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Az új alkotmány elé

Az 1949-es alkotmányt többirányú adatgyűjtés és vizsgálat előzte meg. Az első ter
vezetek népi parlamentarizmusra, önkormányzatra és többpártrendszerre épülő al
kotmány tervét vázolták fel. Ezeket az elképzeléseket azonban a nagyon rövid időre
korlátozott ,,alkotmányelőkészítés” során végül is nemigen vették figyelembe, s
az 1949-es alkotmány — az 1936-os szovjet alkotmány megoldásait átvéve — a
kialakítandó államszocializmus érdekeit tükrözte.
1949 és 1956 között Magyarországon nem volt hivatalosan sem alkotmány-, sem
államszervezet-kutatás. Az ötvenes évek vége felé és a hatvanas években többnyire
egyéni érdeklődés alapján készültek monográfiák e témákban. 1959-től Kovács Ist
ván vezetésével a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intéze
tében elindították egy új alkotmány tervezetének munkálatait. 1962-re a tervezet
elkészült, a megvitatást azonban nem követték gyakorlati lépések. 1967-ben ismét
felmerült, hogy új alkotmányra lenne szükség, s meg is indultak az előkészületek
ennek kidolgozására. Ekkor fogalmazódott meg az alkotmányvédelem szervezeti
garanciáinak gondolata, továbbá, hogy állampolgári jogokat csak törvény szabá
lyozhat. A hetvenes évek elején a több szocialista ország támogatását élvező kon
zervatív, dogmatikus politikai erők növekvő befolyása nemcsak a reform, hanem
az új alkotmány gondolatának elvetését is jelentette. Maradt az alkotmánymódosí
tás, amely az előbb említett két pozitív gondolat mellett többek közt azt is bevette
az alkotmányba, hogy a párt a vezetőerő és a hatalomgyakorlásban a társadalmi
szervek is részt vesznek.
1975тЬеп indult a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Inté
zetében a közigazgatás komplex fejlesztésére irányuló program, amelyen belül fog
lalkoztak az alkotmány és az államszervezet kérdéseivel is. Szintén a hetvenes évek
derekán kezdődtek az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében a
hatalomfelfogás- és az érdekkutatások. Újabb fordulatot jelentett 1985, amikor
Kulcsár Kálmán, ,,Az államszervezet és társadalmi környezete... ” című országos
kutatási program koordináló tanácsának elnöke, létrehozta a Magyar Tudományos
Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodáját. A Programiroda Kilényi
Géza vezetésével az elmúlt esztendőkben előbb az alkotmány továbbfejlesztésének
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tudományos megalapozását, majd az új alkotmány előkészítésének elméleti megala
pozását tűzte ki célul. E kutatások szinte valamennyi alkotmányt érintő témára kiter
jedtek: a különböző alkotmányok történeti és elemző vizsgálatától kezdve, a szocia
lista alkotmányok tanulmányozásán át, a jelenlegi magyar, valamint a nemzetközi
valóság és alaptörvényünk viszonyának elemzéséig. Számos résztéma kutatásával
foglalkoztak több egyetemünk tanszékein is.
Bár szakmai körökben is van, aki vitatja az új alkotmány szükségességét, a külön
böző intézményekben végzett kutatások eredményei arra a meggyőződésre vezettek,
hogy nem az érvényben lévő alkotmányunkat kell továbbfejleszteni, hanem új alkot
mányt kell létrehozni, mert a jelenlegi nem felel meg a kor követelményeinek. Nem
nyújtja a törvényesség védelmének sajátos garanciáit, nem biztosít jogilag garantált
alkotmányos berendezkedést, inkább az 1949-re kialakult hatalmi helyzet intézmé
nyesítését célzó dokumentumként értelmezhető. Nem szerepel benne a társadalmi
konszenzus garantálása. Több területen: így az emberi, az állampolgári, a politikai
jogok érvényesítése terén gátolja a fejlődést; s mivel nem nyújtott jogi garanciát ezen
jogok érvényesítéséhez, e jogok korlátozottakká váltak, s ez hozzájárult a hazánkban
kialakult társadalmi-gazdasági válságokhoz. Mindemellett arról sem szabad elfe
ledkezni, hogy a szocialista alkotmányok olyan eszmei feltételezés mellett születtek
meg, hogy az állam el fog halni, mert a társadalom azt önmaga alá fogja rendelni,
így a parlamentarizmus eszméje eleve meghaladottá válik, ugyanis civil társadalom
hiányában nincs mit rendezni az állam és a civil társadalom viszonyán. A történelmi
tapasztalatok mindezidáig nem az állam elhalását, hanem szerepének, tevékenysé
gének kibővülését látszanak alátámasztani.
Jelenleg még vita tárgyát képezi, hogy mi kerüljön az új alaptörvénybe, milyen
részletességgel és milyen értékhierarchia sorrendben. (Az alkotmány egyes fejeze
teinek sorrendje ugyanis értéksorrendet jelöl.) A többéves előkészítő kutatás azon
ban hozzásegített ahhoz, hogy kialakuljon egy koherens koncepció az új alkotmány
jellegét illetően.
A most készülő új alkotmány az ezeréves magyar államiság alapján áll, figyelem
be veszi mind a korábbi magyar alkotmányfejlődés továbbvihető kereteit, mind a
fejlett országok alkotmányainak alkalmazható elemeit. Új alkotmányunk tehát nem
mások alkotmányát akarja lemásolni, hanem a korábbi és a máshol fellelhető pozitív
elemeket felhasználva a mai magyar valóságra alkalmazható és a jelenlegi nemzet
közi normáknak is megfelelő koherens alaptörvényt kíván megalkotni. Vagyis a ma
gyar történelmi kontinuitást képviselve kíván az európai alkotmányfejlődés fő vona
lába integrálódni. (Az 1949-es, 1972-ben módosított alkotmányunk nem volt pl.
összhangban az 1967-es Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányával, sem a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmá
nyával, amelyeket hazánk 1976-ban ratifikált, sőt, később fakultatív jegyzőkönyvét
is aláírta.)
Az új alkotmány kettős funkciónak kell hogy eleget tegyen: egy társadalminak
és egy joginak. Társadalmi funkciója alapján: nem csupán deklarative, hanem jogi
lag is biztosítania kell — állampolgár-centrikus megközelítésben — az emberi és
állampolgári szabadságjogokat, a jogállamiságot, a demokratikus jogrendszert, az
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állampolgárok részvételi lehetőségét a hatalmi szervezet kialakításában és működte
tésében, továbbá garantálnia kell a szociális biztonságot. Jogi funkcióját teljesíten
dő: az értékek és a célok meghatározása révén keretet kell adjon a törvényeknek
és a jogszabályoknak.
A jelenleg érvényben lévő politikai deklaráció jellegű alkotmánnyal szemben az
új alkotmány normatív lesz, amely így kinyilatkoztatások helyett jogforrásként is
szolgál majd a különböző benne foglalt területeken. De ez nem azt jelenti, hogy
az új alkotmánynak ne lenne politikai jellege. Sőt, a jelenlegi helyzetben igen fontos
funkciót tölthet be: szerepet játszhat a nemzeti közmegegyezés létrehozásában. Ah
hoz, hogy ezt megtehesse, (1) gondoskodnia kell arról, hogy szinte valamennyi ma
gyar állampolgár számára elfogadható legyen; (2) demokratikus jogállamot kell
hogy biztosítson; (3) lehetővé kell tennie a különböző társadalmi csoportok szerve
ződését (kivéve természetesen azokat, amelyek a fejlett kultúrájú nemzetek normái
szerint is elfogadhatatlanok: pl. újfasiszták vagy egyéb fajgyűlölők); s végül (4) töb
ben javasolják, hogy az alkotmányt népszavazás fogadja el. A népszavazással kap
csolatban vitatott, hogy az melyik fázisban történjék: a folyamat közepén vagy a
végén. Vannak, akik a kész alkotmány népszavazással történő szentesítését ellenzik,
mert attól tartanak, hogy ez hosszabb távon megmerevítheti alkotmányozásunkat,
jóllehet a jelenleg készülő alkotmány egyes részei a magyar társadalom átmeneti
állapota miatt bizonyosan nem fognak hosszú ideig érvényben maradni.
Vitatott kérdés, hogy az alkotmány deklarálja-e szocialistának társadalmi beren
dezkedésünket, vagy annak jellegét, jövőbeni fejlődési irányát „csupán” alapelvei
ben fejezze-e ki. Alkotmányjogilag problémát okoz egy ilyen deklaráció. Ha ugyan
is az alkotmány rendelkezik erről, akkor minden „nem-szocialista” szerveződés
alkotmányellenesnek minősülhet. A szocializmus fogalma azonban egyértelműen
nem határozható meg, mert egyrészt jelenleg az újraértékelés folyamatában va
gyunk, másrészt az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy éppen a „pontosan kö
rülhatárolt” (dogmatizált) szocializmusfelfogás tette lehetetlenné e rendszer fejlő
dését hosszú időn keresztül.
Az új alkotmányban ügyelni kell arra, hogy a megfogalmazás ne legyen ismét
„politizált”, hogy a célkitűzések ne oldódjanak fel meghatározhatatlan vagy relatív
fogalmakban, mint például: „a nép érdeke”, a „szocialista rendszer fejlesztése”.
Gondoljunk csak arra, hogy ami néhány évvel ezelőtt még a szocialista rendszer
fejlesztésének egyik vezérmotívumaként szerepelt, arról mára már tudjuk, hogy a
jelenlegi válsághelyzet egyik kiváltó oka volt.
Az új alkotmánynak lehetővé kell tenni a különböző társadalmi csoportok vagy
egyének önszerveződését (pl. egyesületek, klubok, pártok). Emellett biztosítania
kell e szervezetek önkormányzati lehetőségét is, amely szintén része a hatalommeg
osztásnak. Ez természetesen nemcsak a területi és a helyi, hanem pl. a foglalkozási
és egyéb (orvosi, gazdasági kamara stb.) szervezetekre is vonatkozik. Ennekjelentóségét külön hangsúlyozni kell, mert a szervezeti önkormányzat a társadalmi szerve
ződés egyik lényeges alapját képezheti.
A demokratikus jogállamiság fontos kritériuma, hogy a korábbi,,egységes hata
lomfelfogás” helyett az új alkotmány biztosítsa az egyes hatalmi szférák megosztását
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és egyensúlyát. Ebbe beleértendő a párt- és az állami funkciók szétválasztása, egy
másba csúsztatásuk megszüntetése is. A funkció- és hatáskörmegosztás azonban ön
magában még nem hatalommegosztás. A valódi hatalommegosztás a pártpluraliz
muson keresztül fog megvalósulni. A hatalommegosztás lényegéhez tartozik az is,
hogy egy kézben (legyen az államfő, kormányfő vagy pártvezér) ne összpontosuljon
túl nagy hatalom, s biztosítékot kell nyújtani a hatalom visszaéléseivel szemben
(diktatórikus uralkodás, önkényeskedés, jogtalan előnyszerzés stb.). Az alkotmány
nak rendelkeznie kell arról is, hogy a közhatalom forrása a népszuverenitás, s hogy
egyetlen szervezet sem lehet a hatalom kizárólagos birtokosa. További kritérium,
hogy a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalom autonóm módon tevékenykedjen
és szuverenitással rendelkezzen; hogy az államigazgatás jogszerűen, felelősségét
vállalva és önállóan működjön, s ez az állampolgárok számára racionális és kiszá
mítható tevékenységben jelenjen meg; hogy a parlament funkcióit ne tölthesse be
más intézmény (mint ezt tette például az Elnöki Tanács); továbbá hogy minden ál
lampolgár számára biztosított legyen a pártatlan bíráskodáshoz való jog, s hogy a
szabadságjogok kivétel nélkül független bírói jogvédelem alá kerüljenek (egy jogál
lamban megengedhetetlen, hogy közigazgatási vagy rendőrségi szervek ítélkező te
vékenységet folytassanak, melyeket ráadásul általában nem is lehet bíróságilag
felülvizsgáltatni).
A jogi visszaélések lehetőségének minimálisra szorítása érdekében garantálni kell
a bírói függetlenséget. Nyitott kérdés még, hogyan módosuljon az ügyészség szere
pe, de az eddigi kutatások alapján az bizonyos, hogy a jelenlegi, ,nagy-péteri” rend
szer (amelyben a vádhatóság és a törvényességi felügyelet egyazon intézmény fela
datköre) átfogó reformra szorul.
Az alapvető emberi szabadságjogok (személyes szabadság; véleménynyilvánítási,
lelkiismereti, vallás- és világnézeti szabadság, gyülekezési és egyesülési jog stb.),
a politikai jogok, valamint a gazdasági, szociális és kulturális jogok nem az állam
„adományai”, azok minden állampolgárt diszkrimináció nélkül megilletnek. Az
alapjogok alkotmányos rendszeréhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a függetlení
tett bírói jogvédelem és az alkotmánybíróság is.
Alapvetően egy civil társadalom által korlátozott, a népszuverenitás alapján álló,
szolgáltató államot kell létrehozni, amelyben az állampolgárok közvetlenül és auto
nóm közösségeiken keresztül részt vesznek a hatalom gyakorlásában.
A gazdaság vonatkozásában megfontolandó, hogy az alkotmány foglalkozzon az
állami monopolhelyzetek felszámolásával, az országgyűlés szerepének növelésével
a költségvetés, az állami szervek pénzgazdálkodásának elemzésében és ellenőrzésé
ben, a piacgazdaság és a vegyes tulajdoni struktúra legitimálásával, amelyben az
egyes tulajdonformák egyenrangúak, azonos feltételekkel vesznek részt a gazdálko
dásban és egyforma védelemben részesülnek. Garantálnia kell a vállalatok önállósá
gát és biztosítékot kell nyújtson a gazdasági szabályozás ötletszerű, kiszámíthatatlan
változásaival szemben.
Az itt megemlített, s e számunk cikkeiben tárgyalt témákon kívül természetesen
még sok mindenről lehetne írni az alkotmánnyal kapcsolatban. A terjedelmi korlá
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tok azonban csak néhány, általunk fontosabbnak ítélt terület rövid ismertetését teszik
lehetővé.
Szentpéteri István érdekes áttekintést ad a különböző alkotmányozási gyakorla
tokról, kitérve az angol, az amerikai és a francia típusú alkotmányozásra, továbbá
a szocialista országok alkotmányozására (9—17. old.). Holló András összefoglalja
az új alkotmány szabályozási koncepciójának alapelveit (19—24. old.). Szoboszlai
György a társadalmi berendezkedés és az alkotmány összefüggéseit elemzi a meg
változott körülmények között (25—30. old.). Ádám Antal az alkotmányba foglalan
dó alapvető emberi és állampolgári jogokról, ezek garanciáiról és korlátozási lehető
ségeiről ír (31—37. old.). Kajdi József a bíróságok és az ügyészség új helyzetben
elfoglalandó helyének különböző variációit írja le, rámutatva az ezzel járó szervezeti
következményekre (39—45. old.). Szalay Péter az érdekképviseletről és a központi
állami szervek szerepéről, valamint ezek főbb kapcsolódási pontjairól ad áttekintést
(47—53. old.). Végül, Schmidt Péter a választójoggal kapcsolatos nyitott kérdéseket
veti fel javasolva, hogy a választójogi törvényt csak néhány hónappal a választások
előtt alakítsák ki az akkori politikai helyzethez igazodva (55—60. old.).

Enyedi György — Tamási Péter
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Az alkotmányok kialakulása, fejlődése és típusai
Szentpéteri István

A fejlett modern társadalmak hosszú történeti folyamat eredményeként váltak al
kotmányos rendszerekké. Az alkotmányozás tartalma fokozatosan bővült és fejlő
dött napjainkig. Történeti áttekintés alapján az alkotmányosságnak három kritériu
ma van. Az alkotmány eredetileg úgy jött létre, hogy utat nyitott az állampolgárnak
a hatalmi szervezet felépítésében és működtetésében való részvételre. Az állampol
gár bevonulása az alkotmányba annyit jelentett, hogy korlátozták a korábbi feudálabszolutista hatalmat. Ezért minden valódi alkotmány célja az lett, hogy biztosíté
kokat építsen ki a hatalom önkényes gyakorlása ellen. A második kritérium az,
hogy az alkotmányozás kezdeteitől fogva megfogalmazódtak olyan szabadságok
és alapvető emberi jogok, amelyeket az államnak el kellett ismernie. Ezek az úgy
nevezett klasszikus értelemben vehető szabadságok, mint például vallás-, lelkiis
mereti, szólásszabadság, egyesülési jog stb. Végezetül az alkotmányozás 20. szá
zadi periódusában megjelennek a szociális biztonság megteremtésére irányuló
jogosítványok. Tehát végeredményben elég újkeletű a munkához való jog, az
egészség védelmének joga, az anyagi biztonság, a művelődés joga stb.
Az alkotmány nemcsak tartalmában, hanem formájában is új típusú jogi okmány.
Az első alkotmányok a klasszikus polgári forradalmak időszakában születtek.
Cromwell katonái — egyes emlékezések szerint — kalapjuk mellé tűzve,, viselték’’
a katonatanács által elfogadott ,,nép szerződését” , amelyet az angol forradalmi al
kotmányozásjellegzetes dokumentumának tekintenek. Az angol, francia forradal
mi alkotmányokat azonban csak az , ,idő méhéből kibukkanó” új formáknak tekint
hetjük, mert az alkotmányozási eszme kialakulását és terjedését korábbi
társadalomtörténeti eseményekben is felfedezhetjük.

Az alkotmányozás forrásai
Az alkotmányozás eredőit ott kell keresnünk, ahol a feudális társadalomban a polgárosuló viszonyok elemei megjelentek. A polgárosulás társadalmi, gazdasági fo
lyamat, amelynek gyökerei sajátos eszmei, ideológiai szerkezetben mutatkoznak
9

meg. Az alkotmányozás gondolatának egyik forrása a katolikus egyház ideológiai,
világnézeti monopóliumát megtörő reformáció volt. A kálvini, lutheri eszmékben
benne van az állam és egyház elválasztásának követelése és az a gondolat, hogy az
egyházi közösségeket önszerveződési alapon, a helyi autonómiák tiszteletben tartá
sával kell kiépíteni. A kálvini alkotmányozási eszme megtestesülése a Genfi Egy
házszervezet, és ez az egyházszervezet teljesen rányomta bélyegét Genf város világi
hatalmi struktúrájára is. A skót protestáns egyházszerveződés, vagy a német-alföldi
egyház kiépülése első kísérlet volt valamiféle olyan lokális közösségi rendszer létre
hozására, ahol a laikus hívők közössége személyesen közreműködik vallási életének
vezetésében és saját struktúrájának kialakításában.
Az alkotmányozó társadalom másik forrása szervesen kapcsolódik az előbbihez.
Az ellenreformáció üldözése következtében a hitükért következetesen kiálló protes
tánsok sok helyütt menekülni kényszerültek Európa területéről. Közismert, hogy
az észak-amerikai angol kolóniákat holland, skót, ír telepesek alapították meg.
Tekintettel arra, hogy a kolóniák viszonylag messze voltak az angol monarchia köz
pontjától, ezért vagy elismerten, vagy hallgatólagosan jelentős autonómiával rendel
keztek a kolónia belső életének, önkormányzatának kialakításában. Az észak-ame
rikai angol kolóniák tehát azok a kísérleti telepek, amelyek a protestáns önigazgató
egyházszervezet mintájára fokozatosan felépítették világi hatalmi önigazgató struk
túráikat is. A népgyűlés (town meeting), a képviseleti szabályalkotás, a tisztviselők
választása már ekkor hol szélesebb, hol szűkebb körben a politikai gyakorlat ismert
intézményei. Az előbb elmondottak mellett is igaz a tétel, hogy az alkotmányozás
történeti folyamatában meghatározó szerepük mégis a forradalmaknak lett, mert
mindaz, amit eddig elmondtunk az alkotmányozási gondolatról, nagyon is partiku
láris, helyi és egyedi kezdeményezés volt, s nem érintette a feudális államhatalmi
struktúra egészét. Végeredményben tehát a forradalmi alkotmányokig állami szinten
nem értek el komoly eredményeket az alkotmányozás terén. A klasszikus polgári
forradalmak feladata volt olyan ,,,állami terv” kidolgozása, amelyik a bevezetőben
említett alkotmányi tartalomnak megfelel. Az első alkotmányok tehát kísérletek az
állam racionális, tervezett alapon való kialakítására. Először fordult elő a történe
lemben, hogy a jogokkal rendelkező polgárok az ellenőrzött hatalmat előre kigon
dolt modell alapján akarták felépíteni. Az alkotmányozás története annak kife
jeződése, hogy az emberi gondolkodás milyen — nem mindig sikeres —
kezdeményezéseket tett a hatalom fokozatos „megszelídítésére”.

