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Bev ezeTés

2011. november 14-én az Országgyűlés 252 igen és 
105 nem szavazattal elfogadta az új alkotmánybíró-
sági törvényt (Abtv.).1 A törvényjavaslat előterjesz-
tője az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bi-
zottság volt, a bizottság jegyzőkönyveiből azonban 
egyértelműen kiderül, hogy szöveget a Fidesz–Ma-
gyar Polgári Szövetség írta és juttatta el a bizott-
ságnak.2 Az új Abtv. az Alaptörvénnyel egyidejűleg, 
2012. január 1-jén lép hatályba, és lehetővé teszi, 
hogy teljes képet kapjunk a kormány alkotmánybí-
ráskodást érintő elképzeléseiről, miután az Alaptör-
vény nem tartalmazza a részletszabályokat, és több 
hatáskör jogalapja nem ott, hanem az alkotmány-
bírósági törvényben található. Jelen írás, terjedelmi 
okokból, nem kíván az új Abtv. teljes egészére rea-
gálni, csak a hatásköri kérdések lényegesebb aspek-
tusaival foglalkozom.3

Alkotmányjogász körökben szokás a magyar Al-
kotmánybíróságot (AB) Európa egyik legerősebb 
alkotmánybíróságaként emlegetni,4 köszönhetően 
mind rendkívül széles hatásköreinek, mind a jellem-
zően aktivista bíráskodásnak alapjogi kérdésekben.5 
Tény, hogy a kelet-közép-európai alkotmánybírósá-
gok közül (a lengyel mellett) a magyar kapta a leg-
több figyelmet a külföldi jogtudósok és politológu-
sok körében. Ezt igazolja a számos idegen nyelven 
megjelent írás a magyar Alkotmánybíróság gyakor-
latáról.6 Ami a hatásköröket illeti, helyesebb a nor-
makontroll nyitottságáról beszélni, mint a hatáskö-
rök terjedelméről. A nyitottság vonatkozik mind az 
eljárás kezdeményezőire, mind a normakontroll tár-
gyára, illetve annak mércéjére. A magyar AB felál-
lítása előtt a bajor tartományi alkotmánybíróság volt 
az egyetlen olyan Európában, amelynek eljárását 
bárki érintettség bizonyítása nélkül kezdeményez-
hette.7 Nem ez azonban a magyar AB hatáskörei-
nek egyetlen sajátossága. Kivételes a hivatalból eljá-
rás lehetősége is,8 bár ezzel a testület a gyakorlatban 

csak indítvány alapján indult eljárások keretén belül 
élt.9 A normakontroll tárgya is rendkívül tágan van 
meghatározva, hiszen az Alkotmánybíróság bármely 
jogszabályt vizsgálhat, nem csak a törvényi szintűe-
ket, valamint a törvényhozói mulasztás is alkotmá-
nyossági vizsgálat tárgya lehet.

A hatáskörök kiterjedtségével kapcsolatban vi-
szont annyit mindenképpen érdemes megjegyez-
ni, hogy vannak olyan alkotmánybírósági hatáskö-
rök, amelyekkel a magyar AB nem rendelkezik. Így 
nem dönthet a politikai pártok működésének alkot-
mányosságáról, és nem lát el választási bíráskodási 
feladatokat, valamint értelemszerűen nem old meg 
szövetségi hatásköri konfliktusokat. Igaz, hogy pél-
dául a francia Alkotmánytanácshoz és az olasz Al-
kotmánybírósághoz képest szélesebbek a hatáskö-
rök, azonban más kelet-közép-európai alkotmánybí-
róságokkal összevetve ezt már nem lehet elmondani. 
Számos más alkotmánybíróság gyakorol mind elő-
zetes, mind utólagos, illetve mind absztrakt, mind 
konkrét normakontrollt, továbbá az alkotmányjogi 
panasz és az alkotmányértelmezés sem számít már 
kivételesnek.10

