkotmányosság alapjának, így lényegében változatlannak kell tekinteni az alkotmányos helyzetet, és a régi
Abh.-k ugyanúgy adják továbbra is a jövőbeli alkotmánybírósági döntések alapját, mind eddig tették. Ez az
álláspont tulajdonképpen az új Alaptörvény csendben végrehajtott hatályon kívül helyezését jelentette volna, és a
testületen belüli akkori erőviszonyokat tekintve utólag kész csodának minősíthető, hogy ez nem történt meg.
Végül elvetésre került ez az álláspont, és helyette a 22/2012 AB határozatba egy kompromisszumosabb álláspont
került, amely a régi alkotmányi és az új alaptörvényi szöveg egyezése mellett még az új Alaptörvény értelmezési
elveivel és rendelkezéseivel való egyezés leellenőrzését is megkövetelte a régi Abh-k átvételéhez. Ténylegesen
azonban ezután sokszor még a szöveges eltérés esetén is átvette az alkotmánybírói többség az új AB-döntésekbe
a régi Abh.-kat. Így az Alaptörvény egyre inkább csak nominális hivatkozási alappá vált, de ténylegesen a régi
Abh-k alapján kerültek kialakításra az új alkotmánybírósági határozatok is. Erre válaszként írta elő az
alkotmányozó hatalom a 4. alaptörvény-módosításban a rég Abh-k hatályvesztését, és vált ez a Záró és vegyes
rendelkezések 5. pontjává. Az értelmezési küzdelem azonban továbbfolytatódott, és a lenti, elsőnek ismertetett
AB-határozat alakított ki egy új formulát a régi Abh-k átvételéhez.
I. (II/3484/2013. hat. párhuzamos indokolás) A határozat rendelkező részének elutasító és visszautasító pontjait
elfogadom, de a korábbi alkotmányon alapuló és a 4. alaptörvény-módosítás által kifejezetten hatályon kívül
helyezett alkotmánybírósági határozatok meghivatkozásával és megidézésével nem tudok egyetérteni. Ezt az
indokolás III. részének 2. pontja mondja ki, és e döntés hordereje a jövőbeli alkotmánybírósági határozatok – így
a hazai alkotmányosság - tekintetében legalább akkora, mint a rendelkező részben eldöntött ügynek, ezért az e
döntéssel való szembenállásom erőteljes különvéleménynek tekinthető. Ám mivel a kialakult szokások szerint
csak a rendelkező részben foglalt döntésekkel szembeni álláspontot nevezi az alkotmánybírósági gyakorlat
különvéleménynek – és az indokolásba foglalt, sokszor jóval fontosabb döntésekkel szembenállást csak
párhuzamos indokolásnak -, alkalmazkodva e szokásokhoz párhuzamos indokolásként rögzítem álláspontomat.
A régi alkotmánybírósági határozatok normatív érveinek, hosszútávra ható döntési formuláinak hatályon kívül
helyezésével az ezekben található normatív megállapítások elveszítették normativitásukat és a későbbi
alkotmánybírósági döntéseket meghatározó autoritásukat. Ez a 4. alkotmánymódosítást megalkotó alkotmányozó
hatalomnak a kifejezett akarata volt, így ezek döntési alapként való megidézése, ahogy az indokolás jelzett része
tartalmazza, az Alaptörvénnyel való szembenállást jelenti, melynek nem kívánok részesévé válni. A hatályon
kívül helyezés a régi alkotmánybírósági határozatokba foglalt döntési elvek, érvek és érvelési láncolatok
tekintetében azt jelenti, hogy ezek az eddigi normativitásukat elvesztve az alkotmányjogi gondolkodás pusztán
szabad gondolati kincset jelentő szektorába kerültek át. E szabad gondolati kincs egy részét fel lehet használni a
jövőbeli határozatainkban, ha részletes indokolással a mai Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek szövegének
értelmével és értelmezési elveinek alkalmazásával ezt megalapozzuk. Ám a felhasználás alapja az ilyenfajta
mostani megalapozás lesz, és nem a régi alkotmánybírósági határozat, így meghivatkozásuk indokolatlan is.
Hatályon kívül helyezett normatívára mai jogi döntést nem lehet alapozni - ezt jogelméleti axiómaként lehet
rögzíteni. A történelmi alkotmány épp azáltal lehet hivatkozási alap jogelméletileg, hogy ez még a változtatható
(írott) jog koncepciójának bevetté válása előtt jött létre, ahol nem volt hatályba léptetés illetve hatályon kívül
helyezés, és ez mindig a szokásjog fűnövésszerű változásával teremtődött meg. Nem lehet így befogni a régi
alkotmánybírósági döntéseket a történelmi alkotmány fogalmába, és nem lehet az alkotmányozó kifejezett
hatályon kívül helyezése ellenére ezeket meghivatkozni és megidézni.