Az angol alkotmányozási modell
Az előzőekben elmondottakból egyértelműen kitűnik, hogy az alkotmányozási esz
me és az alkotmányozási gyakorlat elsőként az angolszász típusú társadalmakban
jelent meg. Talán egy kicsit ki is kell terjesztenünk ezt a fogalmat és azt mondhatjuk,
hogy a viking kultúrkör befolyása alatt lévő területeken hat az alkotmányozási prog
ram, mert Angliával ,,egy időben” vagy még előbb megvannak az alkotmányozás
csírái a Német-Alföldön is. Történetileg sokkal későbbi, de jellegében mégis nagyon
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hasonló az angol alkotmányozási koncepcióhoz a skandináv államok politikai rend
szerének kialakulása.
Egyértelmű, hogy ez egy sajátos alkotmányozási modell, amelyet az irodalomban
szokás ,,íratlan” alkotmányozásnak nevezni. Sokan félreértik az „íratlan alkotmá
nyozás” kifejezést arra gondolva, hogy az alkotmány tartalma tisztán szokásokban
rögzül csak. Pedig az íratlan alkotmányozás mindössze annyit jelent, hogy egy állam
hatalmi struktúrájának bonyolult rendszere, az állampolgárok alapvető jogai nem
egyetlen tervezőjogi dokumentumban vannak lefektetve, hanem több különböző kor
ban keletkezett más és más jogforrási formában. Az angolok büszkén mondják,
hogy az 6 alkotmányozásuknak sok-sok évszázaddal korábban keletkezett forrásai
vannak. Az egyik legfontosabb alkotmányi okmány Földnélküli János 1215-ben kia
dott dekrétuma, amelyet Magna Charta néven ismerünk. A monarchia hatalmi kor
látlanságának visszaszorítására számos — az angol forradalomban kibocsátott —
alkotmányos jogi okmány keletkezett. Ilyenek a már említett ,,a nép szerződésén”
túlmenően Cromwell államtanácsának 1653. évi szabályzata a kormányzás eszköze
iről, továbbá a parlament 1649-ben hozott törvénye a királyság eltörléséről. A társa
dalmi erők kompromisszumát fejezte ki — és egyben a forradalom „lezárását” —
az 1689-es Bill of Rights (a jogok törvénye), valamint az Alsó Ház és a Lordok Háza
által együttesen megalkotott Declaration of Rights (a jogok nyilatkozata), amelyben
a trón betöltésének feltételeit szabták meg.
Az angol alkotmányt azóta is több törvénnyel fejlesztették, illetve tökéletesítették.
A Kontinensen ezt az alkotmányozási eljárást — különösen a franciák, majd a néme
tek — meglehetősen lebecsülték, illetve leértékelték. Az angol alkotmányozás
ugyanis nagyon sok feudális keretet meghagyott,, ,csak” a politikai gyakorlat töltöt
te meg azokat egyre-másra polgári tartalommal. Az angol alkotmány semmi esetre
sem olyan, ,szép” és ,,tisztán racionális” konstrukció, mint például egy francia for
radalmi alkotmány, mégis van ennek a metódusnak egy rendkívül mély társadalom
bölcseleti vonatkozása; nevezetesen az, hogy az alkotmányt mindig meg kell újítani
és hozzá kell igazítani a társadalmi változásokhoz. Ebben pedig nem az alkotmányi
forma, a szabályozás módja a döntő, hanem az a kollektív erőfeszítés, amely ismétel
ten napirendre tűzi, hogy a politikai rendszert állandóan fejlessze és a változó viszo
nyokhoz igazítsa. Nagyon jól fejezi ki az angol alkotmányozás lényegét Saint Simon
midőn azt mondja: ,,igazi alkotmányt soha sem lehet kitalálni, azt csak megfigyelni
lehet”, „minden helyes politikának tudomásul kell vennie két axiómát: alkotmány
önmagában nem kölcsönözhet szilárd és tartós létet olyan politikai hatalomnak,
amely nem volt polgári hatalom, de írott alkotmány nélkül is gyakorolhatja a tényle
ges politikai hatalmat a már polgárivá vált hatalom.”
Az alkotmányért folyó harc Angliában a királyi önkény megregulázásának folya
mata. Mindenek előtt elérik, hogy a hatalomnak törvényen kell alapulnia. A törvé
nyek elfogadásában kiiktathatatlan funkciója van a parlamentnek. Régi követelés
valósult meg azzal, hogy adót csak a parlament hozzájárulásával vethet ki a király,
illetve a kormányzat. A feudálabszolutizmus tipikus visszaélése volt a királyi önké
nyen alapuló különbíróság felállításának lehetősége. Éppen ezért nagy fordulat a
személyi szabadság megőrzésében annak elismertetése, hogy mindenki csak rendes
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bíróság előtt vonható felelősségre. Rengeteg fontos szabály született a parlament
szervezetével, a képviselők jogállásával, mentelmi és összeférhetetlenségi jogával
kapcsolatban. Később többször módosították a választójogot, a parlament ügyrend
jeit, szabályzatait és mindennek eredményeként történeti folyamatként kialakult a
világ egyik legstabilabb alkotmányos rendszere.

Az amerikai alkotmányozás
Az angolszász típusú alkotmányozás másik eredeti modellje az Észak-Amerikai
Egyesült Államok alkotmányozási történetében jött létre. Az angolhoz viszonyítva
az amerikai alkotmányozás „átgondoltabb”, „szebb”, vagy mondhatjuk úgy, hogy
racionálisabb a maga egészében. A függetlenségi harc eredményeként 1787-ben alkotmányozó gyűlést választottak, s ez elfogadta az Észak-Amerikai Egyesült Álla
mok alkotmányát. Ez a , ,terv” olyan jónak bizonyult, hogy 200 éve az eredeti elvek
többségéhez ragaszkodva jó keretet adott egy igazi alkotmányos rendszer kialakulá
sához és működéséhez. Ezt az alkotmányt is sokszor módosították, de egyetlen al
kotmány a történelemben, amelyik 200 évig hatályban maradhatott, ami nem kis
dolog, amikor voltak alkotmányok, amelyek csak hónapokig szabhatták meg vala
melyik társadalom hatalmi srtuktúrájának elemeit. Az Észak-Amerikai Egyesült Ál
lamok alkotmányozása a legkövetkezetesebben keresztülvitte a hatalmi ágak elvá
lasztását és egyensúlyozó rendszerré építését. A hatalommegosztás már ismert az
angol gyakorlatból, de ennyire precízen alkotmányjogilag egyetlen más alkotmány
sem tudta a hatalom egyensúlyozó rendszerét kiépíteni. Az amerikai alkotmányozás
másik nagy érdeme a föderációs viszonyok alkotmányi koncepciójának kialakítása
és egy területileg tagolt államszövetség szilárd szövetséges állammá fejlesztése. Vé
gezetül az amerikai alkotmányozás nagy érdeme az alkotmánybíráskodás alkot
mányfejlesztő szerepének elismerése és fokozatos tökéletesítése.

A francia alkotmányozás
A Kontinens alkotmányozásának legeredetibb metódusa a nagy francia forradalom
ban alakult ki. A francia forradalmi alkotmányozás a legmagasabb rendűnek tartott
racionalizmus jegyében született. A leendő alkotmányos rend ideológiai alapjait
J. Rousseau Társadalmi szerződés című munkája körvonalazta. A forradalmárok
voltaképpen a rousseau-i gondolatokat akarták a társadalmi gyakorlatba átültetni.
A francia forradalomban már egy polgári, strukturálisan tagolt társadalom politi
kai erői között folyt a harc. Minden olyan esetben, amikor a kormányzásban egy
újabb csoport váltotta fel a korábbit, új alkotmány született. A társadalom általános
programját az 1789. évi „A z ember és polgárjogairól szóló deklaráció” fogalmazta
meg. Az első alkotmányt 1791-ben alkották meg, és ez még a társadalom különböző
csoportjai közötti kompromisszumot tükrözte. A legdemokratikusabbnak az 1793.
évi jakobinus alkotmányt tekintik azzal a „szépséghibával”, hogy az alkotmányt a
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rendkívüli állapotok miatt egyetlen pillanatra sem tekinthették hatályosnak.
1795-ben készült a Thermidori reakció alkotmánya, am elyik, visszalépés” a jakobi
nus alkotmányhoz képest. Az igazi visszalépés azonban a bonapartista alkotmá
nyokkal kezdődik (1799, 1802, 1804). A francia forradalmi alkotmányozási folyama
tot úgy tekinthetjük, mint amelyben az egész polgári társadalom akkori jelenének
és jövőjének összes alkotmányos variációja mintegy két évtized alatt megjelent.
A francia forradalmi alkotmányozás közös jegye a rousseau-i eszme alapján a nép
felség elvének meghirdetése. Legtisztábban a jakobinus alkotmányban jut kifejezés
re az, hogy — szemben a hatalmi ágak megosztásának angol elméletével és gyakorla
tával — itt a hatalom egyértelműen a nép kezében van. A jakobinus alkotmányban
ezért a közvetlen demokráciának meghatározó szerepe van a helyi szinttől az orszá
gos szintig („ősgyűlések” helyi szinten, népszavazás országos szinten).
A francia forradalmi alkotmányozás a társadalom racionális átszervezésének
nagyszabású terve. Az állam struktúrájának, a hatalom működésének minden eleme
pontosan és logikusan van megfogalmazva. Az egész állami hierarchia csúcsán a
nép áll mint az általános akarat kifejezője. Ezek az alkotmányok — különösen a
jakobinus alkotmány — olyan logikus és „szívet melengető” gondolatokat tartal
maznak, mint a rousseau-i közvetlen demokrácia egész eszmerendszere. A francia
forradalmi alkotmányozás — mondják— az ész diadala a spontaneitás fölött, s ekkor
az angol alkotmányozásra gondolnak.
A francia forradalmi alkotmányozásnak azonban megvannak az „írott” alkotmá
nyozással együttjáró bizonyos veszedelmei. A „van” és a „kell”, az állapot és a jövő
áthidalhatatlan távolságra kerülhetnek egymástól. Az ész nem akar tudomást szerez
ni semmiféle társadalmi meghatározottságról. A francia „írott” alkotmányozás —
mai kifejezéssel — a modernizációs folyamat felgyorsításának eszköztára kívánt len
ni. Tudat alatt a franciákban él a sejtelem, hogy voltaképpen lemaradtak abban a
versenyben, amelyet az angolokkal folytattak. Montesquieu még az angol modell
szerint képzeli el a francia politikai rendszer átszervezését, Rousseau lenézi, s talán
gyűlöli az angol modellt, s mindenesetre azt ígéri, hogy jobb alkotmányos modellt
gondol ki, mint amit az angolok eddig csináltak. A francia forradalmi alkotmányo
zás minden egyes dokumentumában benne van az a meggondolás, hogy ennek segít
ségével az angol politikai rendszernél jobbat fognak kialakítani. Itt mutatkozik meg
az „írott” alkotmányozás egyik csapdája: aki lemaradt, annak a lemaradást nagy
racionális produktummal, az állam új tervével kell behoznia. Minden „írott” alkot
mány szükségszerűen tartalmaz programelemeket, és ezeket a programokat — saj
nos — sokszor a realitásoktól teljesen függetlenül készítik az „ész világában”. Minél
inkább elmaradt egy társadalom a társadalmi fejlődésben, annál inkább ,, tiszta ra
cionális”mintákkal próbálja lemaradását behozni. (A német professzorok is „tiszta
racionalitással” munkálták ki a Weimari Alkotmányt, amely viszont ténylegesen a
politikai gyakorlatot egyáltalán nem tudta jó irányba orientálni.)
Az „íratlan” és a francia „írott” alkotmányozási modell kétféle társadalomfej
lesztési koncepciónak látszik, a valóságban azonban a szerves fejlődés és az
erőltetett-erőszakos társadalmi átalakítási koncepció közötti különbséget jelzi.
E. Burke szemléletesen fejezi ki a két társadalom közötti különbséget. A francia az
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„ész jegyében” geometriai minták alapján átszabja a természetet (francia park), az
angol a természet által kialakult formákhoz való igazításával a ,,természetet” alapjá
ban elismerve alakítja a (társadalmi) viszonyokat (angol park).

A polgári alkotmányosság válságkorszaka
A fejlett társadalmak forradalmi alkotmányozásának gyümölcsei 20-30 év múlva
értek be. A forradalmat közvetlen követő időszakban az új alkotmányozási elvek
és intézmények nem működhettek az ígért teljességgel. A feudális reakció nagyon
is reális veszedelem volt egy demokratikus alkotmányos renddel szemben. Néhány
évtized múlva azonban a fejlődőképes társadalmak felismerték, hogy az alkotmány
ígéreteit legtöbb vonatkozásban be kell váltani, ha nem akarnak kiábrándulást
okozni. Három-négy évtized alatt azok a kulcsintézmények is működésbe léptek,
amelyeket az ellenforradalmi veszély miatt nem, vagy csak formálisan működtettek.
A 19. század közepére azonban új helyzet állt elő az alkotmányozás történetében.
Megindult a klasszikus forradalmi alkotmányozás kritikája mind jobbról, mind bal
ról. Az előbbiek egy „modernizált” feudális struktúra visszaállításának lehetősé
gén gondolkodtak. Balról a klasszikus program meghaladásán, valamiféle új alkot
mányozás kialakításának lehetőségén vitáztak a radikalizmus hívei. 1848-49 körül,
amikor Európán új forradalmi hullám vonult végig, új alkotmányozási elgondolások
jelentek meg. A társadalom fokozódó megosztottságának megfelelően a későbbi
konfliktusok csírái ekkor már megtalálhatók. A baloldali radikalizmusban az új
osztály, a munkásosztály alkotmányos követelései Marx és Engels munkássága alap
ján körvonalazódtak.
A századforduló, illetve a 20. század első évtizedei a polgári alkotmányosság vál
ságának a korszaka. A marxizmus egyik szárnya az orosz bolsevizmus vezérletével
egyértelműen polgárialkotmány-ellenes. De ugyanígy elveti a polgári alkotmányos
ság állapotát, működési gyakorlatát a polgári szociológia olyan képviselője, mint
Vilfredo Pareto. Szerinte minden európai államot írott alkotmányával ellentétben
egy szűk elit kormányoz, amelyik semmibe veszi az alkotmányos rendelkezéseket.
A szindikalisták, az anarchisták a , ,régi alkotmányosság” aláásásán dolgoznak. Ve
szélyes játék kezdődött, nem is sejtve a következményeket. „Bal oldalon” teljesen
lejáratják az alkotmányosság gondolatát mint üres polgári formulát. , ,Jobb oldalon”
a fasizmus és a hitlerizmus, m int,,ócska kacatot” cinikusan semmibe veszi az alkot
mányosságot. Ami az ideológiában elkészült, az megjelenik a társadalmi gyakorlat
ban. A 30-as évek közepén már megmutatkoznak az alkotmányosság mindkét irányú
megtagadásának társadalmi következményei. Hitler uralomra jutása után teljesen
elveti az alkotmányosság eszméjét. Mussolini nem ennyire reakciósán, de létrehoz
egy olyan korporációs rendszert, amelyik az osztálybéke hamis álláspontján és illú
zióin alapul. A 30-as évek közepén Szovjet-Oroszországban is megindul az alkot
mány kinyilatkoztatta elvek és az állami politikai gyakorlat egymástól való távolodá
sának folyamata.
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A polgári alkotmányosság válságának gyökere az a manipulációs stratégia,
amellyel a fejlődésben elmaradó társadalmak vezetése a látszatdemokráciákat meg
teremti, illetve általában a demokráciát destruálja. Minden politikai vezető
könnyen tud „népének” (alattvalóinak) olyan alkotmányos ígéreteket tenni, amelye
ket soha sem akar a valóságba átültetni. Ugyanakkor a polgárság egészében meg
riadt, mivel —joggal — azt vélte, hogy ha a munkásság bekerül az alkotmány sáncai
mögé, akkor uralmának napjai meg vannak számlálva. Mind több és több társadalmi
tény arra szorította a politikusokat, hogy manipuláljanak az alkotmány szabályaival.
A manipuláció eredménye lett az írott szó (ígérvény) és a valóságos helyzet közötti
ellentmondás.

A 20. század pozitív fejleményei
A 20. század harmadik-negyedik évtizedének alkotmányozásában mégis van egy
igen pozitív elem. Előtérbe került az a szemlélet, hogy az állam köteles polgárainak
szociális biztonságához cselekvőén is hozzájárulni. Bizonyára nagyon sok fiktív
elem volt kezdetben az olyan alkotmányos deklarációkban, amelyek a munkához,
biztonságos élethez, egészséghez, ingyenes oktatáshoz való jogot deklarálták. E jo 
gok meghirdetése volt azonban a kiindulási pont a deklarációkban foglaltak intéz
ményes biztosításához. A jóléti állam csak az 50-es évektől kezd kialakulni, de a
programja — az úgynevezett szociális jogok meghirdetésével — már évtizedekkel
korábban megfogalmazódott.
Az alkotmányozás folyamatának történeti-társadalmi struktúrájában az egyes ál
lamok nagyon széles skálán helyezkednek el. A centrumba tartozók ma már lényegé
ben magvalósították a klasszikus, illetve a 20. századi alkotmányozási programokat.
Egészen más helyzetben vannak a periférián lévők. Latin-Amerika, Afrika fejlődő,
gyarmati sorból függetlenségüket kivívó államai még csak a kezdeti alkotmányozás
rögös útjait járták végig, illetve a kezdeti lépéseket tették meg. Vitathatatlan azon
ban, hogy a perifériákon is van fejlődés. A legérdekesebb Japán és a kelet-ázsiai
paitvidék új demokráciáinak a helyzete, amelyek az autokratikus rendszerektől
négy vagy kevesebb évtized alatt jutottak el valamiféle polgári demokratikus alkot
mányos rendszerig.

A szocialista országok alkotmányozása
Külön feladat a szocialista országok alkotmányozása történetének az elemzése. A
szovjet társadalom egyértelműen periferikus viszonyok között fogott hozzá a szocia
lizmus építéséhez, s ennek megvoltak a következményei az alkotmányosság sorsá
nak alakulásában is. A nagy forradalmak mintájára Oroszországban is elfogadtak
egy deklarációt ,,A dolgozó és kizsákmányolt nép jogairól” címmel, és 1918-ban
kidolgozták az Orosz Föderatív Szovjet Köztársaság első alkotmányát. Ez az alkot
mány egyrészt a hatalmi struktúrát, másrészt a föderatív államisággal járó szerkezeti
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kérdéseket szabályozta. A deklarációkban (Októberi Dekrétumokban) egyértelmű
en az úgynevezett szociális alapjogok kerültek előtérbe, a klasszikus polgári szabad
ságokat viszont úgy tekintették, mint kollektívákat megillető jogokat.
A polgárháború megvívása után újabb és újabb területeken szilárdult meg a szov
jet hatalom, ezért fokozódó probléma lett a föderációs viszonyok alkotmányos érté
kelése. 1922-ben szerződést kötött a hat alapító köztársaság, s ez lett az új alkotmány
első része. A Szovjetunió — mint föderatív állam — első alkotmánya 1924-ben került
elfogadásra.
Noha ideológiai és jogelméleti bizonytalanság volt a hatalmi struktúra alkotmányi
szabályozásának szükségességét illetően, mégis új és eredeti kísérlet történt egy új
típusú alkotmányosság megteremtésére. A szocialista alkotmányozásban előtérbe
került a társadalmi rendszer mikénti felépítésének a problémája, nevezetesen az,'
hogy hogyan lehet egy kizsákmányolás mentes társadalmat alkotmányos elvekkel
és intézményekkel kifejezni. Gyökeresen más a szocialista alkotmányozás abból kifo
lyólag is, hogy a társadalmi termelés alapjává a kollektív tulajdont teszi. Másrészről
hozzáfog a termelés állami irányításának kiépítéséhez, s nyíltan vallja, hogy a ter
melt javakból való részesedés a végzett munka alapján történik.
Az akkori oroszországi viszonyok között az alkotmányozás mellékes kérdésnek
tűnt; egyrészről nem voltak polgári alkotmányozási hagyományok, másrészről a jo 
gász kultúra is alacsonyabb szintű volt, mint a centrum országaiban. Ehhez járultak
még olyan hátráltató körülmények, mint az az ideológiai koncepció, amely szerint
a szocializmusban megindul a jog elhalása. Az alkotmányozást átmeneti jelenség
nek tekintették a szovjet forradalmat támogató olyan lényeges csoportok, mint pl.
az anarchisták, sőt az eszerek is.
A szovjet alkotmányfejlődés tragikus fordulatát az úgynevezett személyi kultusz
kialakulása indította el. Az 1936-ban elfogadott alkotmányt állítólag Buharin készí
tette, bukása után azonban munkájának e gyümölcsétől is megfosztották, s az alkot
mányt Sztálin nevéhez kapcsolták. Az 1936-os alkotmány az állampolgári egyenjo
gúsítást előre vitte az 1924-es alkotmányhoz viszonyítva. Formálisan eltörölte azt
a diszkriminációt, ami a parasztokat sújtotta a városi lakosokhoz mérten. Egy sor
fontos problémát megoldott a hatalom szerkezetének korszerűsítésével. De mint ál
talában egyetlen alkotmány sem, ez sem tudta útját állni a politikai rendszer defor
mációjának, a hatalmi visszaélések terjedésének. Az 1936-os alkotmány szavai és
az alkotmányos gyakorlat között vészes szakadék keletkezett.
A népi demokratikus államok a II. világháború után az úgynevezett 1936-os sztáli
ni modellt vették alapul alkotmányaik kidolgozásánál. A polgári alkotmányozási
gyökereket elvágták, s bizonyos , ,alsóbbrendűségi tudattal” vettek át elemeket az
1936-os alkotmányból, mivel ,,mi még nem tartunk ott, mint a Szovjetunió” (pedig
egyes társadalmak — mint pl. a cseh — sokkal „élőbb” alkotmányos évtizedekkel
rendelkeztek). A népi demokratikus országok jelentős része egyetlen jogszabályban
(írott alkotmányban) rögzítette a népi demokratikus átalakulás eredményeit és köve
telményeit. Sztálin az 1936-os alkotmánnyal kapcsolatos tömeges észrevételekre re
agálva kimondta az ítéletet: ,,Az alkotmány nem program, hanem az elért eredmé
nyek összegzése”. Ezt a követelményt egyetlen népi demokratikus alkotmány sem
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tudta tiszteletben tartani. Minden alkotmánynak volt és van program jellegű eleme,
és különösen így volt ez a népi demokratikus országok alkotmányainál. Akármilyen
alkotmányok voltak is az egyes szocialista országokban, azok szakítást jelentettek
az adott ország korábbi politikai fejlődésével és jogi intézményesülésével is. Az , á t 
vett alkotmányos modell” semmiféle biztosítékot nem jelentett a hatalom önkényes,
diktatórikus használatával szemben.
A szocialista alkotmányfejlődés tanulsága, hogy igazi forradalmi szituáció nélkül
szerves forradalmi minták nem ültethetők át más környezetbe. Az utóbbi években
vagyunk tanúi annak, hogy az alkotmányozási folyamat újragondolása, a múlt átér
tékelése megkezdődött. Reméljük, hogy a szocialista országok eljutnak a folyamatos
alkotmányfejlesztési stratégiák és módszerek elsajátításához. A forradalmi alkot
mányozás mintái mellett — szerintem — mind nagyobb szerepe lesz a z ,,angol alkot
mányozáshoz hasonló” módszernek, amelyben az adott politikai, társadalmi prob
lémák megoldására mindig időben és gyorsan reagálnak alkotmányozási szinten is.
A legjobb ,,írott” alkotmány sem keltheti bennünk azt az érzést, hogy most ,,jó
időre” eleget tettünk kötelességünknek.
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Az új magyar alkotmány szabályozási koncepciójának
alapelvei
Holló András

Az előzmények
Az MTA Államtudományi Kutatások Programirodájának szervezésében több éve
folynak azok a kutatások, amelyek ,,Az alkotmány továbbfejlesztésének tudomá
nyos megalapozása” című sorozatot eredményezték. A „továbbfejlesztés” kifeje
zés a sorozat egyes tanulmányaiban kifejtett álláspontokhoz képest mérsékeltnek
mondható. De már ebben a megfogalmazásban is benne rejlett az addigi kutatások
eredménye, nevezetesen az, hogy az alkotmányozás ma Magyarországon egyben
olyan politikai, stratégiai kérdés is, amely elválaszthatatlan a politikai intézményrendszer megújításának programjától. Ezt a megállapítást egyébként alátámasztot
ta az MSZMP 1988 májusi Országos Pártértekezletének Állásfoglalása is.
A tudományos kutatómunkát természetesen nem lehet csupán egy intézményes
bázisra szűkíteni, hiszen több helyütt is folytak olyan társadalomtudományi kutatá
sok, amelyek közvetlen vagy közvetett módon érintették a hatalomgyakorlás prob
lematikáját, alkotmányjogi mechanizmusát, a párt és az állam viszonyának több
évtizedes dilemmáját, egyszóval: alkotmányozási problémákat.
Az alkotmányozási reformhoz kapcsolódik egy politikai, illetőleg kormányzati
döntés: az úgynevezett „nem (közvetlenül) termelő területek” korszerűsítésének
1986-ban elhatározott programja. Bár ez a nem túl szerencsés elnevezésű program
alapvetően a kormány és kormány alatti központi igazgatás szervezeti reformját
tűzte ki célul a gazdasági reformot segítendő, vizsgálódásait mégsem szűkítette az
említett keretek közé. A korszerűsítési program elókoncepciója a politikai és kor
mányzati mechanizmus olyan átfogó megközelítését adta, amely érzékeltette a tu
dományos gondolkodás jelenlegi irányait, és ezáltal a politikai és kormányzati dön
téspontok befolyásolására irányuló törekvések tartalmát is. A tanulmány a
kormányzati tevékenységet a politikai rendszer egészében vizsgálta, elemezve a
kormányzati szervek működését, egymáshoz való viszonyát. E többirányú, konk
rét céljaikban eltérő kutatások egy szempontból közös nevezőre hozhatók: vala
mennyien az alkotmány radikális reformjának álláspontjára helyezkedtek.
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Ezekre a vázlatosan említett kutatásokra épült az új alkotmány szabályozási kon
cepciója (továbbiakban: Koncepció). Nézzük át azokat a legáltalánosabb szabályo
zási elveket, amelyek a Koncepció egész szellemiségét áthatják, s amelyek nélkül
nem haladható meg a sztálini alkotmánymodell, nem lehetséges minőségi alkot
mányreform.