Az új Abtv. az alkotmánybírósági eljárás nyitott-
ságát, vagyis az indítványozók körét szűkíti le, vala-
mint a mindenkori hatáskörök gyakorlásának kere-
tein belül korlátozza az Alkotmánybíróság mozgás-
terét. Megmarad a hatáskörök túlnyomó többsége: 
mind az előzetes, mind az utólagos normakontroll, a 
rendesbírák által kezdeményezett normakontroll, az 
alkotmányjogi panasz (amelynek fogalma jelentősen 
kibővül), valamint az alkotmányértelmezés is. To-
vábbra is az AB feladata lesz vizsgálni a népszava-
zást elrendelő országgyűlési határozatot, véleményt 
alkotni a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
feloszlatásáról, feloldani a hatásköri összeütközése-
ket (új Abtv. 23–38. §), és e hatásköreinek gyakor-
lása során folytatott eljárásában vizsgálhatja a jogal-
kotói mulasztást (új Abtv. 46. §). A köztársasági el-
nök tisztségétől való megfosztására irányuló eljárás 

Kelemen Katalin

vAN Még pÁLYA*

A M AgYA r A LkoTM ÁN Y Bí rósÁg h ATÁskör eI BeN Beköv eTk ezÔ 
vÁ LTozÁsok róL

* Köszönettel tartozom Fekete Balázsnak, Jakab Andrásnak és Sólyom Péternek az írás első változatához fűzött észre-
vételeiért.



F U N DA M E N T U M  /  2 0 1 1 .  4 .  S Z á M88 /  D O K U M E N T U M  É S  K O M M E N Tá R

szintén az AB hatáskörében marad, azonban az új 
Abtv. értelmében a közjogi felelősség megállapítá-
sára korlátozódik. A büntetőjogi felelősség megál-
lapítása tehát rendes büntetőbírósági hatáskörbe ke-
rül.11 Továbbra is rendkívül tág marad az utólagos 
normakontroll keretében vizsgálható aktusok köre. 
Az egyetlen korlátozás e tekintetben, hogy 2012. ja-
nuár 1-je után az AB nem vizsgálhatja az Országos 
Választási Bizottság döntéseit, az a Kúria (a koráb-
bi legfelsőbb Bíróság) hatáskörébe kerül.12 Szűkül 
a normakontroll mércéje is, ugyanis az önkormány-
zati rendeletek törvényességi felülvizsgálata kikerül 
az AB hatásköréből [új Abtv. 37. § (1) bekezdés], és 
az ezentúl a rendesbíróságok feladata lesz.13 Az AB 
tehát kizárólag az Alaptörvénnyel és a nemzetközi 
szerződésekkel való összhangot vizsgálja.

Jelen írás tehát az AB hatásköreiben bekövetkező 
változásokat vizsgálja, és azok értékeléséhez igyek-
szik más európai országok tapasztalatait is segítségül 
hívni. Annál is inkább, mert a kelet-közép-európai 
jogrendszerek az alkotmánybíráskodási modelljeiket 
a már létező nyugat-európai mintákat követve ala-
kították ki.14

Az I N DíTvÁN Yozók kör éBeN 
Beköv eTk ezÔ vÁ LTozÁsok

A bárki által, személyes érintettség bizonyítása nél-
kül kezdeményezhető utólagos normakontroll eltör-
lése az új Abtv. egyik legvitatottabb pontja.15 Az ac-
tio popularis eltörlését már az Alaptörvény egyértel-
művé tette, hiszen arra nem tartalmazott utalást,16 
és a 24. cikk (2) bekezdés e) pontja a Kormányt, az 
országgyűlési képviselők egynegyedét és az alapvető 
jogok biztosát ruházza fel az utólagos normakontroll 
kezdeményezésének jogával. Nem lehet azonban ezt 
a változást önmagában, a törvényből kiragadva érté-
kelni. Az indítványozók körében bekövetkező ösz-
szes módosítást figyelembe véve érdemes megvizs-
gálni, milyen valószínű következményei lesznek az 
actio popularis eltörlésének.

A Velencei Bizottság is nyilvánosságra hozott egy 
állásfoglalást ezzel kapcsolatban, amelyben kifejtet-
te, hogy az actio popularis „nem tekinthető európai 
standardnak”,17 és eltörlése, amennyiben az a teljes 
körű alkotmányjogi panasz bevezetésével párosul, 
„nem tekinthető az európai alkotmányos örökség 
megsértésének”.18 A javaslattal szemben megfogal-
mazott kritikák viszont az Alkotmánybíróság par-
lamentet ellensúlyozó szerepét féltik, és véleményük 
szerint „az eddig civil alkotmányvédelmi eszközként 
ismert utólagos normakontrollt a jogalkotó politikai 
eszközzé alakítja át, hiszen ez az eljárás a jövőben az 