Az elvi szembenállásom a régi határozatok megidézésével és meghivatkozásával ezen a megfontoláson
nyugszik, de a gyakorlati hatást tekintve is a legnagyobb gondokat látom ezzel. A régi határozatok sok ezer
oldalas gyűjteményei a kialakult döntési gyakorlat szerint az új és új határozatokat igen nagy részben csak puszta
szövegszerű megidézéssel töltötték meg, szinte csak néhány soros összekötő szövegeket beiktatva. Ez azt
jelentette, hogy az egyszer elvégzett gondolati munkát a későbbi alkotmánybírák és a határozatokat szerkesztő
munkatársaik már nem ismételték meg, hanem egyszerűen adottnak vették a korábbi gondolati levezetések
helyességét. Ez szükségszerűen továbbél a mai döntési gyakorlat realitásaként is az új Alaptörvény ellenére, és
az egyszer kialakult döntési rutin ma - amikor az alkotmányozó megszakította a régi határozatok hatályát - csak
úgy törhető meg, ha megtiltjuk a régi határozatok idézését és meghivatkozását. Csak ezzel lehet rákényszeríteni a
jövőbeni döntéseket kialakító előadó alkotmánybírákat és munkatársaikat, hogy immár önálló gondolati
munkával emeljék ki a régi határozatokból az átvehető érveket. Ha e munka megtakarításával lehetővé tesszük a
régi határozatok szövegszerű megidézését, akkor hiába minden fogadkozás a kritizált indokolási részbe foglalt
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felhasználási előfeltételeket illetően - azonosság a régi Alkotmány és a mai Alaptörvény vonatkozó rendelkezése
között, illetve az utóbbi értelmezési elvein keresztüli átfuttatás az átvétel előtt -, a döntési rutin egyre inkább a
régi határozatok szövegszerű áthozatalává teszi ismét a jövőbeli határozatainkat is. Így végeredményben ugyanaz
a helyzet jön létre, ami az elmúlt egy év alatt már megfigyelhetővé volt, és amivel szemben hozta létre a 4.
alaptörvény-módosítás a régi Abh-k hatályon kívül helyezését: az Alaptörvény puszta „papíralkotmánnyá” válik.
Hogy ez már a mostani határozatban is megjelenik, az látható több, régi Abh. megidézésénél. Például az
indokolás XI. részének 2. pontjában nyolc régi Abh.-t idéz meg arra, hogy a bírói hatalmi ág és a bírói ítélkezés
abszolút függetlenségét rögzítse, és hogy ez az önálló hatalmi ág jelleg az Alkotmánybírósággal szemben is
érvényesül. Ténylegesen azonban az történt, hogy az új Alaptörvény egy radikális változtatással a régi
állapotokhoz képest a bírói ítéleteket az Alkotmánybíróság felülvizsgálata alá helyezte, és ezzel a legfelső bírói
fórum ítéletei is mindenkor megsemmisíthetők az Alkotmánybíróság által. A korábbi alkotmánybírósági
határozatok vonatkozó megállapításai így csak ismételt átgondolással és alapos átformálással lehetnek átvehetők.
A bírói hatalmi ág és az Alkotmánybíróság ettől való korábbi elszakítottsága ma már nem írható le oly módon,
mint korábban, ám a kötelező újragondolás e téren az átvétel miatt elmaradt. A kialakult döntési rutin a rég Abhk mechanikus szövegszerű átvételével az újragondolás elmaradását állandóvá teheti, és ezért is szakítani kell a
régi alkotmánybírósági határozatok meghivatkozhatóságával és megidézhetőségével.