Az alkotmányosság történetileg kialakult elvei
Mielőtt részletekbe bocsátkoznék, szükségesnek tartok egy rövid kitérőt fogalmi
tisztázás, vagy inkább: pontosítás érdekében. A Koncepció ,,szabályozási elvei” al
kotmányozási és alkotmányossági elveket egyaránt magukban foglalnak. A kettő kö
zötti megkülönböztetésnek úgy vélem, éppen az új alkotmányozás idején van kie
melkedő jelentősége. Az alkotmányosság meghatározott minőségű, tartalmú
alkotmányt jelent. Az alkotmányossági elvek pedig e meghatározott tartalmú szabá
lyozás filozófiáját, eszmei alapját jelentik. Az alkotmányozás az alkotmány előké
szítésének, megalkotásának folyamatát jelenti, ami egyaránt magában foglal alaki
ságokat, eljárási és anyagi jogi — tartalmi — elemeket, elveket. Az alkotmányozási
és alkotmányossági elveknek tehát egy lényeges ponton találkozniuk kell: az alkot
mányosságnak az alkotmányozás egészét átfogó célmeghatározásában.
A Koncepció éppen ezt a célt tűzte ki, nevezetesen: az alkotmányos állam megva
lósítását. Az alkotmányos állam meghatározott minőségű alkotmány társadalmi (po
litikai) érvényesülését, illetőleg érvényesülésének garantálását jelenti. Ezeket az el
veket, értékeket az alkotmányozás folyamatában is meg kell jeleníteni; ezeknek az
elveknek kell uralni az alkotmány politikai, szakmai, társadalmi előkészítésének fo
lyamatát. Az alkotmányozásban tehát jelen kell lenni az alkotmányosság azon törté
netileg kialakult elveinek, amelyek egy demokratikusan működő politikai rendszer
ben az állami hatalomgyakorlás jogi alaprendjét határozzák meg:
— az államhatalmi ágak szétválasztásának,
— a végrehajtó hatalom felelősségének,
— az emberi és állampolgári jogok biztosításának,
— az állampolgári egyenjogúságnak,
— a népszuverenitásnak,
— a népképviseletnek.
Az alkotmányozási elvek, eme tartalmi (alkotmányossági) elveken kívül, termé
szetesen magára az alkotmányelőkészítés folyamatára (szakmai, társadalmi, politi
kai központok kiépítése, az összehangolás elvei stb.), az alkotmány szerkezetére,
sőt az alkotmány elfogadására is kiterjednek, ami az alkotmány formai jellegzetes
ségéből, alaptörvényi jellegéből, azaz a „közönséges” törvényi szint felett állásából
következik (speciális legitimációs formák meghatározása: alkotmányozó nemzetgyűlés, népszavazás stb.).

20

A jogállamiság ismérvei
A Koncepció szabályozási elveiben tehát megcélzott alkotmányosságit kifejezésre.
Ez a megcélzott alkotmányosság másképpen a jogállamiság kategóriájával fejezhető
ki.
A jogállam — eredeti megjelenésében — a polgári alkotmányosság klasszikus ál
lamszervezeti elveinek gyűjtőfogalmát testesítette meg, a Mettemich-féle rendőrál
lam politikai-jogi ellenpontját. A jogállam tehát alkotmányos állam abban az érte
lemben, ahogy ezt korábban említettük. Mindez tartalmilag a személyes szabadság,
a tulajdon biztonságát jelentette az állam és a polgár viszonylatában; a hatalomgya
korlás folyamatában pedig a hatalmi ágak szétválasztását. A 19. század második felé
től a jogállam fogalma speciális tartalom , hordozására” szűkül : a közigazgatás bírói
ellenőrzésének kifejezésére. ,,A jogállamnak ma már kifinomult, külön értelme
van, egyszerűen azt az államot jelenti, amelyben minden jog, köz- és magánjog bírói
védelemben részesül” — írta Concha Győző, neves közjogász századunk elején.
A jogállam kifejezés ma lényegében eredeti — általános — jelentését nyerte
vissza. A közigazgatás bírói ellenőrzése mellett az emberi és állampolgári jogok
garantálásának, e jogok bírói védelmének, a hatalmi ágak — törvényhozó, végrehaj
tó és bírói hatalom — elválasztásának, az alkotmányvédelem jogi biztosításának kö
vetelményei ma együttesen jelenítik meg a jogállamiság, azaz az alkotmányos állam
ismérveit. Vagy ahogy Robert Walter fogalmazza: „...jogállamnak azt az államot
nevezem, melyben a hatalom meghatározott normák között fejti ki tevékenységét,
valamint az állam szervezetében jelen vannak olyan intézmények, melyek feladata
az elfogadott normák betartása.”
A Koncepció az itt vázolt értelemben fogja fel a jogállamiságot, amit a következő
elvek fejeznek ki:
— az alkotmányos hatalommegosztás,
— az állampolgár-centrikus alkotmányozás,
— a jogi normativitás meghatározó volta,
— az alkotmányozás körébe vonandó témák (alkotmányozási tárgyak) fokozott
védelme;
— szervezett alkotmányvédelem;
— az alkotmány mint a nemzeti közmegegyezés intézménye.

Alkotmányos hatalommegosztás
A Koncepció szakít a jelenlegi alkotmány egységes államhatalmon alapuló ideológi
ájával, amely mögött az egységes politikai hatalom fenntartásának igénye, illetve
ennek politikai ideológiája húzódott meg. Az állami főszervek között csak munkamegosztás van ebben a felfogásban. A tudomány a 70-es évek elején már felvetette
e felfogás újraértékelésének szükségességét. A későbbiekben többször idézték Bibó
István híres akadémiai székfoglalójából azt a gondolatot, amely a hatalommegosztás
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államépítési elvének, mint a demokratikus hatalomgyakorlás direkt politikai tarta
lomtól mentes elvének lényegét tükrözi; e szerint:, ,a hatalomkoncentráció bármely
szervi jelenségével szemben kell a hatásköröket megosztani..., hatásköröket elvon
ni..., konkuráló hatalmakat megszervezni.”
A jelenlegi alkotmánynak a hatalomegységgel kapcsolatos fikciója és ennek alap
ján az országgyűlés korlátlan hatalmára vonatkozó tétele nem állja meg a helyét.
A népszuverenitásból eredő jogoknak nem egyetlen szerv a letéteményese. A korlát
lan és korlátozhatatlan hatalom potenciális veszélyével szemben az állami főszervek
hatáskörének, hatalmának kölcsönös kiegyensúlyozása, továbbá a demokratikus,
jogilag ellenőrzött, illetőleg ellenőrizhető hatalomgyakorlás jelenthet garanciát.
Ezek az ellensúlyok a Koncepció szerint:
— az országgyűlés viszonylatában az alkotmánybíróság',
— a kormány viszonylatában az országgyűlés',
— a közigazgatás viszonylatában a bíróság',
— a bíróság viszonylatában — az egyik változat szerint (a köztársasági elnök kegyelmezési joga mellett) — az ügyészség.
Az alkotmányossági elvvé emelt hatalommegosztásnak megfelelően az országgyűlés, a köztársasági elnök, a minisztertanács, az alkotmánybíróság, a bírósági
szervezet, a közigazgatási szervezetrendszer, valamint a helyi önkormányzatok
meghatározott hatalmi jogosítványaik gyakorlása által korlátozzák, ellensúlyozzák
egymást.
A hatalommegosztás alkotmányos elvének azonban az államszervezeti szinten túl
mutató szerepe is van; ez az elv ugyanis a politikai rendszer szintjén is érvényes.
Vagyis érvényesülnie kell egyrészt a párt- és állami funkciók elhatárolásában, más
részt a monolitikus, egypártrendszerű politikai hatalomgyakorlás alkotmányos kor
látozásában.

Állampolgár-centrikus alkotmányozás
A jelenlegi alkotmány etatisztikus alapokon nyugszik, az állam túlsúlyos szerepére
épít a társadalmi viszonyok szabályozásában. Az állam és az állampolgár viszonyá
ban ez a jogpozitivista irányzat jelenlétét bizonyítja, vagyis azt, hogy az állampol
gárnak az állam adományozza az alapjogokat. Az „adományozó állam” felfogása
tükröződik az alkotmány szövegében is: a jogok biztosításáról szóló alkotmányos
tételek alanya az állam.
A Koncepció a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával össz
hangban társadalmi alapintézményként rögzíti az emberi és polgári jogokat, s ezeket
az alkotmány elejére helyezi. Ez a szerkezeti változtatás a szemléletváltás formai
megjelenése: az alkotmányozás formanyelvén ez a „szolgáltató állam” felfogását
fejezi ki.
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A jogi normativitás meghatározó volté
A sztálini alkotmány szövege a jogtételek mellett — szinte nagyobb arányban — tar
talmaz politikai nézeteket, tételeket, program jellegű normákat.
A Koncepció a jogi normativitás talaján áll, azaz: „jogi”, egyértelmű, értelmez
hető, tehát alkalmazható alkotmány megalkotását célozza. Az ilyen alkotmány adott
esetben bírói ítéletekben is hivatkozható, alapvető, irányadó normaként szerepelhet.

Az alkotmányozás körébe vonandó témák fokozott védelme
Ez az alapelv tulajdonképpen az előzővel összefüggésben értelmezendő. A jogi nor
mativitás az alkotmány norma tartalmának szükségszerű növekedésével jár együtt.
Ez azonban nem mehet az alaptörvényi jelleg rovására, azaz nem szabad „túlszabá
lyozni” az intézményeket. Minden alkotmányos alapintézmény kapjon tényleges
jogi tartalmat, de szélesebb kibontása külön törvény tárgya legyen. Ezek az alkotmá
nyos alapintézményekhez kapcsolódó törvények — tartalmuknál fogva — az ún.
,,közönséges” törvények felett állnak, ezért alkotmányerejű törvényeknek nevezzük
őket, s elfogadási rendjükben is (minősített többség) a többi törvény közül kiemelve
kezelendők.
Ilyen alkotmányerejű törvény szükségessége merült fel például az alkotmánybíró
sággal, a népszavazással, a nemzetiségekkel, a köztársasági elnökkel, a Legfőbb Ál
lami Számvevőszékkel kapcsolatban.

Szervezett alkotmányvédelem
Az alkotmányosság érvényesülése az állam működésében — sőt, szélesebb értelem
ben a pártok alkotmány rendi működésében — szervezett alkotmányvédelmet feltéte
lez: olyan önálló hatalmi ágként működő testületet, amelynek hatásköre van az
„alkotmányos mérce” megvonására. Ez az intézmény a Koncepcióban: az alkot
mánybíróság.
Az 1989. évi I. alkotmány módosító törvény már alkotmányos intézménnyé tette
az alkotmánybíróságot; az alkotmányerejű törvény pedig előkészület alatt áll. A
Koncepciónak ez a része tehát a megvalósulás útján halad.

Az alkotmány m int a nemzeti közmegegyezés intézménye
A magyar politikai rendszernek az elmúlt évtől számítható radikális változásai már
most magukban hordják egy egészen új minőségű politikai szerkezet tendenciáit.
A konfrontálódó politikai érdekek és egyéb érdekérvényesítési törekvések szintézis
be hozása, egyeztetése, azaz alkotmányos keretek között tartása, a gazdasági és poli
tikai reform hosszútávú megalapozásának fontos feltétele. Ebben a törekvésben egy
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társadalmi méretű azonosulás az alkotmánnyal, az alkotmányban megfogalmazott
elvekkel, tételekkel a nemzeti közmegegyezés jogi szimbólumaként is értelmezhető.
Ennek jogi megoldása: az új alkotmány népszavazás útján való elfogadása. Ez a
jelenlegi politikai helyzettel összefüggő speciális indok általánosabb összefüggésbe
is ágyazható: az (új) alkotmány a népszuverenitás teljességében nyerje el jogerejét,
vagyis az állampolgárok ne választott képviselők útján legitimálják az alkotmányt,
hanem közvetlenül, népszavazás útján.
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Alkotmányosság és társadalmi berendezkedés
Szoboszlai György

Egyetlen alkotmány sem születik légüres térben, államfilozófiából vagy jogelmé
letből levezethető tételek alapján. Ellenkezőleg: az alkotmányok lényegi jellemző
je, hogy a kor hű tükrözői, megjelenik bennük annak a társadalomnak a képe, amely
hatalmi viszonyait összefoglalja benne. Az alkotmány egyszerre jogi dokumentum
és az adott társadalom legfontosabb belső kapcsolatainak, szerkezetének, érték
rendjének és hatalmi viszonyainak kifejeződése. Természetesen az alkotmányban
értéktörekvések, elérendő ideális állapotok, a társadalomban még jelen nem, vagy
csak nyomokban meglévő etikai és értékkövetelmények is megjelennek, ami arra
utal, hogy az alaptörvény nemcsak a reális viszonyok kifejeződése, hanem olyan
értékrend is, amelyet megalkotói összeegyeztethetónek tartanak a kialakult állapo
tokkal. A szocialista alkotmányok azonban ennek a leírásnak csak részben felelnek
meg, ami külön magyarázatot igényel. Arról van szó, hogy a polgári fejlődést meg
szakító politikai formációk a szó szoros értelmében nem alkotmányos berendezke
dések, hanem a hatalmi helyzet intézményesített kifejeződései: a tőkés magántulaj
don alapján történő politikai intézményesülés tagadásai. A szocialista jelleg
elsősorban negatív terminusokban fejezhető ki ezekben a berendezkedésekben,
pusztán elméleti síkon szemlélve az alkotmányosság problematikáját. Nincs vagy
a politikai integráció szempontjából elhanyagolható a tőkejavak magántulajdona.
A jog nem korlátja a politikai akaratnak, hanem annak kifejezője. Az alkotmányos
ság nem összefoglalója a politikai szerkezetnek, pusztán annak legitimációs kerete.
Az állampolgár nem aktív alakítója a politikai viszonyoknak, csupán a formálisan
kifejezett jogi viszonyok szereplője, legfeljebb legyengített ,,részvétóerő” birto
kosa az ágazatilag megfogalmazott — tehát nem közvetlenül hatalmi jellegű — igaz
gatási viszonyokban. Éppen ezért politikai értelemben nem fejlődik ki az autonóm
állampolgár, bár fokozatosan kifejlődik a nem-politikai területekre — tehát elsősor
ban a magánéletre és a fogyasztói szerepre — épülő civil társadalom.
Ezért az európai szocialista országokban sajátos kettős struktúra alakul ki a politi
kai szerkezet reális mozgása és az alkotmányosság tekintetében. Ez a kettősség nem
a politikai hatalom és a gazdaság relatív elválasztására épül, de még csak a közélet
és a magánélet kettősségére sem. A kettősség abban ragadható meg, hogy egymás
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mellé szerveződik az államilag — s így írott, kartális alkotmányokban — kifejezett
közhatalom és az államiságba nem, vagy formálisan csak részben beépített valósá
gos politikai hatalom. Az utóbbi az intézményesültség szintjén jogilag alig ragadha
tó meg, mivel lényege az alkotmányon kívüliség, az informalitás, a jog általi korlátozatlanság. Ezért bár az államiság úton-útfélen közvetíti, megjeleníti ezt a hatalmi
szférát, ez a jog által, így az alkotmány útján leképezetlen és eredeti formájában
leképezhetetlen. Ez a szerkezet tehát a formálisan létező állami-jogi-alkotmányos
viszonyokkal nem jeleníthető meg, s ez tulajdonképpen a lényege, ami következik
a társadalmi berendezkedés monopolisztikus jellegéből: abból, hogy a tulajdon ha
talmi koncentrálása megszünteti a társadalom intézményekben kifejezett politikai
tagoltságát. Kicsit leegyszerűsítve: létezik alkotmányos keret, de a politikai rendszer
nem ebben a keretben szerveződik, hanem a lényegi egypártrendszer nem versengő
viszonyaiban. Másfelől a reális politikai kiegyenlítődések a kettős struktúra, .átköté
sein” keresztül átszivárognak az állami mechanizmusba, a jogéletbe. Van tehát jog
is, államiság is, de nincs jogállamiság. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy
az alkotmányos keret lényegtelen és negligálható mellékes jelensége, mintegy , .epi
zódja” a politikai rendszernek; csupán arról van szó, hogy a kettős szerkezetben
alárendelt szerepet játszik, még ha ez a szerep megszüntethetetlen is.
Talán nem fölösleges ez az elméletinek tűnő okoskodás, mivel funkciója az, hogy
rávilágítson: a jelenlegi alkotmányozási folyamat történelmi jelentőségű feladatot
hivatott teljesíteni. Úgy kell megszüntetnie a kettős struktúrát, hogy annak elemei
eltérő minőségben fennmaradjanak. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a politikai mozgá
soknak megvan az alkotmányosságon túli autonómiájuk, s az alkotmányosság csak
néhány lényeges ponton lehet valóságos korlátja a politikai viszonyok önkiegyenlítő
kifejezésének. Kissé leegyszerűsítve: az alkotmány kiemeli és formalizálja a politi
kai viszonyokból azt, amit a kor politikai bölcsessége és kifejeződő politikai akarata
arra érdemesnek és szükségesnek tart. Belátható ugyanis, hogy egy modern társada
lomban az alkotmányosság a társadalom autonómiájára épül; a modern szabadság
eszmék elvetik a társadalom állam általi átpolitizálásának elvét. Voltaképpen az al
kotmányozás folyamatában ez az egyik fő politikai feladat: meghatározni, kitapin
tani az államiság és a társadalom viszonyának dimenzióit, a társadalom államiként
való megjelenítésének mértékét, a politikai közhatalom és a társadalom viszonyát.