alkotmányosság ügyét szolgáló civilek helyett az el-
lenzék, illetve a kormány fegyvere lesz”.19 Az Alap-
törvény azonban nem korlátozza a kormányra és az 
ellenzékre a kezdeményezés jogát. Egy harmadik 
szereplővel is találkozunk az új szabályozásban, aki 
a 30. cikk értelmében alapjogvédelmi tevékenységet 
lát el, és eljárását bárki kezdeményezheti: az alap-
vető jogok biztosa, vagyis az ombudsman. Az om-
budsman indítványozási jogát a Velencei Bizottság 
is kifejezetten ajánlotta egy 2010-ben megjelent ta-
nulmányában.20

Mint köztudott, ezentúl az eddigi négy ország-
gyűlési biztos helyett csak egy ombudsman lesz. 
A kérdés tehát: vajon be fogja-e tudni tölteni az actio 
popularis által hagyott űrt az alapvető jogok bizto-
sa? Az új Abtv. 24. § (2) bekezdése kimondja, hogy 
az ombudsman akkor fordulhat az Alkotmánybíró-
sághoz, ha „álláspontja szerint a jogszabály alaptör-
vény-ellenessége fennáll”. Erre a látszólag felesleges 
pontosításra a törvényjavaslathoz fűzött indokolás ad 
magyarázatot. A jogalkotó célja ezzel az lenne, hogy 
megakadályozza a panaszok automatikus áttételét az 
Alkotmánybírósághoz, és így a megszüntetett actio 
popularis hatáskör „visszaszivárgását” a jogrendszer-
be.21 Véleményem szerint magától értetődik, hogy 
az ombudsman csak akkor fog normakontrollt kez-
deményezni, ha egyetért a hozzá forduló állampol-
gár véleményével, hiszen az őt nem kötelezi. A jelek 
szerint azonban a jogalkotó nem bízik az ombuds-
man szelekciós képességében.

Érdemes ezen a ponton kitekinteni a más orszá-
gokban érvényben levő szabályozásra és az azokkal 
kapcsolatos tapasztalatokra. Mint már említettem, 
az actio popularis nemzetközi összehasonlításban ki-
vételes eszköznek számít az alkotmánybíráskodás-
ban. A német Szövetségi Alkotmánybírósághoz 
vagy más nyugat-európai alkotmánybíróságokhoz 
személyes érintettség bizonyítása hiányában nem le-
het indítványt benyújtani. A magyar alkotmánybí-
ráskodás ilyen kivételes nyitottságát az AB születé-
sének történelmi körülményeivel szokás magyaráz-
ni. Az actio popularis volt a leghatékonyabb módja 
annak, hogy a rendszerváltás után a lehető leggyor-
sabban és legbiztosabban megtörténjen az új alkot-
mányos renddel ellentétes jogszabályok „kigyomlá-
lása” a jogrendszerből. Ennek a megoldásnak azon-
ban a kezdetektől fogva bírálói is voltak. Időről időre 
felmerült eltörlésének ötlete, amit maguk az alkot-
mánybírák is több alkalommal felvetettek,22 elsősor-
ban a nagy számban érkező indítványok miatt fel-
halmozódó ügyhátralék problémájának megoldása 
végett.

Az ombudsman indítványozási joga sem magyar 
találmány. Találunk erre példát más európai orszá-
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gokban is.23 Érdemes e tekintetben figyelembe venni 
a lengyel tapasztalatokat, ahol az ombudsman éppen 
e jogosítványának köszönhetően tudott aktív szere-
pet vállalni a rendszerváltás alkotmányosságának 
megőrzésében,24 és a legtöbb absztrakt normakont-
rollt ő kezdeményezte.25 lengyelországban azért is 
volt szükség az ombudsman aktív szerepére, mert 
ott sem az actio popularis, sem valódi alkotmányjogi 
panasz nem létezik.