II. (IV/2702/2012 sz. ügy vitái) Az Alkotmánybíróság régi Alkotmány hatálya idején kialakított álláspontjához
képest egyik szükséges változtatás most a res iudicata kérdéskörében merül fel. A régi határozataink által
kiváltott joghatásokat - az egyes határozatokkal eldöntött ügyeket illetően - az Abh.-k hatályon kívül helyezése
nem érinti, ám a jövőben ezekre nem alapozhatunk „ítélt dolgot”, és nem utasíthatjuk vissza erre alapozva az
indítványokat. Az új Alaptörvény alapjogi rendelkezései és értelmezési elvei alapján le kell futtatni az
eljárásunkat, ha máskülönben az indítvány megfelel a feltételeknek. (Ezt a változtatást ajánlatos lehet egy
alkotmánybírósági közleményben a honlapunkon is jelezni az ilyenfajta döntésünk után, hogy ezzel is bátorítsuk
az ilyen jellegű indítványok benyújtását.) Ha egy-egy esetben a többség úgy találja, a jövőbeli határozat is
felhasználhatja a korábbi érveket és az érvelési láncolatokat, de ez csak az új Alaptörvény pontosan
meghatározott rendelkezéseire és értelmezési elveire, deklarációira támaszkodás mellett lehetséges.
Ennek kapcsán kell jelezni, hogy a számunkra kötelezővé tett újrakezdést össze kellene kötni egy fontos
formai változtatással is a határozataink rendelkező részében az eddig követett gyakorlatunkkal szemben.
Megítélésem szerint ugyanis nem tartható fenn az a gyakorlat, amely egy-egy jogszabályi hely megsemmisítése
esetén a rendelkező részben pusztán egy konkretizálás nélküli alaptörvény-ellenesség kimondását tartalmazta, és
csak sok-sok oldalas indoklásba rejtve mondta ki, hogy pontosan melyik alaptörvényi rendelkezést véljük az
alaptörvény-ellenesség alapjának. Ezek az indokolások aztán sokszor homályos érveléssel és az alaptörvényi
szöveget többszöri közvetettséggel kibővítve sorakoztatták fel az érveket, és az alkotmányi illetve az
alaptörvényi szöveg felhatalmazásától lényegében elszakadva a kibővítés után új alapjogok egész láncolatát
kitalálva adták meg az alkotmányosság bázisát, és mondták ki erre alapozva a jogszabályi helyt
alkotmányellenesnek. Számomra evidensnek tűnik, hogy tulajdonképpen ez a „láthatatlan alkotmányozási”
technika volt az, mely praktikussá tette a múltban rendelkező részben a konkretizálás nélküli, általános
alkotmány-ellenességi formula puszta beiktatatását, és én ezt egy jogállami demokráciában eleve
elfogadhatatlannak tartom. A láthatatlan alkotmányozásról lemondás egyik formai követelménye – és ennek a
közvélemény előtti mindenkori nyilvános bizonyítása! – abban állhat, hogy a jövőben alaptörvény-ellenessé
nyilvánítás esetén a határozataink rendelkező részében áttérünk arra a formulára, amely az alaptörvényellenesség kimondása mellett mindig a pontos alaptörvényi rendelkezést is tartalmazza.
A hatályon kívül helyezett Abh.-ra alapozás kapcsán felvetődő kérdés az, hogy milyen formában történjen
meg az egyes régi döntésekben rejlő érvelés illetve gondolati levezetések felhasználása. Én azt tartanám
praktikusnak, ha a tervezetek indokolásában mindig a pro domo formájában venné be a mindenkori előadó bíró
azokat a felhasználható érveket, melyeket védhetőnek tart az új Alaptörvény konkrét rendelkezése és értelmezési
elvei alapján is. Ám ennél mindenképpen figyelni kell arra, hogy még a pro domo-ban sem legyenek féloldalnyi
holt anyagok, ahogy az a korábbi, rossz határozatszerkesztési gyakorlatban látható volt. (Egész oldalakon alig
egy-egy mondatnyi összekötés mellett állt ömlesztve sokszor a régi határozatokból az idézetek sokasága!) A
tervezetek pro domóiból aztán az alkotmánybírói többség döntse el minden esetben, hogy melyek azok a lényegi
gondolatok, amelyek a határozati indokolás szövegébe aztán átkerülhetnek.