A pártállamiság leépítése
Milyen lehetőségek, problémák és elméleti dilemmák jelennek meg a politikai vi
szonyok alkotmányos kifejezése kapcsán? Eléggé elfogadott az a követelmény, hogy
az új alkotmánynak a korábbinál minőségileg jobban meg kell jelenítenie a politikai
rendszer egészét, legalábbis struktúrájában tükröznie kell működésének elveit és
a főbb kapcsolódási pontokat.
A kiinduló alap az ún. pártállamiság alkotmányos leépítése. A fentebb vázolt duá
lis hatalommodell az alkotmányos államiságot és a hatalom centrumát képező pártpolitikai szervezetrendszert — ami persze több, mint pusztán szervezetek hierarchi26

kus felépítésű láncolata — aszimmetrikusan egymásba építette. Ezt a politológiai
elemzésekben államszocializmusnak, pártállamiságnak, pártközpontú politikai
rendszernek szoktuk nevezni, ám a lényege az, hogy érvényesül benne az a nagyfokú
rugalmasságot biztosító aszimmetrikus kettősség, amelynek határai nem eleve adot
tak, mint ahogy a politikai hatalom monopolizáltságának mértéke sincs benne eleve
strukturálisan kódolva. Az államiságban a civil társadalom megjelenhet, de a másik
végletben a pártpolitika olyan kizárólagosságra is szert tehet, hogy szinte teljesen
megszűnik az állam autonómiatartalma. A képviseleti elvre helyezett állam ebben
a konstrukcióban nem korlátja a pártpolitikai hatalmi mozgásoknak. Ezért van az,
hogy az alkotmányos államiság teljesen elszakadhat a valóságos politikai folyama
toktól, ami persze nem feltétlenül szocialista sajátosság. A legmeggyőzőbb történeti
példa erre az 1936. évi szovjet alkotmány, amely demokratikus tartalmú és hirdeti
az állam társadalmi ellenőrzését, de a nagy koncepciós perek előestéjén fogalmazó
dott meg. De hogy ne legyünk egyoldalúak, arra sem árt emlékeztetni, hogy bár
az amerikai alkotmány első kiegészítése 1791-ben elismerte az alapvető szabadságjo
gokat (Bill of Rights), ez nem foglalta magába az emberek faji egyenlőségét, sőt
majd kétszáz év kellett ahhoz, hogy az alkotmány értelmezésével eljussanak a faji
szegregáció felszámolásának jogi alapjaihoz.
A hatalom kérdésében tehát az alkotmányban is kifejezetten radikális változtatásra
van szükség, ami egyet jelent a duális hatalommodell megszüntetésével. Eszerint
a közhatalom forrása a népszuverenitás és ezt a politikai párt mint konstrukció nem
helyettesítheti sem monopol-, sem többpárti formában. E politikaelméleti tétel érvé
nyesülését az alkotmányban explicitté kell tenni és ki kell mondani, hogy az állam
polgárok meghatározott eljárásrendben, a törvényes feltételeknek megfelelően poli
tikai pártot alapíthatnak, s a politikai pártok az alkotmány keretein belül fejtik ki
tevékenységüket. A pártok tehát nem vihetik át az államiságra közvetlenül akaratu
kat, még a végrehajtó hatalmon keresztül sem. Az államiságot a többségi elven kife
jeződő társadalmi konszenzus vezérli, s a pártok ennek előállításában, kimunkálásá
ban vesznek részt. (Az már ehhez képest mellékes kérdés, hogy a politikai pártok
milyen módszerekkel jutnak el a részkonszenzusig. Ennek nagyon sok változata le
hetséges az adott berendezkedés sajátosságaitól függően.) A társadalmi konszenzus
ra vonatkozó garancia a magyar alkotmányból hiányzott. A z 1949. évi alkotmány
a hatalom egységére és a képviseleti elvre épült, de a politikai pártokról egyáltalán
nem tett említést.
Az első megfogalmazásban csupán a többpártrendszeren belüli aszimmetriára
utal a szöveg, de a politikai párt terminus meg sem jelenik: ,,A népi demokratikus
egységre támaszkodó és élcsapata által irányított munkásosztály az állami és a társa
dalmi tevékenység vezető ereje.” Az élcsapat itt: az MDR A szövegezés nyilván
szándékosan nyakatekert, de végső soron mégis egyértelmű: megteremti az imént
elemzett aszimmetria alkotmányos alapját. Az 1972. évi alkotmánymódosítás során
e képlet egyértelművé vált: ,,A munkásosztály marxista-leninista pártja a társada
lom vezető ereje.” Az azonban, hogy ez a pártpolitikai túlsúly miként érvényesül,
van-e és milyen a korlátja, az alkotmány szerkezetében egyáltalán nem egyértelmű.
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A dualitás tehát politikai realitás, amit az alkotmányosság keretében szinte lehetetlen
definiálni, s elemezni csak az egész politikai rendszer felületén tudjuk.
Az alkotmányozás szintjén egyetlen párt vezető szerepét sem célszerű elismerni.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet modellezni olyan alkotmányos
szerkezetet, amely egyetlen párt jogilag is kifejezett politikai hegemóniájára épül.
Ez modellszerűen lehet alkotmányos egypártrendszer, de alkotmányosan egypárti
hegemóniát kifejező formális többpártrendszer is. Az alkotmányos egypártrendszerrel mint modellel itt nem kell foglalkoznunk, mivel a valóságos politikai viszo
nyok túlhaladtak rajta. Meg kell azonban jegyezni, hogy a politikai rendszer demok
ratizálásának az alkotmányos egypártrendszer az egyik elvileg lehetséges útja, mely
a magyar társadalomtudományi gondolkodásban az elmúlt évtizedben a többség ál
tal képviselt kibontakozási modellként szerepelt. Kiépítése feltételezte volna a hatal
mon levő párt államirányító szerepének alkotmányos megjelenítését, szabályozását,
de egyúttal komoly korlátozását is. Ezt a megoldást jogászok, politológusok és szo
ciológusok is képviselték, a politikai szintér szereplői viszont nem reagáltak rá, s
az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy szakmai körökben is sok ellenzője volt.
Az alkotmányozási folyamatban nyitott kérdés, hogy az alkotmány semleges vagy
az MSZMP hegemón szerepét elismerő többpártrendszert jelenítsen-e meg. Több
séginek tekinthető az az álláspont, hogy az alkotmány ezt a kérdést direkt módon
ne vonja szabályozási körébe. Ezt a megoldást nem az indokolja elsősorban, hogy
a hegemón szerep puszta kinyilvánítása mitsem ér, intézményesítése pedig jogtech
nikailag bonyolult feladat. A fő érv az, hogy valamely párt hegemón szerepét nem
az alkotmányon belül kell kifejezni, hanem vagy az alkotmányon kívül, vagy legfel
jebb a hatalommegosztás rendszerében egyik szerkezeti elemként.
Az első megoldás az ún. alkotmányosan tiszta szabályozás, amely a politikai pár
tokat jogilag egyenlőnek minősíti, és kimondja azt a tételt, hogy egyetlen politikai
párt sem törekedhet kizárólagos hatalomra. Ez azt jelenti, hogy a politikai pártok
nem kerülhetik meg vagy függeszthetik fel az alkotmányos intézmények működését
és közvetlenül nem gyakorolhatnak hatalmat. Ez a formula természetesen nem zárja
ki a hegemónia érvényesülését, amennyiben az a politikai viszonyokban elismert
vagy kivívott, de jogilag előzetesen nem biztosítja azt.
A másik lehetséges modellszerű megoldás a hegemónia alkotmányos intézménye
sítése. Az intézményesítésen van a hangsúly, mivel ennek puszta deklarálása nem
vezet gyakorlati következményhez. Voltaképpen nem az alkotmányon belül lehet a
megfelelő formulát megtalálni, hanem a hatalmi ágak megosztásának rendszerében.
Az alkotmánynak ebben a konstrukcióban csak azt kellene rögzítenie, hogy vala
mely párt hegemón szerepét csak alkotmányos törvény útján lehet érvényesíteni és
az csak társadalmilag ellenőrizhetően intézményesíthető. Erre az állami hatalomgyakorlás rendszerében két megoldást munkált ki az alkotmányelőkészítés során a
tudományos közvélemény: a párt szerepének érvényesítése lehetséges a köztársasági
elnöki funkción vagy egy második képviseleti kamarán keresztül. Anélkül, hogy
ennek részleteibe itt belebocsátkoznánk, el kell mondani, hogy sokan elleneznek
bármiféle ilyen megoldást és úgy vélik, hogy az alkotmánynak politikailag semle
gesnek kell lennie. Úgy tűnik azonban, hogy a politikai átmenet megkönnyítése
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igényli olyan formák alkalmazását, amelyek összeegyeztethetők a jogállamiság kon
cepciójával, de egyúttal megfelelnek a politikai átmenet belső követelményeinek is.
Hiába készülne ugyanis egy minden tekintetben ideális alkotmány; ha felépítésében
nem számol az adott társadalmi berendezkedés történelmileg kódolt jellegzetessége
ivel, működőképessége kérdőjéleződhet meg.

Az állam hatalm i ágak megosztása még nem hatalommegosztás
Az alkotmány természetesen nem ragadja meg a politikai rendszer működésének
minden lényeges pontját, csak a garanciális értékű kapcsolatokat vonja szabályozási
körébe. Nincs szükség a politika államosítására; az előrelépés úgy képzelhető el,
hogy a politikai viszonyok társadalmasítása kiegészül azok alkotmányos keretekbe
történő emelésével. Eme elvnek az alkotmány egész koncepciójával és az alkotmá
nyos közhatalom konzisztens modelljével kell és lehet megfelelni. Az említetteken
túl elvi jelentőségű előrelépés az alkotmányban az államhatalmi ágak megosztásá
nak koncepciója, ami szerint elkülönül a törvényhozó (parlament), a végrehajtó
(köztársasági elnök és kormány) és a bírói (rendes bíróságok és alkotmánybíróság)
hatalom. A hatalmi ágak elkülönülése azonban arra a már említett elvre épülhet,
hogy az alkotmány úgy modellezi a jogállamiságot, hogy tiszteletben tartja a társa
dalmi önrendelkezést (népszuverenitást) és az állampolgári jogi és politikai autonó
miát, ez utóbbihoz kapcsolva azokat a szabadon választott közösségeket, amelyek
a gazdasági önrendelkezés és az egyesülési jog érvényesülése alapján jönnek létre.
Az államiság a maga osztott és egymás által ellenőrzött funkcióival erre az alapzatra
épül, tehát semmiképpen nem szűkíthető a képviseleti elvre, s még kevésbé a parla
mentáris demokráciára. így vélhetően szerepet kell kapjon a közvetlen demokrácia
eszközrendszere (népszavazás, népi kezdeményezés, általános társadalmi ellenőr
zés, az állampolgári jogok szószólója [ombudsman] stb.), és az esetleg alkotmányo
san előírt pártkoalíciós kényszer. Az alkotmánynak ugyanis egyszerre két fontos
funkciónak kell eleget tennie: egyfelől megfelelő játékteret biztosítani a politikai
tagoltság alapján szerveződő konszenzusteremtés számára, másrészt lehetővé tenni
a kellően fel nem oldott konfliktusok magasabb egyeztetési szintre emelését egy vég
ső korrekciós mező garantálásával. Ezt a játékteret megteremti a hatalommegosztás
rendje, amelyet a közvetlen demokrácia intézményrendszerével kell kiegészíteni.
A politikai rendszer egyensúlyát részben politikán túli vagy azon kívül eső szférák
biztosítják: ezek közül elsősorban a tulajdonviszonyok és az ezekre épülő szocializ
muskoncepció. Az általában vett társadalmi berendezkedés akárcsak vázlatos leírá
sa vagy megjelenítése nem az alkotmány feladata. Társadalmi szerkezetet model
lezni, az egyes társadalmi szerkezeti elemek (osztályok, rétegek) viszonyát
meghatározni az alkotmányban direkt módon nem lehet. Az ilyenfajta kísérletek
egy sajátos politikafejlődéshez kötődtek, de ez a korszak mára lezártnak tekinthető.
(Az osztályszerkezet társadalmi-politikai összefüggéseiről persze lehet vitatkozni és
ennek az elmélet terén is van létjogosultsága, ám ez az alkotmányosságon kívül eső
kérdés.) Ezzel kapcsolatban ma az a dilemma, hogy a szocializmus mint sajátos
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társadalmi berendezkedés hogyan fejezhető ki az alkotmányban. Ez nyilvánvalóan
megint csak a jogon vagy a közvetlen alkotmányosságon kívül eső kérdés, de egyér
telmű politikai igény. Ennek az igénynek az alkotmány egészével, szabályozási mód
jával és tartalmával lehet megfelelni, mert mitsem ér annak rögzítése, hogy a társa
dalmi berendezkedés szocialista jellegű. Ezért az alkotmányban nem magát a
szocializmust kell definiálni, hanem értékeit és garanciáit kell megfogalmazni. (A
szocializmus meghatározása egyébként sem jogi, hanem tudományos és gyakorlati
politikai kérdés és csak ez utóbbi szinteken ragadható meg.) Az értékek között lehet
említeni a társadalmi egyenlőséget és az esélyegyenlőséget, a közvetlen termelők
jogát az önigazgatásra, az állam erős szociálpolitikai elkötelezettségét, a társadalmi
és gazdasági monopóliumok felszámolásának igényét, a társadalmi közfogyasztás
állami szintű képviseletét, a munkanélküliség megelőzésének, illetőleg leküzdésé
nek állami kötelezettségét, a munka világának humanizálását stb.
Külön kell említeni a tulajdonviszonyokat. A szocialista orientáció nyilvánvalóan
nem azonosítható az állami tulajdon túlsúlyával, ám ez nem jelenti azt, hogy az ál
lam tulajdonosként nem léphet fel, s még kevésbé jelenti azt, hogy az állami tulajdon
túlsúlyának alternatívája a tőkés magántulajdon lehet. Az alkotmánynak feltehetően
vegyes tulajdoni szerkezetet kell modelleznie, amelyen belül a tulajdoni arányok
nem rögzíthetők. Biztosítékokat kell teremteni arra, hogy a magántulajdon a törvé
nyes korlátok között a többi tulajdonformával egyenlő feltételekkel vegyen részt az
újratermelési folyamatban az alkotmányosan kinyilvánított elvekkel összhangban.
A tőkekoncentrálódási folyamatok megakadályozása állami-kormányzati feladat,
amely szabályozási, adópolitikai és pénzügyi — tehát nem közvetlen politikai —
eszközökkel megvalósítható a piaci törvények és a visszterhesség alapján, illetve
azok figyelembevételével. Szervezeti és jogi garanciákat kell kiépíteni arra, hogy
az állami tulajdon más tulajdonosi formákba történő átalakítása reálértéken és társa
dalmilag ellenőrzötten, tehát nyilvánosan történjen. Állami preferenciákkal segíteni
kell a kollektív tőkerészesedési formákat a tókemonopolizálási tendenciákkal szem
ben. Az alkotmány természetesen nem adhatja a tulajdoni szerkezet pontos leírását,
csupán a legfontosabb elveket és az állam tulajdonosi szerepét vázolhatja. Ezáltal,
és nem direkt módon, munkálhatok ki egy szocializmus-orientált társadalom alkot
mányos építőkövei, melyekből a társadalmi-politikai gyakorlat a megfelelő épít
ményt alakítja, immár az élő társadalmi igényeknek és szükségleteknek megfe
lelően.
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Az alapvető emberi, állampolgári jogok, ezek garanciái
és az állampolgári kötelességek
Ádám Antal

Az új alkotmány és alkotmányosság kiemelkedő feladata, hogy korszerűen határoz
za meg az emberi és állampolgári jogok fajtáit, tartalmát, biztosítékait és korlátáit.
Az emberi és állampolgári jogok a társadalmi fejlődés termékei, kifejezői és feltéte
lei. Sem a személyiség sokoldalú szabad kibontakozása, sem az általánosan elis
mert demokratikus és humanisztikus értékeknek megfelelő társadalmi, politikai és
állami élet nem képzelhető el az emberi és állampolgári jogok érvényesülése nélkül.
Ezeket a jogokat az alkotó gondolkodás, a haladó társadalmi küzdelmek, a nemzet
közi együttműködés, a fejlett országok alkotmányozása és egyéb normaalkotása
alakította ki a történelem folyamán. Szinte általánosan elfogadottá vált Magyaror
szágon az a társadalomtudományi következtetés, hogy a klasszikus emberi, állampolgári jogok korlátozása a kelet-európai országokban jelentős mértékben hátrál
tatta e társadalmakfejlődését és erősen hozzájárult azokhoz a működési zavarokhoz
és társadalmi válságokhoz, amelyek időszakonként ezekben az országokban kiala
kultak. Az emberi és állampolgári jogok kezelésében országunkban mindenekelőtt
a következő anomáliák várnak megszüntetésre.
Magyarország egyrészt elfogadta és ratifikálta az emberi jogokat megfogalmazó
nemzetközi egyezmények többségét, sőt jogszabályba foglalt kihirdetésük révén
integrálta azokat a magyar jogrendszerbe ; másrészt a hatályos alkotmány a nemzet
közi egyezményekben megfogalmazott jogok egy részének tételes megállapítását
nem tartalmazza. Emellett nem kellően fogalmazza meg az alkotmány az egyébként
elismert szabadságjogokjogi garanciáit. Az az általános alkotmányi korlátozás pe
dig, amely szerint az alapjogokat, ,a szocialista társadalom érdekeivel összhangban
kell gyakorolni” , lehetőséget nyújt az állami szerveknek arra, hogy jogellenesnek
minősítsék, vagy az alkotmányra hivatkozva a gyakorlatban korlátozzák a politikai
szempontból nem tetsző emberi jogokat.
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Az emberi jogok nemzetközi kontextusa
Elsősorban a nácizmus és a fasizmus tengernyi szenvedést okozó szörnyű gaztettei
nek visszahatásaként, valamint az egyetemes emberi érdekek és értékek védelmére,
a fejlődés előmozdítására bontakozott ki a második világháború után a népeknek
és az országoknak az a törekvése, hogy a szabadságjogokat, a politikai jogokat, majd
bizonyos gazdasági, szociális és egészségvédelmi jogokat, újabban pedig az emberi
jogok ún. harmadik generációját — nevezetesen a békéhez, az élethez, a fejlődés
hez, az egészséges emberi környezethez és az emberiség közös örökségéhez való
jogot — nemzetközi okmányokban is rögzítsék és az államok által történő garantálá
sát nemzetközi jogi eszközökkel is előmozdítsák. Az emberi jogok ügye az országok
többségén belül és nemzetközi méretekben is a politikai, a társadalmi érdeklődés
egyik központi kérdésévé vált. Az országok nemzetközi megítélése és presztízse
nagymértékben függ attól, hogy milyen jogforrási szinten, mely tartalommal, mi
lyen biztosítékokkal és korlátokkal határozzák meg és érvényesítik a nemzetközi jog
által előírt vagy ajánlott emberi és állampolgári jogokat.
Az Alkotmányjogászok Nemzetközi Szövetsége 1987-ben Párizsban tartott II. vi
lágkongresszusának egyik kiemelkedő témája volt az emberi jogok és szabadságok
tartalma és biztosítása. 1988-ban szerte a világon megemlékeztek az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 40. évfordulójáról, és jelenleg is sokan fog
lalkoznak a 200 éve, 1789. augusztus 26-án elfogadott, valóban világtörténelmi je
lentőségű ,,Az ember és polgárjogainak deklarációja” című dokumentummal és
annak következményeivel. A mindössze 17 cikkből álló deklarációnak szinte min
den mondata kódexeket alapozott meg és jogrendszereket alakított át. A kinyilvání
tott jogok, szabadságok és egyéb megállapítások jelentőségének tudatában állapítot
ták meg a deklaráció alkotói a 16. cikkben, hogy ,,az olyan társadalomnak,
amelyben a jogokat nem biztosítják intézményesen és amelyben a hatalmi ágakat
nem választják szét, nincs alkotmánya”.

Az emberi és állampolgári jogok nem az államhatalom kegyes adományai
Témánk alkotmányozási szempontú feldolgozásában logikailag elsőként az a kérdés
merül fel, hogy melyek a létesítő, keletkeztető forrásai az emberi és állampolgári
jogoknak. A szakirodalom sokoldalúan értékelte az alapjogok eredetére és termé
szetére vonatkozó teológiai, természetjogi, észjogi, szerződéses, pozitivista, osz
tályharcos, etatisztikus, paternalista és nemzetközi jogi koncepciókat. Ezek ismere
tében egyetértéssel fogadhatjuk azt a következtetést, hogy az alapjogokat olyan
megfogalmazásban kell az alkotmányban rögzíteni, amely kifejezi, hogy azok nem
az elkülönült államhatalom kegyes adományai, hanem a szuverenitását gyakorló
magyar nép — haladó hagyományaiból fakadó és az emberiség általánosan elfoga
dott értékkategóriáit tiszteletben tartó — önfelhatalmazásán, önkorlátozásán és élet
rendjén nyugszanak. Kedvező, hogy hazánkban jelenleg az alapjogok tekintetében
is valóságos társadalmi alkotmányozás folyik. E jogok tartalmának megfogalmazása
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nem pusztán szakmai előkészítő munkára épül, hanem nagymértékben függ a társa
dalom érdekcsoportjai és politikai erői által kifejezett elvárásoktól, törekvéseik
egyeztetésének eredményeitől. Ezeknek az elveknek az felel meg a legjobban, ha
az alkotmány társadalmi legitimálása a legszélesebb bázisra épül, vagyis ha az alap
törvényt a parlamenti elfogadás után népszavazás erősíti meg.

Kikre vonatkozzanak az alapjogok?
Az alaptörvényi szabályozás előtt válaszolandók meg a következő kérdések is: kik
az alapjogok alanyai? Mennyiben rendelkezzék az alkotmány az emberi, az állampolgári, a dolgozói, az egyéni és a kollektív jogokról? E kérdésekre olyan választ
kell adnunk, amely lehetővé teszi, hogy az alkotmány megalapozott és egyértelmű
differenciálással fejezze ki: (1) mely jogok illetik meg az ország területén élő, illetve
tartózkodó valamennyi embert állampolgársági hovatartozásra való tekintet nélkül;
(2) melyek a kizárólag magyar állampolgárokat jogosító alapjogok (pl. az aktív és
passzív választójog, a közhivatal viselésének joga, külföldön tartózkodás esetén a
magyar állam által nyújtandó védelemhez való jog stb.) és (3) melyek a települési,
a munkahelyi, a nemzetiségi, az etnikumi, a vallási stb. közösségek, kollektívák
sajátos jogai? A társadalom, a társadalmi közösségek, a társadalmi szervezeti for
mák szerepének és alkotmányi helyzetének előtérbe kerüléséhez ugyanis szervesen
kapcsolódnak a közösségek sajátos önkormányzati, önigazgatási, nemzetiségi, fele
kezeti stb. jogait meghatározó alkotmányi előírások, melyek számukra egyben bizo
nyos közjogi közreműködést és érdekképviseleti, érdekvédelmi jogokat is biztosíta
nak. Az új alkotmánynak a társadalom, az alapvető társadalmi közösségek és tagjaik
számára is alaptörvénnyé kell válnia. Meg kell határoznia a kiegyensúlyozott, egész
séges, alkotó társadalmi élet kereteit, továbbá a társadalom közösségei számára az
önállóság, autonómia és kapcsolatrendszer tartalmi elemeit.