Végül igen fontos megemlíteni az új Abtv. 
32. §-ában meghatározott hatáskört, mely alapján 
az AB a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütkö-
zését vizsgálhatja. Ez egy utólagos normakontroll, 
amelynek mércéje nem az Alaptörvény, hanem a 
nemzetközi szerződések, és indítványozói köre szé-
lesebb, mint az alkotmányossági kontrollé. A 32. § 
(2) bekezdése értelmében ezt a fajta normakontrollt 
az országgyűlési képviselők egynegyede, a kormány, 
a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész,26 valamint az 
alapvető jogok biztosa indítványozhatja, illetve ar-
ra konkrét normakontroll keretében is lehetőség van, 
amennyiben a bírónak az előtte folyamatban levő 
ügy elbírálása során nemzetközi szerződésbe ütkö-
ző jogszabályt kell alkalmaznia. Következésképpen 
a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész alaptörvény-elle-
nes jogszabályt nem, nemzetközi szerződésbe ütkö-
ző jogszabályt viszont megtámadhat az Alkotmány-
bíróság előtt. Tekintettel a Magyarország által rati-
fikált nemzetközi szerződések széles skálájára, mely 
az Emberi Jogok Európai Egyezményét is magában 
foglalja, jelentős eszköz lesz ez az indítványozói jog-
gal felruházott szervek kezében, miután azt közve-
tett módon alkotmányvédelemre is használhatják, 
amennyiben az Alaptörvényben meghatározott jog 
egy nemzetközi szerződésben is megtalálható.

Az új, „h Á roM A rcú” 
A LkoTM ÁN YjogI pANAsz

Az actio popularis által hagyott űr betöltését azon-
ban nem egyedül az alapvető jogok biztosára bízza a 
tervezet. Ezt a célt elsősorban a valódi alkotmány-
jogi panasz bevezetése szolgálja. Alkotmányjogi pa-
naszunk eddig is volt, de atipikus formában. Mivel 
az alkotmányjogi panasz intézménye német erede-
tű, ezt a magyar változatot unechte Verfassungsbesch-
werde-ként is szokták emlegetni.27 Az eredeti alkot-
mányjogi panasztól az különbözteti meg, hogy azt 
nem alkotmányellenes jogalkalmazás ellen lehet be-
nyújtani, hanem alkotmányellenes jogszabály alkal-
mazása ellen. Ez azt jelenti, hogy az indítvány a bí-
ró által alkalmazott jogszabály ellen irányul, nem 
a bírói döntés ellen, tehát tulajdonképpen egy ma-

gánszemély által a jogorvoslati lehetőségek kimerí-
tése után kezdeményezett utólagos normakontrollról 
van szó. Ez a fajta alkotmányjogi panasz az új Abtv. 
26. § (1) bekezdése értelmében továbbra is megma-
rad, és az ilyen indítványok alapján indult eljárá-
sok az actio popularis alapján indítottakkal ellentét-
ben nem szűnnek meg a törvény hatálybalépésekor. 
Az indokolás szerint a szövegezés szándékosan nem 
perbeli félre, hanem „az egyedi ügyben érintett sze-
mélyre” utal, amely tágabb fogalom, és ezért széle-
sebb alapjogvédelmi keretet jelent.28 Míg azonban 
eddig csekély számú alkotmányjogi panasz érkezett 
az Alkotmánybírósághoz, ez után ezzel a régi for-
májával is várhatóan sűrűbben fognak élni az állam-
polgárok, hiszen nem lesz már lehetőség actio popu-
laris benyújtására.

Az október 3-i törvényjavaslathoz képest a no-
vember 14-én elfogadott törvényben új elem a 26. § 
(3) bekezdése, amelynek értelmében az ügyész is az 
AB-hoz fordulhat, amennyiben az indítványozás-
ra jogosult személy vagy szervezet maga nem képes 
jogainak védelmére, vagy a jogsérelem a személyek 
nagyobb csoportját érinti. Az ügyész tehát nem saját 
jogán, hanem jogsérelmet szenvedett személyek he-
lyett kezdeményezheti az AB eljárását. Ez a kiegé-
szítés Vas Imre fideszes képviselő javaslatára került 
a törvény szövegébe.29

A 26. §-ban meghatározott, már korábban is lé-
tező alkotmányjogi panasz mellett lesz azonban az 
intézménynek két másik formája, két új arca is. Az 
egyik az úgynevezett valódi alkotmányjogi panasz, 
német mintára, amely a bírói döntés, a jogalkalma-
zás felülvizsgálatára irányul. Ennek bevezetése szin-
tén régóta téma alkotmányjogi berkekben, több al-
kotmánybíró és más szerzők is felvetették már.30 
Ennek hiányát az Alkotmánybíróság az „élő jog” 
(diritto vivente) olasz doktrínájának átvételével és a 
német mintájú elvi tételek (Leitsatz) megfogalmazá-
sával próbálta kompenzálni.31 A valódi alkotmány-
jogi panaszt az új Abtv. 27. §-a tartalmazza.