III. (IV/2855/2012 hat. különvélemény) Nem értek egyet a többségi határozattal, mert a 4. alaptörvénymódosítással az Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseinek 5. pontjába foglalt, a régi alkotmányon nyugvó
alkotmánybírósági határozatok hatályon kívül helyezését rögzítő előírással szemben hatályát vesztett
normatívákra is alapozta döntését az indokolás III. részében. Anélkül, hogy a most hatályos Alaptörvény
vonatkozó rendelkezéseit és értelmezési elveit, illetve deklarációit elemzés alá vette volna, és ezzel indokolta
volna a régi döntésből átvenni kívánt normatív álláspont tarthatóságát, minden indokolás nélkül felhasználta két
régi alkotmánybírósági határozatnak egy meghatározott kérdésben rögzített normatív álláspontját. Az átvétel arra
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a problémakörre vonatkozott, amelyen belül az Alkotmánybíróság distinkciókat alakított ki az elmúlt évek során
a rendes bírói fellebbezések, kifogások és felülvizsgálati eljárások, illetve az alkotmányjogi panaszok között, az
utóbbit kizárva a jogorvoslatok közül. Ez a distinkció elfogadható volt korábban abból a szempontból, hogy
ezzel kezelni tudta az Alkotmánybíróság egyrészt a kifogással, másrészt az alkotmányjogi panasszal érintett
kérdéskörök részbeni eltérését, ám ennek megoldására nem volt kényszerítő a jogorvoslat szűk felfogása, és
ebből az alkotmányjogi panasz kirekesztése. Mára az Alaptörvény rendelkezései az akkori jogi állapotokat
lényegileg átrendezték azzal, hogy most már a bírói határozatokkal szemben is lehet alkotmányjogi panaszt
benyújtani, és ennek eljárása során sok szempontból ismét végig kell menni a rendes bíróságok által elbírált
jogkérdéseken is. A jelzett korábbi distinkció és a jogorvoslat körének szűk felfogása tehát feltehetően
felülvizsgálatra szorul, annál is inkább, mert épp a 4. alaptörvény-módosítás foglalta az Alaptörvény VII.
cikkének (2) bekezdésébe, hogy jogorvoslatként az egyes vallási közösségek egyházzá minősítését rögzítő
sarkalatos törvényi előírással szemben alkotmányjogi panasszal lehet fordulni az Alkotmánybírósághoz: „Az
egyházak elismerésére vonatkozó sarkalatos törvényi rendelkezésekkel szemben alkotmányjogi panasznak van
helye.”
Így tehát nemcsak formailag alaptörvénysértő a többségi határozat azzal, hogy negligálja a hatályon kívül
helyezést rögzítő rendelkezést, hanem tartalmilag is, mert a jelzett változások nem teszik már lehetővé a
jogorvoslat szűkítő felfogásáról a korábbi normatív megállapítás változatlan átvételét.
E probléma kapcsán azonban ki kell térni általánosabban is arra, hogy pontosan mit jelent a 4. alaptörvénymódosítással alaptörvényi előírássá tett hatályvesztés a korábbi alkotmánybírósági határozatok vonatkozásában.
Először is látni kell, hogy az alkotmánybírósági határozatoknak mindenkor két fő része van, a rendelkező
részben az egyedi joghatású döntések találhatók, míg az indokolás nagy részében a döntés kapcsán felmerült
kérdésekben, értelmezési dilemmákban normatív álláspontokat fektetnek le, melyek aztán a későbbi ABdöntések sokaságát határozzák meg. A hatályvesztés ez utóbbiakra vonatkozik. Ez azonban nem azt jelenti, hogy
e korábbi normatív álláspontok felhasználása tilos lenne a mostani alkotmánybírák számára, csak azt, hogy ezek
elvesztették normatív erejüket, és pusztán mint szabad gondolati kincs állnak rendelkezésre. Így a korábbi
Alkotmányon nyugvó alkotmánybírósági határozatok hatályának megszüntetésével már nem lehetséges csak
utalni egy hasonló ügyet eldöntő rég Abh-ra, és annak álláspontját normatív alapként venni mai döntésünknél,
hanem az átvenni szándékozott érvet és álláspontot az új Alaptörvény rendelkezései alapján meg is kell
indokolni. Az a döntési könnyebbség, hogy a régi Abh-k normatív megállapításait minden megismételt gondolati
munka nélkül felhasználhatta egy későbbi határozat, megszűnt, mert ez tendenciájában az Alaptörvény „puszta
papírra válását” hozta létre. Az alkotmányozó hatalom épp azért rendelte el a 4. alaptörvény-módosítás
rendelkezései között a régi Abh-k hatályon kívül helyezését, mert az elmúlt év sok-sok alkotmánybírósági
döntése kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy az alkotmánybírói többség sokszor nem az Alaptörvény, hanem a régi
alkotmánybírósági döntések normatívái alapján járt el.
A hatályon kívül helyezés tehát nem jelent tilalmat a régi Abh-k normatíváinak felhasználásában, csak
mindenkor részletes indokolást az Alaptörvény rendelkezései és értelmezési deklarációira, elveire alapozva. Ám
ezek csak mint szabad gondolati kincs részei kerülhetnek felhasználásra - minden normatív erő nélkül -, így
idézésükre nincs szükség, és ez nem is lehetséges, hisz egy alkotmánybírósági - és minden bírói – döntést csak
normatív erővel rendelkező forrásokra lehet csak alapozni. A régi Abh.-ból esetleg átvett megállapítást épp az
teszi a jövőben ismét majd normatív erejűvé, hogy a mostani alkotmánybírósági többség az Alaptörvény
rendelkezéseiből levezetve és részben átalakítva ismét határozatába foglalja.