Az alkotmány normaként kezelje az alapjogokat
A jogosítottak körének meghatározása után szinte önként adódik a kérdés, hogy me
lyek legyenek az alkotmányban rögzítendő alapjogok főbb csoportjai, milyen sor
rendben, és milyen részletességgel határozza meg az alkotmány az alapjogok tartal
mát. E kérdések tekintetében eddig nem alakult még ki egységes álláspont. Többen
azt ajánljuk, hogy az alapjogok első csoportjaként az emberi élethez, méltósághoz
és szabadsághoz, valamint a törvény előtti egyenlőséghez kapcsolódó alapvető sze
mélyiségi és egyéni szabadságjogokat kell az alkotmányban meghatározni. Ezeket
kövessék a kollektív szabadságjogok (vagyis az egyesülési és a békés gyülekezési,
tüntetési jog), valamint a tudományos, az oktatási, a művészeti, a kulturális, az
egészségvédelmi és sportjogok, illetve szabadságok megállapítása. A jogok kataló
gusát a közhatalom gyakorlásában és a közügyek intézésében való közreműködést
lehetővé tevő — a már jelzett szabadságjogokon kívüli — politikai jogok, valamint
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a munkával, a vállalkozással, a tulajdonnal, az örökléssel, továbbá a szociális ellá
tással összefüggő egyéni és kollektív jogok zárnák. Elengedhetetlen, hogy az emberi
és állampolgári jogok tartalma ne deklarációként nyerjen meghatározást az alkot
mányban, hanem közvetlenül jogosító és kötelező normaként jelölje meg az alaptör
vény az egyes jogokból és szabadságokból fakadó részjogosítványokat is.

Az alapjogok alkotmányos biztosítékai
A vizsgált jogokra vonatkozó alaptörvényi szabályozásnak — bár változó tartalom
mal — mindig elmaradhatatlan összetevője volt azoknak a biztosítékoknak a megha
tározása, amelyek előírták a jogok megvalósulását lehetővé tevő feltételeket és esz
közöket, valamint megsértésük megelőzését, megszüntetését, kijavítását, jóvátételét
és megbüntetését. Több alkotmány fejezi ki azt a felfogást, hogy az alapjogok és
szabadságok egymás érvényesülésének eszközeiként és biztosítékaiként is igénybe
vehetők. Bizonyos eszközöket és biztosítékokat ugyancsak alapjogként, illetve sza
badságként határoz meg néhány alkotmány. Ilyenek például a véleménynyilvánítás,
a kritika, a közérdekű bejelentés és panasz, az actio populáris joga, a hatóságok
által okozott kár megtérítésére vonatkozó igény alkotmányi biztosítása, a sztrájk,
a tüntetés stb. szabadsága. Törekvések tapasztalhatók az alapjogok és szabadságok
feltételei, eszközei és biztosítékai kiterjesztésére. Ezzel magyarázható, hogy a gaz
dasági, a szervezeti és működésrendi eszközök megjelenése, illetve gazdagodása
mellett a jogi eszközök is differenciálódnak és szaporodnak a jogok és szabadságok
alkotmányi szabályozásában.
Vannak olyan jogi biztosítékok, amelyek az alapjogok többsége tekintetében érvé
nyesíthetők (pl. a hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulás joga, a hatósági dönté
sekkel szembeni jogorvoslathoz való jog, az alapjogokat érintő közigazgatási dönté
sek bírósági felülvizsgálatához való jog, keresetjog az állami szerv, illetve az állami
alkalmazott szabálytalan működésével okozott kár megtérítésére), továbbá olyanok,
amelyek sajátosan kapcsolódnak az egyes jogokhoz, pl. a személyi szabadsághoz
és sérthetetlenséghez. Bizonyos jogok esetében rendelkezni kell a szervezeti, a mű
ködésrendi és az anyagi biztosítékokról is. Az állami szolgáltatással megvalósuló,
az állam anyagi, pénzügyi lehetőségeitől függő jogosultságokat azonban célszerűbb
sajátos állami feladatokként megfogalmazni.
A jogi biztosítékok legmarkánsabb alakzata a bírói védelem. Elvileg teljes, tehát
minden alapjogra kiterjedő védelmet ígérnek azok az alkotmányok, amelyek kinyil
vánítják, hogy mindenki jogosult az alaptörvényben megállapított jogainak védel
me, illetve megsértett jogainak orvoslása céljából bírósághoz fordulni. Ha azonban
az alkotmányi rendelkezések nem alanyi jogot, hanem inkább elvet, törekvést fogal
maznak meg, akkor külön törvényre célszerű bízni annak megállapítását, hogy mi
lyen feltételek mellett és mire vonatkozóan lehet igényelni bírói kikényszerítést. A
bírói védelemnek további kérdése, hogy milyen bíróság (rendes bíróság, közigazga
tási bíróság, alkotmánybíróság) hivatott ellátni az alapjogok bírói védelmét, illetve
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milyen szempontok szerint történik a hatáskör megosztása a különböző bíróságok
között.
Az alkotmány nem büntetőkódex. Bűncselekményi tényállások és büntetések
meghatározása nem tartozik az alkotmány rendeltetéséhez. Az alapjogok és szabad
ságok tartalmának egzakt meghatározása révén azonban az alkotmány egyrészt kor
látokat állít az állam büntetőhatalma elé, másrészt az sem kizárt, hogy az alkotmány
néhány különösen preferált alapjog (pl. az élethez, a személyi szabadsághoz való
jog, a faji, a nemzeti, a vallási egyenjogúság), illetve bizonyos érdekek védelmét
szolgáló tilalmak (pl. a fasiszta propaganda, a háborús uszítás, a nemzetek, népek,
egyházak, felekezetek elleni izgatási tilalmak) megsértését büntetni rendelje. Ilyen
kor a törvényalkotásra vár, hogy megállapítsa e jogok, illetve tilalmak megsértésé
nek bűncselekményi alakzatait és a kiszabható büntetéseket.
Az alapjogok érvényesülésének feltételei és biztosítékai körében — a közhatalmat
alkotó állami szervek korlátozásán és kapcsolódó kötelezettségeiken kívül — meg
kell állapítani a társadalom, a társadalmi közösségek és szervezetek, a munkaszerve
zetek szerepét, továbbá a polgárok kölcsönös kötelességeit is az alapjogok respektá
lása, illetve megvalósulásuk előmozdítása terén. Az alapjogok alakzatainak, tartal
mának és biztosítékainak gazdagítása természetesen csak akkor lehet eredményes,
ha az alkotmány mindezekkel koherens egységben fejleszti a jogok tényleges
gyakorlását előmozdító társadalmi környezetet, valamint a jogállamiság követelmé
nyeinek megfelelő hatásköri és működési rendben funkcionáló államszervezetet, to
vábbá a társadalmi közösségek és az állami szervek egymást kölcsönösen kiegyen
súlyozó, ellenőrző, támogató viszonyát.
A jogi biztosítékok körében immár azzal is számolnunk kell, hogy a Magyar Népköztársaság 1988. szeptember 7-én csatlakozott a Polgári és Politikai Jogok Nemzet
közi Egyezségokmányának 41. cikkéhez és fakultatív jegyzőkönyvéhez, amellyel
1988. december 7-től kezdve elismeri az Emberi Jogok Bizottságának azt a hatáskö
rét, hogy más részes államok vagy a Magyar Népköztársaság joghatósága alá tartozó
személyek panasza alapján az Egyezségokmányban biztosított jogok megsértése
esetén ténymegállapító bizottságként járjon el.

Az alapjogok korlátozásának feltételei
Az alapjogok korszerű szabályozása nem nélkülözheti a korlátok és a tilalmak félre
érthetetlen megállapítását sem. Kifejezésre kell juttatni az alkotmányban, hogy me
lyek azok a jogok, amelyek semmilyen körülmények között, így háború vagy rendkí
vüli állapot idején sem korlátozhatók. Mely jogosultságok és milyen keretben
korlátozhatók háború, illetve szabályszerűen kihirdetett rendkívüli körülmény ide
jén. Mely jogosultságok megvalósításának rendjét és korlátáit szabályozza külön
törvény. E kérdések alkotmányi szabályozásakor nem hagyhatók figyelmen kívül
azok a társadalmi betegségtünetek és devianciák (alkoholizmus, nikotinizmus, kábí
tószerfogyasztás, munkakerülés, huliganizmus, terrorizmus, a bűnözés egyéb for
mái, járványok terjedése stb.), amelyek korszakunk társadalmi életében oly sok hát35

rányt, kellemetlenséget, tragédiát okoznak. Az alapjogokat, szabadságokat és köte
lességeket olyan tartalommal kell megfogalmazni, amelyek biztosítják az egyén
szellemi, erkölcsi kibontakozását, fizikai fejlődését, egészségének oltalmát, a né
pek, a nemzetekés az emberiség tudományos, kulturális, művészeti, gazdasági és
egyéb vívmányainak, értékeinek megőrzését, fejlesztését, továbbá a személyi és
közbiztonság fenntartását.
Beható, folyamatos tanulmányozásra szorulnak a tudományos kutatás gyors ütem
ben születő jelentős új (űrkutatási, távközlési, számítástechnikai, biológiai stb.)
eredményei abból a szempontból is, hogy azok mennyiben érintik a személyek és
a közösségek jogi helyzetét. Velük kapcsolatban milyen új jogok és szabadságok,
korlátok és tilalmak válnak szükségessé, illetve a meglévő jogok és szabadságok mi
lyen új eszközei, biztosítékai és korlátái igényelnek alkotmányi és esetleg törvényi
meghatározást. Gondoljunk például a személyi adatok számítástechnikai gyűjtésé
nek, tárolásának, feldolgozásának és továbbításának az érintett hozzájárulása nélkü
li tilalmára, az audiovizuális elektronikus tömegkommunikációnak a szerzői jogot
és más személyi jogokat érintő vonatkozásaira, vagy a szervátültetés, a génsebészet,
a mesterséges megtermékenyítés, valamint a lombikbébi kifejlesztésének polgári
jogi, családjogi, öröklési és egyéb következményeire. E kérdések nagyrészt jogága
zati (büntetőjogi, polgári jogi, családjogi stb.) részletező szabályozásra szorulnak.
Ehhez azonban feltétlenül meg kell teremteni az alkotmányos alapokat.

Az emberi és állampolgári jogok helye az alkotmányban
Hosszú idő óta vitatott kérdés hazánkban is, hogy az emberi és állampolgári jogokra
vonatkozó rendelkezések hol helyezkedjenek el az alkotmányon belül. Sokan vallják
azt a nézetet, hogy az alapjogok túlnyomó többségét közvetlenül a bevezető fejezet
után, az állami szervek egyes csoportjairól szóló rendelkezések előtt kell elhelyezni.
Ez a szerkezeti tagolás kifejezné az alapjogok jelentőségét a társadalmi és az állami
életben, ugyanakkor nem zárja ki, hogy éppen a koherencia érdekében az alapjogo
kat érintő bizonyos rendelkezések (pl. a társadalmi közösségek jogai) ne kerüljenek
megfogalmazásra már a társadalmi, politikai, gazdasági rendszerrel kapcsolatos ál
talános előírások között, valamint az államra, az államszervezet egészére, az állam
funkcióira, az állami szervek működésére vonatkozó általános elveket — közöttük
az állam korlátozásának követelményét — megállapító rendelkezések körében. Szá
molnunk kell azzal, hogy bizonyos alapjogok tartalmát és megvalósulási rendjét
érintő előírások azon alkotmányi normák között is fognak szerepeim, amelyek a
választási rendszer alapelveit és az állami szervek főbb alakzatainak, illetve csoport
jainak rendeltetését és jogi helyzetét határozzák meg (ilyen alakzatok pl. a települési
önkormányzatok, az alkotmánybíróság, a közigazgatási bíráskodás, a rendes bírósá
gok, az emberi jogok szószólója [ombudsman], az ügyészségek stb.).
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Milyen kötelességeket rögzítsen az alkotmány?
Az előkészítés jelenlegi fázisában kevésbé váltak egységessé a nézetek az alkot
mányban rögzítendő kötelességek fajtáit illetően. Abban a kérdésben szinte teljes
az egyetértés, hogy az alapjogok érvényesülése nem tehető függővé a kötelességek
teljesítésétől. Egyértelműen meg kell állapítani viszont mások alapjogai tiszteletben
tartásának kötelességét. Általános kötelezettségként kell rögzíteni az alkotmány és
az alkotmányos jogszabályok megtartását. A legutóbbi alkotmánymódosítás ismere
tében nem lehet kétséges a honvédelmi kötelesség újszerű tartalmának megfogalma
zása sem. Alaptörvényi megerősítésre érdemes néhány, az egészséges társadalmi
együttélést és a jogbiztonságot célzó (pl. tanúzási) kötelezettség, valamint a bajba
jutottak támogatását előmozdító szolidaritási kötelesség.
*

Az emberi és állampolgári jogok katalógusa természetesen nem lezárt. Ha figye
lembe vesszük a vizsgált tárgykört érintő nemzetközi egyezményeket, más országok
eddig született alkotmányi és törvényi szabályozásának ide vonatkozó rendelkezése
it, az elméleti vizsgálódások következtetéseit, valamint a nemzeti tradíciókat és fej
lődési irányokat, akkor kidolgozható az emberi és állampolgári jogok, valamint kö
telességek olyan rendszere, amely egyaránt megfelel a belső fejlődés igényeinek és
korszakunk nemzetközi színvonalának.
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A bírósági szervezet és az ügyészség
Kajdi József

A magyar társadalom fejlődése — a fejlődési zavarok kialakulása miatt is — megkö
veteli a politikai intézményrendszer reformját, amelynek középpontjában a jogálla
miság megteremtésének követelménye áll. Ezen az úton csak akkor haladhatunk,
ha megvalósul a hatalom megosztásának elve alapján a törvényhozó, a végrehajtó
és a bírói hatalom szétválasztása, valamint e hatalmi ágak kölcsönös kontrollja.
A jogállamiság egyik kritériuma, hogy biztosított-e mindenki számára a jó, gyors
és pártatlan bíráskodáshoz való jog. Amikor tehát azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi
bírósági szervezet mennyiben felel meg a jogállamiság követelményeinek, elemez
nünk kell: megvannak-e a garanciák e jog maradéktalan érvényesítéséhez.
Amikor a bírósági szervezet korszerűsítéséről gondolkodunk, a következő kiin
dulási pontnak a bírói hatalom Jíiggetlenségét, önállóságát kell tekintenünk.
Ugyanis ez határozza meg, hogy megvalósulhat-e a valóban pártatlan ítélkezés kö
vetelménye.
Végül a bírósági szervezet korszerűsítésének fontos szempontja az is, hogy szer
vezetileg is feleljen meg feladatának, azaz az elbírálásra kerülő ügyek jellegének
és az általuk támasztott követelményeknek.
/

A bíróságok feladatainak bővülése és szervezetük fejlesztése
A politikai intézményrendszer reformja együttjár az emberi, az állampolgári jogok
kiterjesztésével. Ez törvényszerűen megnöveli a bíróságra tartozó ügyek számát,
hiszen ma már nem tartható fenn az az áldatlan helyzet, hogy a közigazgatás és
a rendőrség ítélkező feladatokat lásson el, s hogy az alapvető emberi, állampolgári
jogokat érintő ügyekben nem a bíróság dönt. Ennek megfelelően a közigazgatás
és a bíróság között megkezdődött és a jövőben felgyorsul az ügyek átrendeződése
a bíróság javára. Mindez óhatatlanul magával hozza a bírósági hatáskör kiszélesíté
sét, amely viszont nélkülözhetetlenné teszi annak megvizsgálását, hogy szükség
van-e és ha igen, milyen módon a bírósági szervezet korszerűsítésére.
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A bírósági szervezet fejlesztésével foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek
körében az új bírósági szervezet modelljéről, a bírósági hatáskörök telepítéséről,
az egyfokú jogorvoslati rendszer megtartásáról vagy a kétfokú jogorvoslat bevezeté
séről még nem alakult ki egységes álláspont. Magyarország alkotmányának új sza
bályozási koncepciója is csak egy álláspontot képvisel a sok közül, bár el kell ismer
ni, hogy eddig ez az álláspont talált a szakemberek körében leginkább egyetértésre.
A továbbiakban — bár alapul az alkotmány szabályozási koncepcióját veszem —
röviden utalni kívánok az ettől részben vagy teljesen eltérő nézetekre is, jelezve azt,
hogy a bírósági szervezet változása, korszerűsödése a szakemberek körében többfé
leképpen is elképzelhető és megvalósítható.
Az alkotmány szabályozási koncepciója alapvető elvként azt fogadja el, hogy az
igazságszolgáltatást kizárólag a bíróságok gyakorolhatják; ennek megfelelően igaz
ságszolgáltató szervként is kizárólag csak a bíróságokat fogadhatjuk el. Ennek az
alapelvnek feltétlenül meg kell jelennie az alkotmányos szabályozásban és érvénye
sülnie kell a korszerűbb bírósági szervezetrendszer kialakítása során.
Az alkotmánykoncepció szerint az alkotmánynak az igazságszolgáltatással kap
csolatban rendelkeznie kell a bírósági szervezetről, a bírák, és a bírósági szervezet
függetlenségéről, ennek garanciáiról, valamint a bíráskodás alapelveiről. Miután
az alkotmány nem tartalmazhatja az igazságszolgáltatásra vonatkozó valamennyi
részletes szabályt, ezért magában az alkotmányban indokolt utalni arra, hogy a bíró
ságok szervezetének és működésének részletes szabályait külön alkotmányerejű tör
vény — a bírósági törvény — állapítja meg.
A bírósági szervezet kialakítása több tényezőtől függ, pl. attól, hogy a közigazga
tási bíráskodás, a munkaügyi és a katonai bíráskodás hogyan épül be az igazságszol
gáltatás rendszerébe, illetőleg hogy a büntető eljárásjog és a polgári eljárásjog mi
lyen jogorvoslati rendszert állapít meg.
A tekintetben egységesnek mondható a szakemberek álláspontja — és ezt tükrözi
az alkotmánykoncepció is—, hogy a bírósági szervezet kialakításánál abból az elv
ből indokolt kiindulni, hogy az igazságszolgáltatásnak egységesnek kell lennie és
hogy senki nem vonható el az ügyben hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező
bíróságtól. Ennek megfelelően a közigazgatási bíráskodást a ,,rendes” bírósági
szervezeten belül kell létrehozni, a jelenleg első fokon különbíróságként működő
munkaügyi bíróságokat pedig a ,,rendes” bírósági szervezetbe kell beépíteni.
A jogorvoslati rendszer kialakításától függően az alkotmány koncepció a követke
ző kétféle megoldást tartja elképzelhetőnek a bírósági szervezettel kapcsolatban:
(1) A jelenlegi egyfokú rendes jogorvoslat fenntartása esetén alapvetően megma
radna a mai bírósági szervezet (helyi bíróságok — megyei bíróságok — Legfelsőbb
Bíróság) azzal az eltéréssel, hogy a megyei bíróság (amelynél jelenleg az ügyek ará
nyos elosztása és a megfelelő szakosodás nem biztosítható) nem minden megyében,
hanem két-három megye területére kiterjedően működne.
(2) Az állampolgárok a másodfokon jogerősen meghozott döntést elég gyakran
nem fogadják el, és ezért a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez vagy a legfőbb ügyészhez
fordulnak rendkívüli jogorvoslatért, akik számára az eljárási törvények biztosítják
a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtható törvényességi óvási jogot. Ez a megoldás több
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szempontból sem megnyugtató; nemcsak garanciális szempontból kifogásolható,
hanem azért is, mert a törvényességi óvásra jogosult személyek döntésétől függ,
hogy a panasz alapján az ügy felülbírálatra kerül-e. Ebből kiindulva megfontolandó
a kétfokú rendesjogorvoslat bevezetése úgy, hogy a másodfokon hozott bírósági dön
tés ellen csak szigorú törvényességi feltételek mellett legyen helye „felfolyamodás
nak”. A törvényességi óvás intézménye mint az ítélkezés egységes szemlélete bizto
sításának egyik eszköze továbbra is fennmaradhatna, a jogosultak körét viszont az
igazságügy-miniszterrel indokolt lenne kibővíteni. Az ennek folytán hozott döntés
azonban nem hatna ki az ügyfelekre.
A második megoldás esetén — a kétfokú jogorvoslati rendszerben — eggyel több
bírósági szintre van szükség (helyi bíróságok — törvényszékek — ítélőtáblák — Leg
felsőbb Bíróság). Ezen elképzelés szerint is a bírósági szervezet alapegysége a helyi
bíróság, amelynek hatásköre annyiban lenne szűkebb a jelenlegi helyi (városi, kerü
leti) bíróságokénál, hogy az ún. székhelyi bíróságok kizárólagos hatáskörébe tarto
zó ügyek a törvényszékhez kerülnének.
A helyi bíróságokon indult ügyekben másodfokon a törvényszék járna el, továbbá
ez a bírói fórum rendelkezne mindazon ügyekben elsőfokú hatáskörrel, amelyek
jelenleg a megyei bírósághoz, valamint a székhelyi bíróságok kizárólagos illetékes
ségéhez tartoznak. Itt működnének a cégbíróságok is. A törvényszékekből általában
megyénként egy kerülne megszervezésre, de nagyobb megyékben és a fővárosban
több is kialakítható.
Az autonóm bírósági szervezet egysége a nagyobb regionális központokban meg
szervezett, több megye területére kiterjedő illetékességgel rendelkező ítélőtábla len
ne, amely mint ítélkező fórum kizárólag másodfokon járna el mindazokban az
ügyekben, amelyek a törvényszéken indultak.
A kétfokú fellebbezési rendszer bevezetésével kapcsolatban a legvitatottabb kér
dés az, hogy második fellebbezési fórumként melyik bíróság járjon el. Elképzelhető
olyan megoldás, hogy a Legfelsőbb Bíróság végezné minden ügy felülvizsgálatát,
és emellett ellátná az ítélkezés elvi irányítását is.
A bírósági szervezet fejlesztésére vonatkozóan az előbb említetteken kívül a szak
emberek más nézeteket is képviselnek. Egyesek szerint a bíróságok működésének
zavarai nem szervezeti problémákra vezethetők vissza, hanem arra, hogy az elmúlt
évtizedekben a bíráskodást egyfajta — és nem is a legfontosabbak közül való — hiva
talnoki feladatnak tekintették, amely azt „eredményezte”, hogy a bírósági szervezet
működési feltételei az anyagi-technikai, pénzügyi ellátás egyre csökkenő mértéke
és színvonala miatt nagyon megromlottak. Ezzel egyidejűleg a hosszabb ideje fenn
álló létszámhiány és kontraszelekció jelentősen lerombolta az ítélkezés személyi fel
tételeit is. Ebből következően: megfelelő anyagi juttatás és erkölcsi elismerés mellett
a bíróságok újra kellően el tudnák látni funkciójukat anélkül, hogy szükség lenne
a bírósági szervezet átszervezésére.
Mások azon az állásponton vannak, hogy az igazságügyi szervezet a mai állapotá
ban már nem képes egyre bővülő feladatkörének ellátására, és nemcsak az előbb
ismertetett valós okok miatt, hanem szervezeti okok miatt sem. Az új szervezeti
modellt viszont az alkotmány koncepcióban megfogalmazottól eltérően vázolják fel.
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E nézetek között felmerül például a , ,bagatell-bíráskodás” gondolata is, amely sze
rint legalsó szinten, a kisebb jelentőségű, de bíróságra tartozó ügyek elbírálására
minden városban és városi jogú nagyközségben „bagatell” bíróságot kellene létre
hozni, amely bíróságon — az egyszerűbb megítélésű ügyek miatt —jogi szakvizsgá
val nem rendelkező „albírák” ítélkeznének.
Ma még a bírósági szervezet — akár feltételezett — végleges modellje nem mutat
ható be, hiszen több, a szervezeti felépítést döntően befolyásoló kérdés vár még el
döntésre (pl. jogorvoslati rendszer egy- vagy kétfokúsága). Éppen ezért a bírósági
szervezet fejlesztése csak az új alkotmánnyal összhangban, annak megalkotása után
lehetséges és indokolt.