A már említett módosító javaslat következtében 
a végleges törvényszövegben meghatározott ügyé-
szi indítványozási jog nem terjed ki a valódi al-
kotmányjogi panaszra. Alkotmányjogi panaszt az 
ügyész csak az egyedi ügyben alkalmazott jogsza-
bály ellen nyújthat be, míg a bírói döntés ellen nem. 
Sem a módosító javaslatot beterjesztő képviselő, sem 
az azt támogató alkotmányügyi bizottság nem ad 
magyarázatot erre a megkülönböztetésre. Az ügyész 
indítványozási joga a polgári eljárás logikáját köve-
ti: a saját jogainak védelmére nem képes személy he-
lyett az ügyész keresetet indíthat. Mivel az új Abtv. 
logikája szerint jogsérelmet nemcsak alkotmányelle-
nes jogszabály, de bírói döntés is okozhat, nem vilá-
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gos, hogy a törvény miért korlátozza az ügyész in-
dítványozási jogát a jogszabály által okozott jogsé-
relemre.

lényeges szabályt tartalmaz a 28. §, amely a va-
lódi és a nem valódi alkotmányjogi panasz alapján 
indult eljárások kölcsönös átjárhatóságát biztosítja. 
Ez jelentős szabadságot ad az Alkotmánybíróság-
nak, amely bírói döntés ellen benyújtott panasz ese-
tén vizsgálhatja a bíró által alkalmazott jogszabályok 
alkotmányosságát, és a bíró által alkalmazott jogsza-
bály ellen benyújtott panasz esetén vizsgálhatja a bí-
rói döntés alkotmányosságát is. Ez a szabály valame-
lyest kompenzálja az ügyész szűkített indítványozási 
jogkörét, mivel az alkotmányossági kontrollt az AB 
kiterjesztheti a bírói döntésre is. Ha azonban az al-
kalmazott jogszabály nem vet fel alkotmányossági 
aggályt, az ügyész nem fog tudni alkotmánybírósá-
gi eljárást kezdeményezni.

Mivel a törvényjavaslat indokolása maga is nyíltan 
utal a német modellre, érdemes összevetni a magyar 
szabályozást a némettel. A Verfassungsbeschwerdét a 
német szövetségi alkotmánybírósági törvény vezet-
te be 1951-ben,32 majd 1969-ben azt a Grundgesetz-
be, azaz a szövetségi alaptörvénybe is beiktatták.33 
Az eredeti felállás szerint a tizenhat tagú Szövetsé-
gi Alkotmánybíróság két (nyolctagú) állandó taná-
csa (Kammer) közül az egyik hatáskörébe tartozott 
az alkotmányjogi panaszok elbírálása (és a törvények 
alkotmányossági kontrollja), míg a másik tanács a 
politikai kérdésekkel foglalkozott.34 Miután azon-
ban már az első évek folyamán egyértelművé vált, 
hogy az ügyek 95 százalékát az alkotmányjogi pa-
naszok teszik ki, és a második tanácshoz csak cse-
kély számú ügy érkezik, 1956-ban a jogalkotó mó-
dosította a szövetségi alkotmánybírósági törvényt, és 
ma már a második tanács is bírál el alkotmányjogi 
panaszokat.35

Figyelemre méltó eltérés a német szabályozás-
tól, hogy az új magyar Abtv. csak bírói döntések el-
len teszi lehetővé alkotmányjogi panasz benyújtá-
sát, és nem vonja be a vizsgálható döntések körébe 
a közigazgatási aktusokat. Igaz azonban, hogy mi-
vel a német alkotmánybíróság szigorúan értelmezi 
a jogorvoslati lehetőségek kimerítésének követelmé-
nyét, a gyakorlatban az alkotmányjogi panaszoknak 
csak kis része irányul közigazgatási aktus ellen, hi-
szen az esetek többségében azok (közigazgatási) bí-
róság előtt megtámadhatók.36