IV. (III/1178/2012. sz. hat. különvélemény) Alapvető gondot jelent továbbá a többségi határozatban, hogy nem is
érinti, nem-létezőnek tekinti az Alaptörvény új értelmezési kereteit, és a régi alkotmánybírósági döntések alapján
mondja ki az indítvánnyal támadott törvényhely megsemmisítését, illetve alakítja ki ennek indokolását. Az
Alaptörvény Záró és vegyes rendelkezéseinek 5. pontja épp ennek elkerülésére mondta ki a régi
alkotmánybírósági határozatok hatályvesztését, hisz az új Alaptörvény rendelkezései és értelmezési elvei, illetve
deklarációi csak így tudnak érvényesülni jövőbeli alkotmánybírósági döntésekben. Az Alkotmánybíróság úgy
értelmezte ezt a hatályvesztést a 13/2013 (VI. 17) AB határozatban, hogy négy feltétel teljesülése esetén lehet
átvenni a hatályvesztett régi alkotmánybírósági határozatokból érveket és egy-egy alapvető jogot értelmező
normatív döntési formulákat „….ha az Alaptörvény adott szakaszának az Alkotmánnyal fennálló tartalmi
egyezése, az Alaptörvény egészét illető kontextuális egyezősége, az Alaptörvény értelmezési szabályainak
figyelembevétele és a konkrét ügy alapján a megállapítások alkalmazhatóságának nincs akadálya.” (32.pont) E
három feltételhez negyedikként megállapítja ez a határozat, hogy „az Alaptörvény hatálybalépése előtt
meghozott határozatokban foglalt érvek felhasználását kellő részletességgel indokolni kell.” (31. pont). Bár saját
álláspontom szerint hatályvesztett határozatok idézését egyáltalán nem helyes megengedni - még ha mint
„szabad gondolati kincsből” át is lehet venni belőlük érveket és helyesnek bizonyult döntési formulákat -, de az
alkotmánybírósági többségi döntés előtt meg kell hajolni. Ám a feltételekhez kötött átvétel és ezek normatív
rögzítése a 13/2013 AB-határozatban az új alkotmánybírósági döntések felé azt jelenti, hogy az e feltételeket
nem teljesítő átvétel nem legitim, és ezek az átvett érvek, döntési formulák az átvételi eljárás feltételeinek

98
megsértése okán „eljárási-közjogi érvénytelenségben” szenvednek. Ezért az ilyen átvételeket a mindenkori
későbbi alkotmánybírósági többségeknek gondosan ellenőrizni kell, hisz nincs semmilyen fórum az
Alkotmánybíróság felett, amely a formális eljárási sértései esetén megsemmisíthetné a döntéseit, ahogy az
Alkotmánybíróság is teszi más állami szervek döntései vonatkozásában. Így csak a mindenkori későbbi
alkotmánybírói többségek képesek ezt az ellenőrzést megtenni, és ez kötelességük, ha az átvétel közjogi
érvénytelensége felmerül az átvétel feltételeinek megsértése miatt.
A jelen esetben az a probléma, hogy a többségi határozat egyszerűen csak deklarálja a 13/2013 AB-határozat
követelményeit a régi Abh.-kból átvételek előfeltételeként, majd egyetlen feltételt sem leellenőrizve kijelenti,
hogy „…a konkrét ügy alapján a testület úgy ítélte meg, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozataiban
kidolgozott érvek, jogelvek és alkotmányos összefüggések alkalmazhatóságának nincs akadálya” (az indokolás
III. részének 4. pontjában.) Mint látható volt, itt még a legalapvetőbb előfeltétel sem teljesült, hisz az
Alaptörvény és az Alkotmány adott szakaszának szövege is lényegesen eltér, amely eleve kizárja az átvételt, de
ezen túl az Alaptörvény kötelező értelmezési elvei és szabályaival egyezés vizsgálatára sem került itt sor, nem is
beszélve az átvétel kellő részletességgel való indokolásának kötelezettségéről. Meg lehet tehát állapítani, hogy a
jelen határozatban a régi érvek és döntési formulák átvétele „közjogi érvénytelenségben” szenved, és
megítélésem szerint az így átvett, korábbi Alkotmányon alapul formulák nem használhatók fel a későbbi
alkotmánybírósági határozatokban.