Az ügyészi szervezet alkotmányos megközelítése
A szocialista ügyészi szervezet 1936 óta (nálunk 1953 óta) napjainkig szinte változat
lan alapfunkciókkal alkotmányos intézmény, a szocialista államszervezeti modell
negyedik szervtípusa a klasszikus állami (törvényhozó, végrehajtó és bírói) főszer
vek mellett.
A szocialista ügyészi modell szerepéről, feladatairól talán még jobban megoszlik
a szakemberek véleménye, mint a bírósági szervezet továbbfejlesztésével kapcsolat
ban. Gyakorlatilag ezt tükrözi az alkotmánykoncepció is, amely az ügyészség leen
dőjogállására és feladatkörére nézve három, egymástól lényegesen eltérő megoldási
módot tartalmaz.
Az első megoldás abból az elvi alapból indul ki, hogy az ügyészség, mint a szocia
lista államszervezet legstabilabb szervtípusa, a Magyar Népköztársaságban alapve
tően megfelel azoknak a céloknak és elvárásoknak, amelyeket az alkotmány és a
legfelsőbb államhatalmi-népképviseleti szervek a számára előírtak. Ezen álláspont
szerint az ügyészi szervezet egyáltalán nem, a hatályos alkotmányos és törvényi sza
bályozás pedig csak kis mértékben szorul korrekcióra; részben az államszervezet
reformja keretében bevezetendő új jogintézmények (alkotmánybíróság, közigazga
tási bíráskodás, Legfőbb Állami Számvevőszék) kapcsán, részben pedig annak érde
kében, hogy az alkotmány valamennyi ügyészi feladatkört megjelenítse. Annak ki
fejezésre juttatása érdekében pedig, hogy a törvényesség és a jogbiztonság még
elviekben se függjön az országgyűlés személyi összetételétől, célszerű volna, ha az
országgyűlés a legfőbb ügyészt is — a Legfelsőbb Bíróság elnökével azonosan —
a parlamenti ciklusnál hosszabb időre választaná meg.
Az alkotmánykoncepció másik megoldásként elképzelhetőnek tartja, hogy az
ügyészség a feladatait és hatáskörét megőrizve működne tovább, azonban az eltérő,
más-más munkamódszert, szaktudást igénylő feladatait két egymástól teljesen elkü
lönülő önálló szervezet látná el. Az ügyészség alkotmányban és az (1972. évi IV.)
ügyészi törvényben meghatározott funkciói a következők: a nyomozások törvényes
sége feletti felügyelet; részvétel vagy közreműködés a bírói eljárásban (vádképvise
let, per- és jogorvoslati jog gyakorlása, polgári peres vagy nemperes eljárás megin
dítása, perben való fellépés); a büntetésvégrehajtás törvényessége feletti felügyelet;
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általános törvényességi felügyelet. E funkciók úgy oszlanának meg a két önálló szer
vezet között, hogy az általános törvényességi felügyeletet látná el az egyik, míg az
összes többi funkciót a másik. Ez a megoldás megteremthetné a személyi, anyagi,
szervezeti feltételek egyensúlyát a feladatok optimális ellátásához. Az elkülönülő
szervezetek rugalmasabban tudnának igazodni ellátandó feladataik sajátosságaihoz.
A két szervezet kapcsolódási pontját elsősorban a legfőbb ügyész személye jelente
né, ugyanis az ő irányítása alatt működnének ezek a független szervezetek.
A szervezeti elkülönülés mögött nem is annyira elvi, mint inkább nagyon is gya
korlati megfontolás húzódik meg; az tudniillik, hogy az ügyészi tevékenységen belül
a különböző szakágak munkája nem azonos súllyal jelentkezik. Miután a büntető
igazságszolgáltatás nem állhat le, ennek megfelelően az ügyészi munkában mindig
is a nyomozás törvényessége feletti felügyelet és a vádképviselet ellátása volt a domi
náns elem, még annak árán is, ha más szakterületekről — a polgári jogi munkából
és az általános törvényességi felügyelet köréből — kellett ide erőket átcsoportosíta
ni. Ez egy egységes szerven belül semmi nehézséget nem okoz, viszont különálló
szervek között már igen. Az ügyészi munkát hosszú évek óta sújtó kontraszelekció,
az állandósult létszámhiány és ennek hátrányos következményei — az említett ok
miatt is — leginkább az általános felügyelet körében jelentkeztek, amely fokozato
san a lassú elsorvadás állapotába jutott.
Az alkotmány koncepció harmadik megoldási módot is felvázol, amely azon a
megfontoláson alapul, hogy a politikai intézményrendszer, ezen belül az alkotmány
és az államszervezet reformja keretében létrehozandó alkotmánybíróság és közigaz
gatási bíráskodás, illetőleg a már működő cégbíróság révén az ügyészi funkciók kö
zül az általános törvényességi felügyelet szükségtelenné válik, illetve az állampolgá
rijogok szószólója (ombudsman) intézményének bevezetésével pótolható. Az egyéb
ügyészi funkciók pedig a vizsgálóbírói intézmény, valamint a büntetésvégrehajtási
intézetek főfelügyelői tisztségének megteremtésével új gazdára lelnek. A vizsgálóbí
rók a bíróságokhoz tartoznának, ellátnák a személyi szabadságot korlátozó intézke
dések törvényességi felügyeletét és a nyomozási eljárás keretében benyújtott pana
szok kivizsgálását. Mindez abból az alapkövetelményből adódik, hogy a
vádhatósági funkcióval nem fér össze a nyomozás törvényessége feletti felügyeleti
funkció. A főfelügyelő viszont közvetlenül az igazságügy-miniszternek alárendelt
— nem a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága állományába tartozó—, szé
les körű intézkedési joggal felruházott személy lenne, aki legfőbb feladataként a
büntetések és az intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályok megtartását
ellenőrizné. így tehát az ügyészi funkció a klasszikus vádképviseletre és a polgári
eljárásban való részvételre szorítkozna, ami következményként maga után vonná
azt, hogy önálló ügyészi szervezet fenntartására nincs szükség, és lehetővé válna
a Igazságügyi Minisztériumba való integrálása. Az integráció úgy valósulna meg,
hogy a legfőbb ügyész az igazságügy-miniszter egyik helyetteseként tevékenykedne,
és ez alapvetően megváltoztatná alkotmányjogi helyzetét.
A szabályozási koncepciónak ez utóbbi, harmadik megoldási variációja osztotta
meg leginkább a szakembereket. Leghevesebben az ügyészi,,társadalom” támadja,
ami teljesen érthető, hiszen ebben önálló szervezeti létük kérdőjeleződik meg. A
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kép teljességéhez ellenben hozzátartozik az is, hogy sok szakember viszont csak
ezt a megoldást tartja elfogadhatónak, egyáltalán vitaalapnak.
A kérdés bonyolultságának bemutatása és a vita eldönthetóségének elősegítése
érdekében érdemes kicsit részletesebben is foglalkozni a pro és kontra érvekkel.
Az integrálás mellett érvelő szakemberek szerint ez a megoldás áll leginkább össz
hangban azzal a törekvéssel, hogy meg kell szüntetni az igazságügy-miniszternek
a bírói függetlenséggel összeegyeztethetetlen — bár jelenleg még meglévő —jogo
sítványait. A kormány ugyanakkor az ügyészi szervezeten és annak működésén ke
resztül lehetőséget kapna a jogalkalmazási politika közvetlenebb, de a bírói függet
lenséget nem sértő befolyásolására. E szakemberek szerint jobb megoldás egy
ténylegesen független bíróság és egy — az igazságügy-miniszteren keresztül — a
kormánynak alárendelt ügyészség, mint egy látszólag független bíróság és egy lát
szólag független ügyészség.
Az integrálás ellenzői szerint viszont ez a változat ellentétes a politikai intézményrendszer átalakításának, illetőleg az alkotmány felülvizsgálatának célkitűzésével, az
országgyűlés ellenőrző szerepének fokozásával, hiszen ez a megoldás megfosztaná
az országgyűlést a jelenleg meglévő törvényességi ellenőrzés lehetőségétől. Az e
nézetet valló szakemberek megkérdőjelezik az ügyészi feladatkörök jelentős szűkí
tésének indokoltságát is. Véleményük szerint az alkotmánnyal megteremteni kívánt
új jogintézmények egy része csupán bizonyos szervezeti átrendeződést jelent anél
kül, hogy ezek bevezetésének eredményessége előrelátható lenne (pl. állampolgári
jogok szószólója, vizsgálóbíró, a büntetésvégrehajtási intézetek főfelügyelője), míg
másik részük — bár létrehozásuk indokoltsága és szükségessége nem lehet vitás —
nem teszi feleslegessé a jelenlegi ügyészi feladatokat. Szerintük például a Legfőbb
Állami Számvevőszék alapfunkciójánál fogva, ,csak” célszerűségi, illetőleg a szám
vitellel kapcsolatos jogszabályszerűséget vizsgáló és ellenőrző funkcióra lesz alkal
mas, általános törvényességi ellenőrzésre viszont nem. A közigazgatási bíróság és
a cégbíróság sem képes kiváltani egyes ügyészi funkciókat — mondják—, hiszen
e bíróságok elé oda kell vinni az ügyeket, mert „hivatalból” nem járnak el, így
az ügyfelek javára szóló, ám törvénysértő határozatok nem is fognak bíróság elé ke
rülni. Végül vannak olyan történelmi tapasztalatok is, amelyek az ügyészi szervezet
Igazságügyi Minisztériumba integrálása ellen szólnak. 1953-ban ugyanis éppen a
törvénysértő, koncepcionális perek miatt került ki az ügyészség az igazságügyi irá
nyítás alól annak érdekében, hogy megakadályozzák a túlzott kormányzati beavatko
zás lehetőségét. (Ekkor azonban a törvényességi felügyelet az ügyészség hatásköré
be tartozott és tartozik mind a mai napig is.)
A komoly ellenérvek ellenére — a szabályozási koncepció egészét alapul véve
— meg kell állapítani, hogy a tervezett alkotmány által kialakítandó új állami szerve
zetrendszerrel a harmadik szervezeti megoldás lenne leginkább összhangban.
(Megjegyzendő, hogy a legtöbb modem alkotmány is ehhez hasonlóan kezeli az
ügyészi szervezetet.) Amennyiben a harmadik változat kerülne elfogadásra, úgy az
ügyészségről nem szólna önálló fejezet az alkotmányban, hanem ,,Az igazságszol
gáltatás” című fejezet tartalmazná az ügyészségre vonatkozó rendelkezéseket.
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A végleges ügyészi szervezeti megoldás kialakításánál természetesen még számos
új jogintézmény létrejöttének valószínűségét (pl. köztársasági elnök, állampolgári
jogok szószólója, ítélőtáblák) is figyelembe kell venni, amelyekhez az ügyészség
pozícióját, feladatait és szervezetét is viszonyítani kell. Az új jogintézmények létre
hozása szükségessé teheti például az eddig — főként pragmatikus okokból — fennál
ló „területi elv” újragondolását is.
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Érdekképviselet és a központi állami szervek szerepe
Szalay Péter

Válságokkal terhes évtizedünk második felére egyre nyilvánvalóbbakká válnak az
elavult politikai rendszer és benne az állami szervezet hiányosságai. Mindinkább
aktuálissá válik egy új átfogó és mélyreható társadalmi reform koncepciójának ki
dolgozása.
Az államszocializmus keretei között a ,,politikailag kiskorúnak’’ tekintett, »poli
tikai névtelenek’ ’ atomizált tömegei hosszú ideje alattvalói attitűddel élik minden
napjaikat, azzal a tudattal, hogy róluk az állam gondoskodik. Az állami gondosko
dás logikájába nehezen fémek bele az egymástól eltérő érdekek. A „közérdekkel”
vagy a „szocializmus érdekeivel” az egyéni érdekek szemben állnak, s mint szem
benállók, csak sokadrangúak lehetnek. Az érdekek képviselete részint beszűkült,
államosított formában, részint pedig egyáltalán nem jelenik meg. Az érdekek így
nem ámyalódnak politikai nézetekké, de még csak csoportérdekekké sem. Követ
kezésképp, jelentős részük láthatatlanul és politikai értelemben kezelhetetlenül lé
tezik és hat.
A központi állami szervek közül az országgyűlés, mint a népszuverenitás letéte
ményese, elvileg és jogi értelemben a hatalom korlátlan birtokosa. A képviselők
a választási szisztéma — és számos egyéb tényező — következményeképp legfel
jebb a helyi érdekek megjelenítésére képesek, hiszen választóik nézetei leginkább
ezen a területen lehetnek megegyezőek. Azon túl, hogy egy képviselő az általános,
országos jelentőségű kérdésekben nem rendelkezhet megfelelő választói támoga
tással, ez azzal a következménnyel is jár, hogy a képviselővel szemben a választók
nem a politikai program adását tekintik elsődleges feltételnek, hanem inkább azt,
hogy megfelelő súllyal tudja-e képviselni a helyi érdekeket („kijáró szerep” ).
A Minisztertanács funkciójánál fogva alkalmas lehet a tárcaérdekek egyeztetésé
re, de az ezeken kívüli érdekeket érdekegyeztető tanácsoknak vagy bizottságoknak
kellene kezelni.
Az MSZMP 1988 májusában megtartott pártértekezlete nyomán a kibontakozás
a politikai intézményrendszer reformjának irányában látszik megindulni. Ezzel
kapcsolatban mindenekelőtt tisztázni kell az MSZMP és az állam viszonyát, mert
összefonódásuk kedvezőtlenül hat mind az államra, mind az MSZMP-re. Lényeges
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továbbá, hogy az eddigi hatalmi csatornákon keresztüli érdekkövetést demokratikus
és tagolt önszerveződő érdekképviseletek váltsák fel. Ez módot teremtene megoldási
változatok kidolgozására, tisztázná a pozíciókat és az érdekképviselet így társadalmi
nyilvánosság előtt zajlana.
A politikai intézményrendszer reformja számos területre kell hogy kiterjedjen.
Ezek közül az egyik legfontosabb a jogalkotási feladatok koncepcionális megvalósí
tása, s ezek közül is alapvetőnek kell tekintenünk az új alkotmány kidolgozását és
megalkotását.

Érdekképviselet és emberi jogok
Az emberi jogokat szokták azon az alapon csoportosítani, hogy megvalósításuk az
állam tevékenységén vagy adott esetben tevékenységének korlátozásán nyugszik. A
szabadságjogokra az utóbbi a jellemző. Noha a jogok katalógusát már az 1936. évi
szovjet alkotmány magában foglalta, a szocialista alkotmányokból rendszerint hiá
nyoznak azok a garanciális rendelkezések, amelyek révén a szabadságjogok megva
lósulhatnak. A jogok az állam engedményeként jelennek meg, realizálódásukat ki
zárólagos belátáson alapuló állami hatáskörök buktatói övezik. Nem véletlen, hogy
az elmúlt negyven év tapasztalatai éppen most kényszerítik ki az emberi jogok prob
lematikájának újragondolását.
A Magyar Népköztársaság az általános emberi fejlődés értékeit szem előtt tartó,
az emberi jogokról rendelkező nemzetközi egyezményeket két fázisban ratifikálta.
1976-ban cikkelyezte be a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok, valamint a Pol
gári és Politikai Jogok két nemzetközi egyezségokmányát, 1988-ban pedig az utóbbi
hoz kapcsolódva annak 41. cikkét és az egyezségokmányhoz tartozó ún. Fakultatív
Jegyzőkönyvet, amelyek lehetővé teszik a nemzetközi jogorvoslatot is.
Mindkét dokumentum megemlíti az érdekképviselet jogát, a szakszervezetalapí
tás szabadságát és az egymással való szabad társulás jogát.
A szabad társulás, azaz az egyesülés joga alapján az emberek vagy jogi személyek,
szervezetek önkéntesen hozhatnak létre és működtethetnek az alkotmányos rend ta
laján álló közösségeket. A politikai demokrácia megteremtődésének elemi feltétele,
hogy a szervezett közösségek elláthassák tagjaik érdekvédelmét, érdekképviseletét
is. A nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket végül a jogalkotás a közel
múltban teljesítette az alkotmány módosításával, illetőleg az egyesülési jogról szóló
törvény megalkotásával. Az egyesülési jog elismerése, garanciákkal való körülbás
tyázása, és annak törvénybe foglalása, hogy az egyesülési jog alapján politikai párt,
szakszervezet, tömegmozgalom, érdekképviseleti szervezet, egyesület vagy más
szervezet alapítható, jelentős lépés a jogállamiság felé vezető úton.
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Jogállamiság, alkotmányosság
A jogállamiság és az alkotmányosság nem egyszerűen csak az állami tevékenység
jogban való megjelenítését, illetve az állami szervezetnek az alkotmányba foglalt
leírását jelenti. Ezekhez kapcsolódnia kell még például az emberi jogok biztosításá
nak, az egyenjogúság kimondásának, vagy az államhatalmi ágak szétválasztásának,
a népfelség elve elismerésének.
Eddigi reformkísérleteink azt bizonyítják, hogy azok a reformszándékok, ame
lyek nem akarják a demokratizmust társadalmilag általánossá tenni, a gazdasági re
formok megvalósulását is lehetetlenné teszik. A jogállamiság, az alkotmányosság
és az emberi jogok tiszteletben tartása tehát nemcsak ,,szalonképességünk jegyei”,
és nem is vígaszdíj a romló életkörülményekért, hanem az életbenmaradás, a civili
zációhoz tartozás nélkülözhetetlen elemei. Ugyanakkor a demokrácia, a jogállami
ság és az alkotmányosság megteremtése nem helyettesíti a gazdasági reformot. A
gazdaság kibontakozása racionális gazdasági tevékenységet feltételez, s ehhez a po
litikai intézményrendszer reformja elodázhatatlan előfeltétel. Racionális gazdálko
dás ugyanis csak racionálisan kiszámítható állami tevékenység mellett folytatható.
Ez pedig csak úgy jöhet létre, ha az állam korlátozza önmagát, ha nem vállal erején
felül és azon túl, amire funkciói determinálják, továbbá, ha az állam önkorlátozása,
a hatalmi ágak elválasztása és az emberi jogok tiszteletben tartása alkotmányos sza
bályok között ellenőrizhetővé válik.