A valódi alkotmányjogi panasz bevezetése mel-
lett legalább ilyen újdonságot jelent az intézmény 
harmadik arca is, amelyet az új Abtv. 26. § (2) be-
kezdése szabályoz. Ez alapján az „Alkotmánybíró-
ság eljárása kivételesen akkor is kezdeményezhető, 
ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésé-

nek alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvet-
lenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsére-
lem”, és nincs jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvosla-
ti lehetőségeit az indítványozó már kimerítette. Ez 
a fajta – szintén német/osztrák típusú – alkotmány-
jogi panasz hivatott leginkább az actio popularist pó-
tolni, hiszen közvetlenül egy jogszabály ellen lehet 
benyújtani, és nincs szükség folyamatban levő peres 
vagy nemperes eljárásra. A jogszabály megtámadá-
sára a hatálybalépéstől számított száznyolcvan na-
pon, azaz hat hónapon belül van lehetőség [új Abtv 
30. § (1) bekezdés].37 Feltétel továbbá az érintettség 
bizonyítása, ami – amennyiben a magyar AB kö-
vetni fogja a német gyakorlatot – azt jelenti, hogy 
a jogsérelem tényleges és nem csak valószínűsíthető 
kell hogy legyen. Jövőben bekövetkező jogsérelem 
megelőzése végett nem lehet alkotmányjogi panasz-
szal élni. A német gyakorlatban a panaszosnak azt 
is bizonyítania kell, hogy a törvény közvetlenül ki-
hat rá, vagyis nincs szükség hatósági aktusra annak 
végrehajtásához.38 Amennyiben szükség van ható-
sági aktusra, az alkotmányjogi panaszt az ellen kell 
benyújtani, és ez esetben szűkebb a határidő (az új 
magyar Abtv. szerint hatvan nap [új Abtv. 30. § (1) 
bekezdés], míg a német törvényben még rövidebb, 
csupán egy hónap [BVerfGG 93. § (1) bekezdés]).

A 26–27. § szövegezéséből nem teljesen egyértel-
mű, mi lesz a módja a közigazgatási aktusok megtá-
madásának. A 26. § (1) bekezdése csak jogszabály-
ra, a 27. § pedig csak bírói döntésre utal. A 26. § (2) 
bekezdésében találunk utalást jogszabályi rendel-
kezés „alkalmazása vagy hatályosulása” folytán be-
következett jogsérelemre, így ebbe a megfogalma-
zásba a közigazgatási aktusok is beleférnek, mivel 
azok jogszabályt alkalmaznak. A 30. § határidőket 
meghatározó (1) bekezdése azonban, amikor visz-
szautal a 26. § (2) bekezdésére, már csak a hatályba 
lépéstől számított száznyolcvan napról beszél, míg 
valószínű, hogy ez esetben a törvényhozó szándé-
ka a sérelmezett döntés közlésétől számított hatvan 
napos határidő alkalmazása volt. Törvényszerkesz-
tési szempontból szerencsésebb lett volna tehát, ha 
a bírói döntések mellett a közigazgatási aktusokat is 
nevesíti a törvény a valódi alkotmányjogi panaszról 
szóló 27. §-ban, ezzel elkerülte volna az értelmezé-
si nehézségeket. Amennyiben azonban német kollé-
gáikhoz hasonlóan a magyar alkotmánybírák is szi-
gorúan fogják értelmezni a jogorvoslati lehetőségek 
kimerítésének követelményét,39 közigazgatási aktu-
sok által okozott jogsérelem miatt először a közigaz-
gatási bírósághoz kell majd fordulni, és pervesztes-
ség esetén csak a jogerős döntés után lehet alkot-
mányjogi panaszt benyújtani. Nehezen értelmezhető 
továbbá a 26. § (2) bekezdésében található „kivéte-
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lesség” követelménye is, és ezzel kapcsolatban a tör-
vényjavaslat indokolása sem ad útmutatást.40