A különvéleményben kifejtettekhez hozzá kell fűzni, hogy a közjogi érvénytelenség másik formája, a
hatáskör túllépése miatti közjogi érvénytelenség is alkalmazhatónak tűnik az ezt esetleg a jövőben elkövető
alkotmánybírósági határozatok vonatkozásában. Egy későbbi megváltozott alkotmánybírósági többség azokra a
korábbi alkotmánybírósági határozatokra, melyek nyilvánvalóan szemben álltak a meghozataluk idején hatályos
Alaptörvény szövegével, határozatával hatáskör túllépése miatti közjogi érvénytelenséget mondhat ki. Így bár
megmaradna az, hogy az alkotmánybírák döntése felett a közjogi rendszerben továbbra sem áll egyetlen felettes
intézmény sem, de Damoklesz kardjaként ott lebegne mindig a későbbi megváltozott alkotmánybírósági többség
kontrolljának lehetősége. Mind az alkotmánybíráskodás, mind a törvényhozás eszméje nyerne ezzel, és az
Alaptörvény demokratikus jogállami alapzatának mind a jogállami, mind demokratikus komponense csak
erősödne a jövőben („ki őrzi az őrzőket?!).
V. (IV/2516-6/2015. számú határozat vitái) Tulajdonképpen közelebbről a Sulyok elnök úr és Juhász bíró úr
által az elmúlt hetekben közzétett feljegyzésekben foglalt vitához kívánok hozzászólni arról az oldalról, hogy az
Alaptörvény szövegén túl mikor köti az alkotmánybírói többséget és egyes előadó bírót a tervezete készítése
közben egy korábbi, témába vágó alkotmánybírósági döntés.
Kialakult szóhasználatunk szerint az alaptörvényi szövegen túl az alkotmánybírósági gyakorlat köti az
alkotmánybírákat, legalábbis abban az értelemben, hogy ha el kívánnak ettől térni, akkor ezt expliciten
indokolniuk kell. Ilyen gyakorlatot pedig egyetlen Abh. még nem hoz létre, és mint egyszer ezt néhány éve
testületileg megvitatva egy kolléga kifejezte, egy fecske ezen a téren sem csinál nyarat. Ám ha legalább már két
döntésben megismétlődik egy meghatározott álláspont, akkor azt gyakorlatnak kell felfogni, és ettől eltérés
esetén már expliciten érvelni kell.
Vagyis nem egyetlen precedens esetén kötött az AB, hanem csak gyakorlattá válás esetén. Ennek fenntartását
azért tartom fontosnak, mert az alaptörvényi szöveg tisztelete tendenciájában a háttérbe szorul, ha az abból való
közvetlenül fakadó szabad érvelés helyett már egyetlen Abh-t. kötelező erővel bírna, és ennek a fényében kellene
eldönteni a későbbi ügyeket is. Persze, ha valaki ragaszkodik a testületből az egy döntésben már kifejtett
állásponthoz, az érvelhet később azzal, hogy ezt kellene gyakorlatunkká tenni, de az azzá válás előtt még ne
érveljen „birtokon belülről”, mintha ez már megtörtént volna.
A jelen esetben a 4. alaptörvény-kiegészítés által már hatályon kívül helyezett 45/2005 (XI. 14) AB határozat
merült fel, mint egyetlen olyan régi döntésünk, mely az állami szervek általi pótmagánvád lehetőségére
kimondott egy álláspontot. Az Elnök úrnak természetesen joga van teljes ülésre felvinni bármely tanács előtt futó
ügyet, mert az Abtv. ebben nem rögzített korlátokat számára, de azt a feltevését, hogy egy ilyen eltérés esetén a
teljes ülésnek kellene kimondani az engedélyt ehhez (lásd feljegyzése 2. pontját), azt az alaptörvényi szövegből
való közvetlenül kiinduló érvelés korlátozásának látom. Csak egy másodlagos érv persze, hogy ez az érv a sok
ezer többi hatályon kívül helyezett Abh.-ra is kimondja a kötő erőt, melyektől való eltérésre csak explicit
testületi többségi engedély adhat módot, hisz a zsinórmérték kötelez! - de ezt most tegyük félre. (Bár ez
újragondolandóvá tenné az egész res iudicata felfogásunkat, melyet úgy döntöttünk el 2012-ben, hogy csak a
2012 utáni releváns AB-döntés hoz létre res iudicatat!)