Az érdekképviselet és az állam
Monopolisztikus hatalomgyakorlási szisztéma esetén az érdekek hivatalosan egybe
esnek, ezért bármilyen alternatíva felmerülése megkérdőjelezi a hatalom legitimitá
sát, amely saját mindenhatóságára és mindent tudására épül. Ilyen körülmények kö
zött nincs helye a valóságos érdekképviseletnek.
Ha a hatalom gyakorlása a hegemónia elvén nyugszik, akkor a bürokrácia szerepe
megváltozik: a problémák és az érdekek nyilvános ismeretében alternatívák kidol
gozójaként, aktív szervezőként jelenik meg.
Éppen az érdekképviseletek azok, amelyek a hatalom gyakorlója számára az in
formációkat szolgáltathatják. Az állami bürokrácia hatékony és élő érdekképvisele
tek nélkül pontatlan és szűrt információkkal látja el a hatalom gyakorlóját. Ez rész
ben — automatikusan — következik szervezeti létéből, amelynek alapvető
jellemzője saját fontosságának mindennapi bizonyítása. Következésképp, az érdekképviseletek léte a hatalom gyakorlójának célját is szolgálja saját bürokratikus appa
rátusával szemben. Ez annak ellenére igaz, hogy a hatalom és az érdekképviseletek
szembenállásának lehetősége bármikor fennáll.
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Az érdekek megjelenítésének és képviseletének sajátos formái
Az érdekek — ellentétben az államszocializmusban kialakult hivatalos elképzeléssel
— többnyire nem igazán egyéni érdekek, inkább csoporttá szerveződni nem engedett
egyének artikulálatlan érdekei. A kisebb-nagyobb társadalmi csoporttá szerveződés
éppen az érdekek vélt vagy valós azonosságán, illetve ennek tudatossági fokán
múlik.
Az érdekek elsősorban a társadalmi munkamegosztásban betöltött szerep és a ha
talomhoz való viszony függvényében jelentkeznek. Ennek megfelelően kötődhetnek
hivatásokhoz, lokalitásokhoz, a nemzeti jövedelemből való részesedéshez és számos
más tényezőhöz.
Az érdekek megjelenítésének egyik formája az állami döntéshozatali mechaniz
musban a korporációk rendszere, azaz a politikai artikuláció nélküli érdekmegjele
nítés az érdekképviseleti szervek közvetlen bevonásával.
Az új alkotmány kidolgozásának folyamatában ismertté vált olyan álláspont is,
amely szerint a meglévő érdekképviseletek közvetlen képviselethez juttatása elkép
zelhető egy második parlamenti kamara életrehívásával. Ennek lényege az lenne,
hogy bizonyos paritási tényezők figyelembevételével az egyes érdekképviseleti szer
vek közvetlenül delegálhatnának képviselőket az országgyűlésbe, de tekintettel az
eltérő indíttatásra, ezek a képviselők egy második kamarában gyakorolnák a honatyaság jogait, amelyek hellyel-közzel el is térnek a választókerületből a parlamentbe
került képviselőkétől. Vannak, akik azt vallják, hogy a második — érdekképviseleti
— kamara létrehozása erősíthetné a szakszerűséget az országgyűlés munkájában.
Az 1983-ban bevezetett választási rendszer már te tt,,halvány” lépéseket az érdekképviseletek közvetlen parlamenti képviselete felé. Az ún. országos listán szereplő
képviselők valamilyen módon kapcsolódtak érdekképviseleti szervekhez, társadal
mi szervezetekhez — így például az MSZMP-hez, a SZOT-hoz, a nemzetiségi szö
vetségekhez, vagy éppen az egyházakhoz—, de a valóságos érdektagoltság reális ki
fejezése nem következett be még akkor sem, ha a harmincöt fős listát az ország
választópolgárainak nagy többsége elfogadta.
A nemzetközi tapasztalatokat tekintve a második kamarák általában azokban az
országokban működnek, ahol az állam uniós berendezkedésű, azaz több szövetségi
tagállamból tevődik össze. Az ilyen országokban a legfelsőbb törvényhozói testület
alsóháza létszámarányosan választott képviselőkből áll, míg a második kamarát a
tagállamonként választott testület képezi.
Más oldalról közelíti meg a kérdést az a felfogás, amely a társadalomban ható
érdekek legfelsőbb szintű képviseletét a társadalomszervező programmal rendelke
ző pártok versengése nyomán kialakuló egykamarás parlament kereteiben képzeli
el. Ebben a rendszerben a pártok képviselői a mandátumokat a reájuk leadott szava
zatok arányában szerezhetik meg, s a szavazatokat elsősorban a választópolgárok
érdekalapú megfontolásai motiválják. A szakszerűség pedig érvényesíthető lenne
a parlament szakértői apparátusának kiépítésével, illetve megerősítésével. Végső
soron, ha a társadalomban jelenlévő érdekellentétek ezt megkívánják, bármely, az
egyesülési jog alapján létrejött szervezet megfogalmazhatja pártszerű programját
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és felléphet a választásokon, vagy csatlakozhat a választások során egy párthoz an
nak programja alapján.

Szakszervezeti érdekképviselet — munkáltatói érdekképviselet
A szakszervezetek mint tipikusan munkavállalói, dolgozói érdekeket képviselő szer
vezetek általában a munkáltatókkal, azok érdekvédelmi szervezeteivel szemben fo
galmazzák meg követeléseiket. Bonyolíthatja a helyzetet azonban az, hogy az állam
is lehet munkáltató, illetve hogy a szakszervezetek az államnak mint közhatalomnak
a döntéseit is sérelmezhetik érdekképviseleti alapon; továbbá az is előfordulhat,
hogy a munkáltatók érdekeit sértik az állami döntések.
Viszonylagos szociális béke állapotában ezek az érdekellentétek a parlamenten
— s így nyilvánosságon — kívüli alkuk formájában is rendezhetők. Kiéleződött tár
sadalmi helyzetekben viszont általában a pártokon keresztül kell hogy az egyes állás
pontok artikulálódjanak, s így végső soron a parlamenti küzdelmek során kell a
megoldást megtalálni. Mindenesetre, a legfelsőbb állami szinten célszerűnek látszik
a kormány mellett olyan-érdekegyeztetési lehetőségeket nyitva hagyni, amelyek ese
tileg hathatósan funkcionálhatnak, de végül is az országgyűlés ellenőrzése alatt
állnak.

A köztársasági elnök lehetséges szerepei
Az ún. , ,prezidenciális rendszerekben” a köztársasági elnök igen jelentős szerepet
tölt be, hatáskörei kiemelkedővé teszik az állami szervek rendszerében. Érdemi jo
gosítványaival — mint amilyenek a parlamentfeloszlatás joga, törvénytervezetekkel
szembeni vétójog, kinevezési hatáskörök, fegyveres erők főparancsnoki jogkörei —
döntő mértékben nyomja rá bélyegét a végrehajtó hatalom és a törvényhozás kapcso
latára. Az ilyen „erős” jogkörökkel rendelkező elnököt a választópolgárok összes
sége választja. Az elnök a választási küzdelmek nyomán politikai tőkét kovácsolhat
közszerepléseihez és egyenrangú félként is felléphet a parlamenttel szemben.
A prezidenciális rendszer ellenpontjaként az ún. „parlamentáris rendszerre” az
jellemző, hogy az elnök jogai jobbára csupán protokolárisak: diplomáciai követek
küldése, fogadása, kegyelmezési jogkör, az államiság reprezentálása. A hatáskörök,
valamint a többi állami szervhez való viszony a mindennapok politikai küzdelmei
ben dől el, így ezek erősíthetik, illetve gyengíthetik az elnök pozícióját. Ebben a
rendszerben az elnököt általában belső párt- és érdekcsoport-kompromisszumok
megkötése után a parlament választja meg.
Bármelyik megoldást fogadná is el a parlament és a népszavazás, az új alkotmány
elvei abban mindenképpen újat hoznak e téren a magyar viszonyokba, hogy az elnö
ki intézmény bevezetésével egyértelművé tennék az országgyűlés helyettesíthetetlenségét. Jelenleg a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa szerepében összemo
sódnak a népképviseleti és az államfői jegyek: az Elnöki Tanács törvényerejű
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rendeletéi hosszú időn keresztül rendelkezhettek az országgyűlés helyett, és ez alól
csak az alkotmány volt a kivétel. Ezt a jogkört szűkítette alapvetően a jogalkotásról
szóló törvény. A mai helyzetben azonban a politikai érdektranszformációk csak az
országgyűlésben csapódhatnak le a hitelesség igényével, s így az elnöki jogok nem
férhetnek össze a törvényhozói jogokkal.

A Minisztertanács
A kormánynak a jövőben a jelenlegi rendszertől minőségileg eltérően kell feladatát
ellátnia. Az új alkotmány elvei ezért a Minisztertanácsot a végrehajtó hatalom leg
főbb letéteményeseként jelenítik meg. A Minisztertanács tagja nem lehet országgyű
lési képviselő. Ez az ún. összeférhetetlenségi elv jobban hangsúlyozza a törvényho
zó és a végrehajtó hatalom elkülönülését. Elsődleges szerepe lesz majd a
miniszterelnöknek a felelősség terén, következésképpen nagyobb beleszólás illeti
majd meg a kormány összetételének kialakításában is, illetőleg — adott esetben —
meg is vonhatja bizalmát kormánya valamelyik tagjától. Ha a kormány megalakítá
sakor a miniszterelnök csupán bemutatja testületét az országgyűlésnek, akkor az
országgyűlés formális hozzájárulása nélkül is menesztheti miniszterét; ha a minisz
tereket formális parlamenti aktus juttatja funkciójukba, akkor a miniszterelnök csak
javaslattal élhet a megbízás visszavonására. A miniszterelnök egyszemélyi felelős
sége mellett nem indokolható döntési jogkörrel felruházott kormánybizottságok lét
rehozása. Ez az intézmény jelenleg is leépülőben van, az új alkotmány hatálybalépé
sét követően pedig feltehetőleg meg is fog szűnni.
A felelősség kérdésének megalapozását szolgálja a hatáskörök elhatárolása; ellen
tétben a jelenlegi szabályoktól, a hatáskörelvonás tilalma az országgyűlésre is érvé
nyes lesz, így a Minisztertanács tevékenysége jobban nyomon követhetővé fog válni.
A kormány tagjai: a miniszterelnök, az államminiszterek, és a miniszterek. A
miniszterelnök kötelessége megalakítani a kormányt és kialakítani a kormányprog
ramot. Bármely tárgykörben törvénykezdeményezési jog illeti meg, saját hatásköré
ben rendeletet adhat ki. Az államminiszterek — a miniszterektől eltérően — nem
vezetnek ágazati jellegű hivatali szervezetet; a Minisztertanácson belül elsősorban
a koordinációért, a politikai megalapozásért felelnek.
A tervezett szervezeti és hatásköri változtatások a kormány munkáját hivatottak
dinamizálni, s egyben a parlamentáris demokrácia immanens tartozékai, amelyek
lehetővé teszik a hatalommegosztás koncepciójának gyakorlati megvalósítását.

Az alkotmánybíróság mint sajátos ellensúly
Az alkotmánybíróság kedvező körülmények között az alkotmányos jogállam keretei
nek védelmezője. Minden, az állami szervek által alkotott normatív aktust egybevet
het az alkotmányban előírottakkal, illetőleg figyelemmel kíséri az állami szervek
jogalkotási feladatainak teljesítését. Különleges szerep jutna az alkotmánybíróság
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nak a politikai pártok tekintetében: a nyilvántartásbavételi eljárás folyamán értékel
hetné — szigorúan az alkotmány alapján — az újonnan alakult párt alkotmányossá
gát, tervezett tevékenységének törvényességét. Hatásköre révén betölthetné az em
beri jogok védelmének legfelsőbb szintű funkcióját.
A /új alkotmány előkészítése során mind az alkotmánybíróság hatásköréről, mind
pedig a kezdeményezők lehetséges köréről és a kezdeményezés módjairól intenzív
vita várható.
Nemzetközi tapasztalatok szerint az alkotmánybíróság puszta léte is jelentős pszi
chológiai visszatartó tényező az alkotmányellenes cselekedetek lehetséges elkövetői
körében. Az alkotmánybíróság az állam reális önkorlátozásának eszköze lehet a tár
sadalom általános — alkotmányban kifejezett — érdekei védelmében.

Az emberi-állampolgári jogok szószólója (ombudsman)
A közigazgatás törvényességének és az alapjogok hathatósabb védelmének érdeké
ben az új alkotmány szabályozásának elvei között alternatívaként megtalálható az
emberi-állampolgári jogok szószólója, vagy eredeti nevén az ombudsman intézmé
nyének felállítása is. Az állampolgári jogok szószólója az országgyűlés által válasz
tottjogi szakértő, parlamenti megbízott, aki feladatkörében eljárva az emberi jogok
kirívó megsértése esetén az arra illetékes állami szervnél eljárást kezdeményezhet,
parlamenti bizottsági vizsgálatot kérhet, maga tarthat vizsgálatokat, tanúkat hallgat
hat ki, adott esetben jogszabály kibocsátását kezdeményezheti.
Hazai tapasztalatok szerint az állami vezetők napi postaküldeményeinek jelentős
hányadát az állampolgárok panaszbeadványai teszik ki. Ez egyfelől jelzi, hogy a
panaszok általános gondozására létre kellene hozni egy intézményt, másfelől azon
ban arra is figyelmeztet, hogy el kell kerülni a szószóló intézményének befulladását,
esetleg lejáratását.
Az állampolgári jogok szószólójának intézménye számos országban skandináv
mintára alakult meg. Az ombudsman nagy tekintélynek örvendő személy, akinek
megfelelő apparátus áll rendelkezésére funkciója ellátásához.
Egyének vagy akár a társadalom egy-egy csoportjának alapjog-sérelme esetén
nem zárható ki, hogy a sérelem orvoslására a nagy tekintélyű közjogi méltóság köz
reműködése nélkül nem kerülne sor. Ezért — az ügyészség jelenlegi szerepének áta
lakulásával párhuzamosan — mindenképpen megfontolandó ennek az intézmény
nek a létrehozása, amely külön biztosítékot jelenthet az emberi-állampolgári jogok
terén, visszatartó erőként funkcionálhat e jogok megsértését illetően és javíthatja
az állampolgári közérzetet azáltal, hogy közvetlenül ellátja a ,,névtelen” egyének
jogvédelmét.
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A választójog jövője Magyarországon
Schmidt Péter

Viták az országgyűléssel kapcsolatban
Az 1985-ben megválasztott országgyűlés mandátuma 1990júniusában lejár. Új vá
lasztásokat kell tartani. A választás időpontja körül azonban viták vannak, méginkább viták várhatók.
Egyesek a választások előrehozását javasolják vagy követelik hivatkozással arra,
hogy ez az országgyűlés összetételében nem tükrözi az elmúlt év vagy évek változá
sait. Ennek bizonyítékaként hivatkoznak arra, hogy a képviselők 75%-a MSZMP
tag. Hivatkoznak arra is, hogy ilyen összetétel mellett az országgyűlés nem lehet
képes azoknak a reformoknak a végrehajtására, amelyek ma napirenden vannak.
Különösen nem tartják alkalmasnak az új alkotmány létrehozására, ezért egyesek
alkotmány ózó nemzetgyűlés sürgős választását szorgalmazzák.
E javaslatok felett lassan eljár az idő, hiszen a választások előkészítése — beleért
ve új választójogi törvény előkészítését is — hónapokat venne igénybe. Reálisan
a mai országgyűlés mandátumát csak hónapokkal rövidítené le, amelynek már csak
elvi jelentősége lenne.
Nem kapott ma még egyértelmű megfogalmazást, de a gyakorlatban él egy olyan
elképzelés is, hogy az alkotmányban történt felhatalmazás alapján az országgyűlés
hosszabítsa meg mandátumát és ezzel tolja ki a választások időpontját. Ez tükröző
dik például az olyan ütemtervben, amely azt javasolja, hogy az alkotmány — eset
leg népszavazással történő — elfogadása után következzen az MSZMP kongreszszusa, majd ezt követően az országgyűlési képviselők választása. Ez együttesen
1990 júniusáig aligha valósítható meg.
A mandátum meghosszabítását a magyar közvéleménnyel ellentmondások nélkül
aligha lehet elfogadtatni. A közvélemény jelentős része egy ilyen javaslatot vissza
lépésnek, antidemokratikus megoldásnak tekintene, amely csak továbbnövelné a
társadalom belső politikai feszültségeit.
E viták kapcsán szükségesnek látszik azzal az érveléssel foglalkozni, amely a
mandátum időbeli lerövidítését a politikailag nem megfelelő, a társadalom valós
viszonyait nem visszatükröző összetételben látja. Az érv ugyanis valóságos. Az
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országgyűlési képviselőket ugyanis az 1985-ben létező politikai struktúrában válasz
tották meg. Ennek lényege az egypártrendszerre épülő népfrontválasztás volt, amely
nem a politikai nézetkülönbségekre építette a képviselőválasztást, hanem a területi
érdekeket képviselő és kijáró szerepkörre. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy
néhány választókerületben a kötelező két jelölt, illetve az ún. „spontán” jelölések
bizonyos politikai különbségeket is felmutattak.
A területi érdekkijáró szerepre épülő képviseleti tartalom jelenik meg abban is,
hogy a népfrontbizottságok által javasolt jelöltek között kevesebb, az ún. „spontán”
javasolt személyek között több volt a párttag. Statisztikailag az is bizonyítható, hogy
a párttagokat a választók — éppen érdekkijáró lehetőségeik miatt — előnyben része
sítették a pártonkívüli jelöltekkel szemben. Vagyis 1985-ben a párt stabil parlament
re törekvését a társadalom még „túl is teljesítette”.
Tehát az az érv, hogy az országgyűlés összetétele ma nem tükrözi az 1989-ben
létező politikai struktúrát, igaz, sőt az lenne furcsa, ha visszatükrözné. Logikailag
tehát indokoltnak látszik az új választás kiírása, hiszen 1947-ben, majd 1949-ben
ugyanilyen alapon oszlatták fel a nemzetgyűlést, illetőleg az országgyűlést.

Társadalmi-politikai változások és ezek hatásai
A pontosság érdekében persze hozzá lehetne tenni, hogy a képviselők nincsenek
elzárva a társadalomtól, a társadalomban lezajló folyamatok a képviselőket is állásfoglalásra késztetik. Ma az országgyűlés fő gondja éppen abban van — és ez a dolog
másik oldala—, hogy a parlament 387 képviselőre esett szét, amelyiknek mindegyi
ke maga próbálja a plénum elé kerülő kérdésekben álláspontját kialakítani. Fel
mondták a szolgálatot azok az integrációs funkciót betöltő szervezetek, vagy hiedel
mek (ez több tekintetben az MSZMP tagjait kötelező pártfegyelemre is vonatkozik),
amelyek a régi mechanizmusban működtek. A mai országgyűlés — összetétele elle
nére — a társadalomhoz hasonló integrálatlanságot mutat. A majdan politikai cso
portokra (esetleg pártokra) bomló képviselet lehet hogy jobban kifejezheti a társada
lom formalizált politikai szerkezetét, de egyben a csoportfegyelem útján
koncentrálhatja és deformálhatja is a valóságos erőket. Ezt a gondolatsort azért nem
érdemes folytatni, mert nem ad igazán választ az általam feltett alapkérdésre.
A választás időpontja szempontjából sokkal fontosabb, hogy a magyar társadalom
politikai szerkezete most van kialakulóban. Az MSZMP ebben a folyamatban keresi
a helyét, annak lehetőségét is szem előtt tartva, hogy ezek a folyamatok ezt a pártot
is részeire bonthatják. Más pártjellegű, vagy magukat pártnak nevező szervezetek
ha vannak is, saját kijegecesedett politikai programmal nem rendelkeznek, csak ala
kulóban vannak. Ez természetes állapot egy olyan társadalomban, ahol az elmúlt
évtizedekben jórészt megszűnt a politikai mozgás az ellenfelek, a másként gondol
kodók hiányában, és ahol az egyetlen párt is jórészt megszűnt politikai mozgalom
lenni.
De ilyen helyzetben a társadalmat arra kényszeríteni, hogy politikai platformok
között választva urnák elé járuljon, nagyon kétséges eredményt hozhat. A társa56

dalom számára lehetővé kell tenni a strukturálódást, a politikai álláspontok alapján
történő választást, de csak akkor és úgy, ahogy ennek minimális feltételei beérnek.
A sietség sem az MSZMP-nek nem kedvez (még akkor sem, ha ma ez az egyetlen
igazán szervezett erő), sem a kezdődő új politikai szervezeteknek (még akkor sem,
ha ma még elégségesnek látszik számukra politikai programként a létezővel szemben
„nemeket” mondani).
Mindez nem jelenti azt, hogy 1990-ig a politikai mozgalmakat távol lehet tartani
a döntési folyamatoktól. De ennek mechanizmusa ma még nem a választás, a képvi
selet; más utakat kell találni. Ennek egyik lehetőségét az Uj Márciusi Front felvetet
te akkor, amikor javasolta a politikai mozgalmak együttműködésének formájaként
a nemzeti bizottság vagy bizottságok létrehozását.

Eldönthető-e, hogy milyen legyen a választási eljárás 1990-ben?
1990-ben választani kell, a választás nem halasztható. Arra a kérdésre, hogy milyen
legyen a választási eljárás, a legnehezebb a választ megadni, mert ma még beláthatatlannak látszik, hogy milyen lesz 1990 nyarára a politikai struktúra. Ha bírálni
lehet és kell a létező állapotokat, úgy a bírálat lényege: nem látszik, hogy a résztve
vők komolyan fontolgatnák azokat a lépéseket, amelyek a választásokig elvezetnek.
Ez vonatkozik az MSZMP-re is.
Az 1988 őszén a választójogi törvénytervezetről folytatott társadalmi vita hibás
döntésen alapult. Ez a tervezet ugyanis még mindig a régi politikai struktúra fenn
maradásából indult ki, sőt a berendezkedés erőteljesebb védelme érdekében több
ponton visszalépett az 1983. évi III. törvényhez képest. Ilyen volt pl. az a javaslata,
hogy az állampolgárok a jelölőgyűléseken további javaslattal ne élhessenek, vagy
pl. az, hogy az országos lista jellegének változtatása nélkül 50-re emelte volna fel
a listán választandó képviselők számát. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy a
javaslatnak nem ez volt a fő baja, hanem az, hogy nem vette tudomásul, hogy a ma
gyar társadalom elindult a politikai pluralizálódás útján. A politikai képviselet irá
nyába megteendő lépések pedig megkérdőjelezték és megkérdőjelezik a régi jogi
megoldások jelentős részét.
Nem kérdőjelezik meg a választójog általánosságát, azaz azt a tételt, hogy a termé
szetes kizáró okokon túl (elmebetegség, bírói ítélet) minden nagykorú állampolgár
nak választójogot kell adni. Nem kérdőjelezik meg a szavazatok egyenlőségét, azaz
azt, hogy minden szavazatnak azonos értékűnek kell lenni. Nem kérdőjelezik meg,
hogy a szavazatokat titkosan lehessen leadni. Valószínűleg nem kérdőjelezik meg
a közvetlenség elvét sem, azaz azt, hogy az állampolgároknak közvetlenül a
képviselő-jelöltekre kell szavazni, a szavazó és a képviselő közé semmiféle közvetítő
szerv (pl. párt) vagy személy (pl. elektor) nem ékelődhet.
Ami azonban ezen túl van, azt az új politikai típusú képviselet igenis megkérdője
lezi . Vitathatóvá teszi a jelöltállítás eddigi rendjét. A választók jelölőgyűlése logikus
és demokratikus intézménye lehetett az érdekkijáró szerepet betöltő képviseletnek,
hiszen az egypártrendszerű struktúrában lehetővé tette az állampolgárok beavatko57

zását a jelölés folyamatába. Nem kívánom eltúlozni ennek gyakorlati jelentőségét,
hiszen az egyetlen politikai centrum a valós ellenőrzöttséget nagyban korlátozta,
de jogilag mégis egy kontrollszerepet adó intézményt hozott létre.
Ha azonban a választás politikai programok, szervezetek közötti választás lesz
— annak minden pozitívumával és negatívumával együtt—, akkor nem lehet megta
gadni a politikai szervezetek korlátlan, illetőleg csak a jog által korlátozott jelöltállí
tási jogát. Nem lehet azt a többségre (mégkevésbé a kisebbségi jelölőgyűlésre) való
hivatkozással megkérdőjelezni. Vagyis az új feltételek mellett a jelöltállítás egész
rendjét át kell alakítani. Csak olyan jogi megoldásokat lehet elképzelni, amelyek
legalább egy minimális támogatottság bizonyítását előírják. E bizonyítás történhet
akár támogató aláírások gyűjtésével is.
Első pillanatra hallatlan demokratikus intézménynek hat a visszahívási jog. Elvi
leg (gyakorlati értékelésétől most eltekintek) az egycentrumú politikai berendezke
désben ez egyfajta társadalmi kontrollt jelent. De ha a képviselet politikai platfor
mok képviseletévé válik, vagy ebbe az irányba mozdul el, úgy alkalmazhatósága
vitássá válik. Tételezzük fel, hogy a két jelölt közül a politikai platformok (vagy
pártok) alapján történt a választás és az egyik jelölt 52 %-ot, a másik 48 %-ot kapott.
Az 52%-nyi többséget havonta lehet visszahívási eljárással megkérdőjelezni. Ha
vonként lehet szavazni arról, hogy az 52% közben nem változott-e át 49%-ra. Hogy
ez milyen eredménnyel járna, mi sem mutatja jobban, mint a mai politikai struktúrá
ra épülő visszahívási kezdeményezések. Ennek a visszahívási jognak a megszünteté
se nem visszalépés, hanem az új képviseleti struktúrához nem illő jogi intézmények
félretétele.
A példákat tovább lehetne sorolni, de a ,,m it nem” kérdést pozitívra szeretném
fordítani. Másként fogalmazva: milyen megoldást, jogi struktúrát igényel a képvise
let új, politikai felállása.