Összegezve tehát én opponálom az Elnök úr feljegyzésében megnyilvánult felfogást, és ragaszkodnék ahhoz,
.hogy egyetlen korábbi döntés még nem hoz létre alkotmánybírósági gyakorlatot, melytől az eltérést csak explicit
érveléssel lehetne megtenni. Ezzel az álláspontommal pedig az egyik oldalról szabadon kívánom fenntartani a
közvetlenül az Alaptörvényből kiinduló érvelés lehetőségét, másik oldalról pedig csökkenteni a majd 30 éve
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töretlenül tartó tendenciát az alkotmánybírósági döntésekből megszilárduló láthatatlan alkotmány dominanciája
felé.

50) A Ve. 233.§-ban előírt AB-hatáskör értelmezése
1. (IV/870-/2014. sz. határozathoz párhuzamos indokolás) Tartalmilag egyetértek a határozatnak mind a kúriai
döntés megsemmisítését visszautasító döntésével, mind a támadott jogszabályi rendelkezés megsemmisítésének
elutasításával, ám az eljárás szempontjából fenntartásaim vannak a határozattal, és párhuzamos indokolást
csatolok hozzá. Az indítványt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 233.§
(1) bekezdése és az Abtv. 26.§ (1) bekezdése alapján nyújtották be, melyek az alkotmányjogi panasz két, teljesen
eltérő eljárását jelentik. A választási eljárási törvényben létrehozott speciális alkotmányjogi panasz lehetőségét
az Alaptörvény 24. cikke (2) bekezdésének g) pontja teremtette meg, amikor az Alkotmánybíróság számára
további sarkalatos törvényben lehetővé tette további hatáskörök megállapítását. A Ve. 233. § (1) bekezdése ez
alapján hozta létre a választási eljárás során felmerült viták ügyeiben hozott kúriai döntések ellen az
Alkotmánybíróság előtti speciális alkotmányjogi panaszt, nagyon rövid határidőt – kétszer három napot - adva
ennek eldöntésére. Ebben az eljárásban csak a kúriai döntést lehet megtámadni az alkotmányjogi panasszal, de a
kúriai döntés alapját jelentő jogszabály esetleges alaptörvény-ellenességét ebben az eljárásban nem lehet
indítványozni, erre ott van az alkotmánybírósági törvény 26. § (1) bekezdése alapján benyújtható rendes
alkotmányjogi panasz, mely jóval hosszabb határidőt ad az alkotmánybíráknak a döntés megfontolására.
A jelen esetben az indítványozók a két eltérő alkotmányjogi panasz eljárását egyszerre indítványozták, és
megítélésem szerint a döntési eljárásunk kezdetén ezeket el kellett volna különíteni. Mivel a kúriai döntési út
kimerítése a jogorvoslati út végigjárását is jelentette az ebben érintett indítványozók számára, így jogosan
benyújthatták a Ve. 233. § (1) bekezdése alapján kezdeményezett speciális eljárás mellett az Abtv 26. § (1)
bekezdése alapján induló, normakontrollt kérő alkotmányjogi panaszt is, ám ennek eldöntését nem várhatták a
Ve. 233. § (1) bekezdése által előírt kétszer háromnapos határidőn belüli eljárásban. Így az elkülönítés után most
a rövid határidőn belül csak a kúriai döntés elleni indítványrészt kellett volna az Alkotmánybíróságnak elbírálni,
és az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján az indítvány másik része által felvetett alaptörvény-ellenesség tárgyában
a döntést az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CLI törvény 15. § (1) bekezdésnek b) pontja
vonatkozásában el kellett volna halasztanunk. Ezt az indítványi részt a jelenlegi határozat elutasítja, illetve
visszautasítja, és az erre felhozott érvekkel én alapvetően én egyetértek, ám ezek alapos megvitatása és további
érvekkel körbeépítése csak a rendes alkotmányjogi panasz eljárásának hosszabb ideje alatt lehetséges. E mellett
rossz precedenst jelent a jövő számára most az, hogy a rövid határidejű, speciális eljárásban elintézendő
alkotmányjogi panasz összevonását az éves határidővel működő alkotmányjogi panasszal ez a határozat implicite
elfogadni látszik. A következő választásoknál ez növelni fogja a problémákat, mert a kúriai döntések
megtámadása mellett így az alapul fekvő jogszabályi rendelkezések megtámadását is rendszeressé teheti a
jövőben, és ez a kétszer háromnapos eljárásban megoldhatatlan helyzetek elé állíthatja az Alkotmánybíróságot.
Megítélésem szerint ezt a kérdést elvi szinten kellett volna kezelni a mostani határozatunkban, és ki kellett
volna mondani a Ve. 233. (1) bekezdése alapján benyújtott indítványok összekötésének tilalmát az Abtv. 26. §
(1) bekezdése alapján normakontrollt kérő indítvánnyal. Ennek elmaradása miatt írtam párhuzamos
indokolásomat, és bízom benne, hogy később egy hasonló ügyben a többségi határozat maga is át fogja majd
venni ezt az álláspontot.
2. (IV/1754/2015. számú határozathoz különvélemény) Ez az ellenvetésem többségi határozat indokolására
vonatkozik. Az indítványt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 233. § (1)
bekezdése, továbbá az itt meghatározott három napos határidőt a népszavazási eljárásoknál öt napra felemelő
2013. évi CCXXXVIII. törvény 79. § (3) bekezdése alapján, valamint az alkotmánybírósági törvény (Abtv.) 27.§
(1) bekezdése alapján nyújtották be. A választási eljárási törvényben létrehozott speciális alkotmányjogi panasz
lehetőségét - melyet némi változtatásokkal továbbvitt a népszavazási eljárási törvény 79. § (3) bekezdése is - az
Alaptörvény 24. cikke (2) bekezdésének g) pontja teremtette meg, amikor az Alkotmánybíróság számára további
sarkalatos törvényben lehetővé tette további hatáskörök megállapítását. A Ve. 233. § (1) bekezdése ez alapján
hozta létre a választási eljárás során felmerült viták ügyeiben keletkezett kúriai döntések ellen az
Alkotmánybíróság előtti speciális alkotmányjogi panaszt, nagyon rövid határidőt (kétszer három napot, illetve a
népszavazási eljárási ügyekben kétszer öt napot) adva ennek eldöntésére. Ezért helytelennek tartom, hogy a
kialakult alkotmánybírósági gyakorlatunk megköveteli a Ve. 233. § (1) bekezdése és a népszavazási törvény 79.
§ (3) bekezdésére alapozás mellett az alkotmánybírósági törvény 27. §-ára alapozást is, ahogy itt az indokolás
III. részében ennek ellenőrzése meg is történik. Ez a nagyon rövid idő alatt benyújtandó, és a Kúria illetve a
Alkotmánybíróság alatt gyorsítottan eldöntendő speciális alkotmányjogi panasz nem mosható össze az
alkotmánybírsági törvény 26. és 27 §-aiban rögzített rendes alkotmányjogi panasztípusokkal.
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II.(IV/619-/2018. párhuzamos indokolás) Egyetértek a kúriai döntés megsemmisítésével, de az indokolás egyik
részét nem tudom támogatni. Ez a plakáton levő impresszum kérdésére vonatkozik, melynek feltüntetését a
választási plakátokon én az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének jogállamiság parancsa alapján, valamint a Ve.
2. § (1) bekezdésbe foglalt választási alapelvek tartalmának kibontásával ezek részeként kötelezőnek tartok.
Csak ezzel lehet biztosítani nemcsak a negatív kampány mértékének csökkentését, de pl. a mindenkori
kormányzat és a kormánypártok választási finanszírozása különtartásának ellenőrizhetőségét is. A jelen esetben a
kis méretű feltüntetés mutatja, hogy ez a plakát a választási kampányban résztvevő párt és nem a kormányzat
finanszírozásban készült, így ezzel a jelen ügyben nincs probléma. Ám az indokolás III. részének 1. pontjában
olyan precedensértékű normatív érvelés található, mely a jövőt illetően elvi éllel teszi lehetővé az egyes
választási plakátok készíttetői és finanszírozói eltitkolásának kilétét: „Ebben az időben a jelölő szervezetek
(pártok) és a jelöltjeik engedély és bejelentés nélkül készíthetnek választási plakátokat (Ve. 144. § (2) bekezdés).
Mindez azt is jelenti, hogy a választási plakátokon nem szükséges impresszumot feltüntetni, ugyanakkor a
választás tisztaságára, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveknek kizárólag az olyan
plakát felel meg, amelyből magából egyértelműen és nyilvánvalóan megállapítható, hogy kinek a támogatására
ösztönöz”. Nem tudom ezt a értelmezést elfogadni, és ezzel szemben a legfontosabbnak tartom az olyan fajta
értelmezés rögzítését az alkotmánybírósági precedensekben, mely előírja a választási kampányfinanszírozásban a
plakátokon a készíttetők feltüntetését.