Politikai szövetségek lehetősége a választásokon
A képviseletet és a választást alkalmassá kell tenni a politikai nézetek, törekvések,
érdekek kifejezésére és egyben integrációjára. Napjainkban az utóbbi legalább
annyira fontos, mint az első. Ha ugyanis a választások csak a különbségeket, vagy
csak a szembenállást lesznek képesek kifejezni, az anarchia irányába kergetheti a
társadalmat. Szükség van politikai szövetségek teremtése útján az egység irányába
tett lépésekre, és a választójogi szabályokkal is segíteni kell ezek alakulását.
A jogi eszközök közül erre legalkalmasabb a listás (lajstromos) választókerület,
azaz az olyan választókerületek, ahol több mandátum van.
Megfontolandó a választókerületek nagysága. Az egyik lehetőséget az Igazságü
gyi Minisztérium által kialakított alkotmánykoncepció írja le. Lényege, hogy min
den politikai szervezet országos lajstrommal induljon és a kapott szavazatok arányá
ban kapjon mandátumot. Ennek a megoldásnak hátránya, hogy túlzottan a
centrálisán szervezett pártokra koncentrál és ezeket egymással szembeállítja.
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Másik lehetőség az 1945 után kialakult megyei lajstrom. Előnye a rugalmasság,
hiszen minél kisebb a közösség, annál inkább van lehetőség közös listák indítására
is. Hátránya, hogy még mindig messze van a szavazótól, a lista nagysága (18-20 man
dátum) elidegenít.
Harmadik lehetőség a 4-5 mandátumos, jórészt egy-egy városra és környékére
épített választókerület. Előnye a szavazó és ajelölt közelsége; hátránya, hogy a kevés
mandátum miatt nehezebb kisebb politikai mozgalmakkal szövetséget, közös lajst
romot indítani.
Döntés kérdése, hogy a lajstrom szabad vagy kötött legyen-e. A kötött, tehát módosíthatatlan lajstrom a politikai szervezetekre való szavazást erősíti fel, de korlátoz
za a szavazó választási lehetőségét. A szabad lajstrom — amelyik tehát a sorrendisé
get megváltoztathatóvá teszi, vagy új jelölteket is enged a lajstromra felírni —
előnye, hogy a szavazó alternatíváját megnöveli, de hátránya, hogy választási szövet
ség esetén a szövetség másik tagjának jelöltjeit ki lehet húzni és így a szövetség értel
metlenné válhat.
A lajstromos választások bármely formájának nagy előnye, hogy arányos képvise
letet teremt, azaz olyan választási rendszert, ahol minden szervezet a kapott szavaza
tok arányában részesül a mandátumokból. Ez az oka annak, hogy 1945-ben kötött
lajstromos választásokat teremtett a törvény. Az egyéni kerületekre való áttérés ak
kor merült fel — de nem feltétlenül akkor hajtották végre—, amikor a többpártrend
szerű struktúra megszűnt. Úgy tűnik, a politikai pluralizmus feltételei között ismét
vissza kell térni a listás választásokra.
Az egyéni választási rendszernek ugyanis nagy hátránya, hogy a képviselet mindig
aránytalan és a legerősebb pártoknak kedvez. A mai feltételek mellett Magyarorszá
gon hátránya az is, hogy szembeállítja egymással a jelölteket, valamint a jelölteket
indító szervezeteket is, hiszen a választókerületben egyetlen mandátumért több jelölt
vagy szervezet küzd. Ennek következtében választási szövetségek teremtésére is jó 
val kisebb a lehetőség.
Az egyéni választókerület létjogosultságát ma egy tényező indokolja. Mint már
szó volt róla, a magyar társadalom politikai struktúrája sok vonatkozásban kialaku
latlan. Ilyen feltételek mellett praktikusabb, ha a politikai célokat nem szervezetek
(pártok), hanem személyek fogalmazzák meg; ezt az állampolgárok is jobban meg
értik és feltehetően szívesebben is veszik.
Valószínűnek látszik, hogy 1990-ben kombinált megoldást kell alkalmazni. Me
gyénként a képviselők mintegy felét lajstromos, a másik felét egyéni választókerüle
tekben lehetne megválasztani. A lajstrom teret adhat szervezetek indulásának és vá
lasztási szövetségek kialakításának is. Az egyéni kerület a jelöltek személyes
kvalitásait állítja előtérbe még akkor is, ha mögöttük esetenként szervezetek állnak.
Ez a forma lehetőséget ad szervezetektől független jelöltek indulására is. Természe
tesen nem kizárt, hogy egy-egy szervezet vagy választási szövetség lajstromán a
szervezetekhez nem tartozó jelölteket is lehessen indítani. De ez a lajstromot indító
szervezet akaratától függ és valószínűleg ritkán fordulna elő.
Az egyéni kerületi rendszernél merül fel a relatív vagy abszolút többséget kívánó
szabály. Ha több ajelölt, úgy a relatív (tehát a legtöbb szavazatot kapó) jelölt kapja
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meg a mandátumot. Előnye, hogy egyetlen szavazással a mandátum sorsa eldől.
Hátránya, hogy ez kisebbségi szavazatot is jelenthet.
Az abszolút többség előnye, hogy csak a résztvevők többségének (több mint
50%-ának) szavazatával lehet mandátumhoz jutni; hátránya, hogy ez általában csak
a második forduló után dől el. A második fordulóban csak az a két jelölt indulhat,
aki az első fordulóban a legtöbb szavazatot kapta. Ez a rendszer formális választási
szövetség megteremtése nélkül is hozhat létre koalíciókat.
Az ismertetett megoldások között sok a ,,ha”. Nem véletlen, hiszen ma még fel
mérhetetlen, milyen konkrét politikai viszonyok között kell 1990-ben a választáso
kat lebonyolítani. Ezen ismeret hiányában csak különböző technikákat lehet ajánla
ni, amelyek majd a konkrét viszonyokban válhatnak eldöntendő kérdésekké. A
technika viszont csak a résztvevők megegyezésén alapulhat és ebben az értelemben
nem jogi, de nem is tudományos kérdés. Ez a közmegegyezésen alapuló technika
egyben elősegítheti a politikai szövetségteremtés útjait, módjait is. A választójogi
törvényt ezért csak a választások előtt néhány hónappal és csak a résztvevő szerveze
tek közreműködésével szabad kialakítani.

Egy- vagy kétkamarás parlament?
A mai feltételek között általánosnak tekinthető az az álláspont, hogy a képviseleti
rendszert a társadalomban fellelhető politikai különbségekre kell építeni. Az is egy
értelműnek látszik, hogy ezeknek a választásoknak a színtere a lakóterület legyen.
Ezen az alapon az ilyen témákkal foglalkozók többsége úgy látja, hogy az országgyű
lés csak egykamarás lehet. Ennek ellenére felvetném egy második kamara létreho
zásának lehetőségét is.
Az 1983. évi Ш. törvény tulajdonképpen ilyen indíttatásból vezette be az országos
lajstromot. Elvi célkitűzése az volt, hogy e lajstromon keresztül az érdekképviseleti
szervek kapjanak képviseletet az országgyűlésben. A gyakorlatban azonban az 1985.
évi választások során a lajstrom nem ezt a funkciót töltötte be. Ha igaz az, hogy
a magyar politikai struktúra számos vonatkozásban kialakulatlan és a politikai kép
viselet nagyon sok bizonytalan tényezőt hordoz magában, felmerülhet, hogy e bi
zonytalanságok ellensúlyozására mégis meg kellene teremteni — de nem országos
lajstrommal — egy érdekképviseleti kamarát. Az érdekképviseleti szervek képvise
lőválasztásijogát azonban nem szabad összekeverni a pártok által kifejezett politikai
képviselettel. Ez az oka annak, hogy egyetlen kamarában a két szempont alapján
választott képviselők nem ültethetek össze.
Az érdekképviseleti szervek és a párt vagy politikai mozgalmak összekeveredése
a területileg szervezett választókerületben sem jelent jó megoldást. Politikai érdekképviselet esetén az állampolgárok számára nem lehet alternatíva, hogy egy politi
kai pártra vagy pl. a szakszervezetre szavazzon. Az ilyen irányú ma meglévő törekvé
sek nem hozhatnak megfelelő eredményt.
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Kutatási információk*
Az alábbiakban válogatást adunk azokból a kutatásokból, amelyek az alkotmánnyal kapcso
latban eddig folytak, illetve jelenleg is folynak

A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodá
jának legfontosabb kiadványai (1986-tól)
Az alkotmány továbbfejlesztésének tudományos megalapozása témakörében:
I. Szám éi Lajos: A jogforrási rendszer alkotmányos szabályozása.
II. Az állampolgári alapjogok és kötelezettségek alkotmányjogi szabályozása.
III. Az eljárási jogok az alkotmány rendszerében.
IV. P rugberger Tamás: Adatok és elképzelések a szövetkezeti tulajdonosi szervezet alkot

mányjogi szabályozásának korszerűsítéséhez.
V. Sárközy Tamás: A gazdasági alkotmányosság problémái Magyarországon, különös tekin

tettel az állami vállalatok státusára.
V I. H orváth Pál: Az államszervezet fejlődése az európai szocialista országok alkotmányai

nak tükrében.
V II. T óth Károly: A szocialista országok alkotmányfejlődésének iránya az elmúlt negyedszá

zadban.
V III. Szám éi Lajos: Az állampolgári szabadságjogok.
IX . Szentiványi Iván: A pénzügyi jogi vonatkozású rendelkezések az alkotmányban.
X . L őrincz Lajos: A közigazgatás szerepkörének tükröződése a magyar alkotmányban.
X I. Á dám Antal: A társadalmi szervezetek fogalma, típusai és jogállása de lege ferenda.
X II. F űrész K lára — H olló A ndrás: A bíróság és az ügyészség alkotmányjogi szabályozása

de lege ferenda.
X III. B okorné Szegő H anna: A nemzetközi jog és az alkotmányjog közötti kapcsolat általá

nos problematikája.
XIV. Pokol Béla — Sári János: A parlamenti struktúra de lege ferenda.
XV. Fonyó G yula: A tanácsi szervezet szabályozása az alkotmányban.*
*Az itt közölt listában a következő rövidítéseket használtuk: AJK = Állam- és Jogtudományi Kar; ELTE = Eötvös
Loránd Tudományegyetem; JATE = József Attila tudományegyetem; JPTE = Janus Pannonius Tudományegye
tem; KB = Központi Bizottság; MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt; MTA = Magyar Tudományos Akadé
mia; NME = Nehézipari Műszaki Egyetem; SZÉKI = Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete
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X V I. Fonyó G yula: A választással kapcsolatos rendelkezések az alkotmányban.
X V II. Bokorné Szegő H anna: Az emberi jogok nemzetközi jogi aspektusai és az alkotmány-

fejlődés.
X V III. Egyes állampolgári szabadságjogokról a belügyi munka tükrében.

Egyéb, a Programiroda által kiadott fontosabb tanulmányok:
B alázs — Balogh — M ihajlov: A közigazgatási bíráskodás.
Hlavathy — Tóth — Steffler: Az ügyészi funkciók kialakulása és kibontakozása.
Im reh Katalin: A Legfelsőbb Bíróság szerepe a jogalkotásban, a jogalkotás folyamatában.
K ara P. — Szabó G. : Nemzetközi összehasonlítás a legalsóbb szintű államigazgatási szervek

quasi igazságszolgáltatási (községi bíráskodási, békebírói stb. ) tevékenységére vonatkozó
szabályozásokról.
K ecskés László: Az állami kárfelelősség jogalkotási és jogalkalmazási kérdései, különös
tekintettel a gazdaságirányítási kárfelelősségre.
K is Daisy: A lakásjog a bíróság által felülvizsgálható határozatok tükrében.
K ulcsár K.: Koncepció az alkotmány felülvizsgálatáról.
A külügyi igazgatás sajátosságai egyes kapitalista országokban.
A lakossági ügyintézés szervezése.
Néhány szocialista és kapitalista ország ombudsman törvénye.
A nyugat-európai integrációs folyamat egyes kérdései.
P e trik B. Ferenc: A közigazgatási reform egy alternatívája.
S alam onná dr. Solym osi Ibolya: A legfelsőbb szintű bíráskodás története Magyarországon.
A szabálysértési jog továbbfejlesztésének elméleti megalapozása.
Szakács Gyula: Titokvédelem az informatikában.
S zám éi Lajos: A bíráskodás az állami tevékenységi és szervezeti rendszerben, a községi bí
ráskodás.
Szántó Anikó — T urján Sándor: A költségvetés nemzetközi összehasonlítása.
A SZÖVOSZ és MÉSZÖV érdekvédelem jelenlegi helyzete és javaslatok a jövőbeni fej
lesztésre.
T eliér Gyula: Adalékok a szövetkezetek gazdasági, szervezeti és jogi reformjához.
T ö rö k Gábor: A felszámolási-szanálási eljárás tárgyi és személyi feltételei.
Trócsányi László: Az európai államok környezetvédelmi jogszabályai.
T rócsányi László: A környezetvédelem szervezete egyes nyugat-európai országokban.
T rócsányi László: A környezetvédelem szervezete egyes szocialista országokban.
T rócsányi László, ifj. : A közigazgatási bíráskodás szervezete és működése egyes európai
országokban.
Varga Sándor: A tanácsi gazdálkodási rendszer reformja.
Vass К ..Az ügyészségi szervezetben folyó tudományos kutatási tevékenységgel összefüggő
kérdések.
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Jelenleg is folyó kutatások:
„ A z alkotm ány egészének koncepcionális kérdései”, JATE A JK M agyar A lkotm ányjogi
Tanszéke, tém avezető: Kovács István.
, , Á llam a szocialista politikai rendszerben”, MTA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, tém ave
zető: H alász József.
„ Á llam és állam polgárok a politikai rendszerben”, MTA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete,
témavezető: H alász József.
„Á llam hatalom és m odernizáció”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, tém avezető: B á
nyai László.
„ A z állam helye a politikai rendszerben, különös tekintettel a párt irányító szerep ére”,
M SZ M P K B T ársadalom tudom ányi Intézete, tém avezető: Szoboszlai György.
,, Az állam i beavatkozás fejlődésének újabb tendenciái”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi In té
zete, tém avezető: Péteri Zoltán — Bragyova A ndrás.
„ A z állam i beavatkozás elm életi kérdései. Az állam társadalm i szerepváltozása, az állam
és a társadalom viszonyának vizsgálata, a politikai rendszer társadalm i elfogadottsága”,
M SZ M P K B Társadalom tudom ányi Intézete, témavezető: Szoboszlai György.
„ A z állam igazgatás törvényességének jo g i biztosítékai”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi In
tézete, tém avezető: Rácz Attila.
„ A z állam polgári alapjogok és az alkotm ány”, MTA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, té
mavezető: H alász József.
„ A z állam polgári jo g o k ”, JPTE Á JK M agyar A lkotm ányjogi Tanszéke, témavezető: Á dám
A ntal.
„ A z állam polgárok személyi szabadságjogainak intézm ényi garanciái”, MTA Á llam - és
Jogtudom ányi Intézete, témavezető: Rácz Attila.
„ A z em beri jo g o k . Az államfői intézm ényrendszer. A h ely i önkorm ányzat kérdései”, JP T E
ÁJK Á llam igazgatási Jogi Tanszéke, témavezető: Szám éi Lajos.
„ A z em beri jogokkal kapcsolatos k érd ések ”, ELTE Á JK Jogi Továbbképző Intézete, tém a
vezető: Takács Imre.
„ A hatalom gyakorlás kérdései. A párto k szabályozása az alkotm ányban. A politikai re n d 
szer szabályozása”, ELTE ÁJK Politológiai C soportja, témavezető: Bihari M ihály.
„ A helyi testületi önkorm ányzat alkotm ányos szabályozása a külföldi alkotm ányokban”,
MTA Á llam tudom ányi K utatások Program irodája, tém avezető: Kiss Barnabás.
„ A z igazságszolgáltatás alkotmányos alapelveinek felülvizsgálata”, MTA Á llam tudom ányi
Kutatások Program irodája, tém avezető: Fűrész K lára.
„ A korm ányzati rendszer és az önkorm ányzat kérdései”, ELTE Á JK Á llam igazgatási Jogi
Tanszéke, tém avezető: Ficzere L ajos.
„ A korm ányzati tevékenység helye az állam i-politikai döntésfolyam atban”, M S Z M P KB
T ársadalom tudom ányi Intézete, tém avezető: M üller György.
„ A közigazgatási reform problém ája”, M TA Állam - és Jogtudom ányi Intézete, tém avezető:
Kovács István.
,, A m agyar alkotm ányfejlődés elm életi és történeti p roblém ái”, M TA Á llam - és Jo g tu d o m á
nyi Intézete, témavezető: Kovács István.
„ A m agyar alkotm ányjogtudom ány fejlődése”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, té
mavezető: Kovács István.
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„ A m inisztérium ok állam jogi helyzete és pártirányításának elvi-politikai k érdései”,
M S Z M P KB T ársadalom tudom ányi Intézete, tém avezetők: H olló A ndrás — Szoboszlai
György.
,, A m o d em alkotm ányfejlődés nem zetközi aspektu sai”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Inté
zete, témavezető: B o k o m é Szegő Hanna.
,,A m ódosított választási ren d szer gyakorlatának tapasztalatai és az intézm ényi fejlesztés
irányai”, MTA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, témavezető: D ezső M árta.
,,A nem zetiségek alapjogai a m agyar politikai gondolkodásban”, MTA Á llam - és Jogtudo
m ányi Intézete, tém avezető: Baka András.
,,A nem zetközi jog és az alkotm ány kapcsolata”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete,
tém avezető: B okorné Szegő H anna.
,,A nyugat-európai alkotm ányok”, MTA Állam - és Jogtudom ányi Intézete, tém avezető: Ko
vács István.
,,A polgári választási ren d szer főbb intézm ényei”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete,
tém avezető: D ezső M árta.
„P én zü g y i jogi vonatkozású rendelkezések az alkotm ányban”, MTA Á llam tudom ányi Kuta
tások Program irodája, tém avezető: Nagy Tibor.
„ A szakszervezeti m ozgalom m al kapcsolatos törv én y ek kutatása (az alkotm ány — a szakszervezeti törvény — a sztrájktörvény)”, S Z É K I, témavezető: Tóth A ntal.
„ A szocialista képviseleti és választási rendszer fejlő d ése”, MTA Á llam - és Jogtudom ányi
Intézete, témavezető: D ezső M árta.
„ A társadalm i ellenőrzés jo g i alapproblém ája”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, té
mavezető: Papp Judit.
„ A társadalom és az állam közötti viszony alkotm ányjogi szabályozásának időszerű problé
m ái”, MTA Á llam tudom ányi Kutatások P rogram iro d ája, témavezető: Á dám A ntal.
„T ársadalm unk politikai intézm ényrendszere továbbfejlesztésének és a p á rt vezető szerepé
nek kérdései”, M S Z M P KB Társadalom tudom ányi Intézete, témavezető: Schm idt Péter.
„Törvényhozási m o dellek”, M TA Á llam - és Jogtudom ányi Intézete, tém avezető: Péteri
Z oltán.
„ A tulajdonjog szabályozása a szocialista alkotm ányfejlődés tükrében”, M TA Á llam tudo
m ányi K utatások P rogram irodája, témavezető: K em enes Béla.
„ A z új alkotm ány politikai és jo g i koncepciója. A z állam iság továbbfejlesztésének alkotm á
nyos koncepciója, e n n ek összefüggése az állam politikai rendszerbeli helyének kérdései
vel”, M SZ M P KB T ársadalom tudom ányi Intézete, témavezető: K ilényi G éza.
,, A z ügyészség. A m iniszteriális szervezetek”, N M E Á JK M agyar A lkotm ányjogi Tanszéke,
tém avezető: H olló A ndrás.
„ A választási és a képviseleti rendszer, a választójog, a parlam ent, az igazságszolgáltatás,
az em beri jogok és a k orm ányzati rendszer kutatása”, ÉLTE ÁJK M agyar A lkotm ányjogi
Tanszéke, tém avezető: Schm idt Péter.
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