Az új Abtv. 29. §-a a beérkező alkotmányjogi pa-
naszok szűrésének lehetőségét biztosítja az AB szá-
mára, mely azt csak „a bírói döntést érdemben be-
folyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető al-
kotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be”. 
Az indokolás szerint ez a német megoldást hono-
sítja meg a magyar jogrendszerben. A német alkot-
mánybíróság e kritérium (melynek törvényi alapja a 
BVerfGG 93a. §-a) alapján utasítja vissza a beérkező 
panaszok túlnyomó többségét. Működése első négy 
és fél évtizedében a panaszok mindössze 2,73 szá-
zalékát bírálta el érdemben.41 A német tapasztalat 
is azt mutatja tehát, hogy az „alapvető alkotmányjo-
gi jelentőségű kérdés” kritériumát az alkotmánybí-
róság szabadon értelmezheti, és használhatja az al-
kotmányjogi panaszok túlnyomó többségének visz-
szautasítására.42

Az eLÔzeTes 
Nor M A koNTroLLBAN 

Beköv eTk ezÔ vÁ LTozÁsok

Az új Abtv. 23. §-a szabályozza az előzetes norma-
kontroll esetét, amelynek indítványozói körét már 
az új alkotmány bővítette. Az Alaptörvény 6. cikk 
(2) bekezdése értelmében a már elfogadott, de még 
ki nem hirdetett törvényt annak kezdeményezője, a 
kormány, vagy az Országgyűlés elnöke indítványa 
alapján az Országgyűlés küldheti meg az AB-nak. 
Megmarad továbbá a köztársasági elnök alkotmá-
nyossági vétója [Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdés]. 
Ehhez az alkotmánybírósági törvény javaslata ér-
demben csupán annyit tesz hozzá, hogy az indít-
vány „határozott kérelmet” kell hogy tartalmazzon. 
A törvénytervezet indokolása szerint „a későbbi al-
kotmányossági anomáliákat elkerülendő, ki kell zár-
ni annak lehetőségét, hogy az Országgyűlés az egész 
törvényt »láttamozásra« küldje az AB részére”. Az 
indítványban tehát konkrét törvényi rendelkezést és 
konkrét alkotmányossági kérdést kell megjelölni, és 
indokolni a kettő közötti kapcsolatot.

A Velencei Bizottság egyértelműen negatívum-
ként értékeli az indítványozók körének bővítését. 
állásfoglalásában elvi éllel szögezte le, hogy „a kö-
telező erejű preventív absztrakt felülvizsgálat jogát 
szűk körre kell korlátozni, tekintve, hogy egy széles 
kör számára elérhető eljárás könnyen válik politikai 
játszmák részévé”.43 Kifejti továbbá, hogy az előze-
tes normakontroll indítványozói körének kiterjesz-
tése a kormány és/vagy az Országgyűlés szerveire 
„átpolitizálná” az Alkotmánybíróságot, és „súlyosan 

aláásná az Alkotmánybíróság mint bírói testület hi-
telességét, valamint az alkotmányossági felülvizsgá-
latba vetett bizalmat”.44 Véleményem szerint az „át-
politizálás” veszélye leginkább akkor áll fenn, ha a 
parlamenti kisebbség is indítványozhat előzetes nor-
makontrollt, hiszen ahogy azt a nemzetközi tapasz-
talatok is mutatják, az ellenzék ezt a lehetőséget ál-
talában politikai eszközként, obstrukcióra használja, 
és nem alapjogvédelemre. Problémás a kormány és a 
törvény kezdeményezőjének indítványozási joga is, 
mivel előfordulhat, hogy „azért kéri majd a vizsgá-
latot, hogy mintegy előzetesen ráüttesse a törvény-
javaslatra az alkotmányosság pecsétjét”.45 Elsősorban 
az a helyzet lehet aggályos, amikor az indítvány egy 
adott törvény meghatározott rendelkezéseire irá-
nyul, amelyeket az AB alkotmányosnak talál, míg a 
törvény más, esetlegesen alaptörvény-ellenes rendel-
kezéseit a kérelemhez kötöttség elve miatt nem vizs-
gálja. Ilyen esetben ugyanis az AB döntése „könnyen 
épülhet be a köztudatba az egész törvényre vonat-
kozó megállapításként”.46 Bár az aggály nem meg-
alapozatlan, az Alkotmánybíróság sokat tehet majd 
annak érdekében, hogy ezt a veszélyt a minimális-
ra csökkentse. Segítségére lesz ebben az 52. § (3) be-
kezdése, amely lehetővé teszi az indítványban meg-
jelölt rendelkezéssel szoros tartalmi összefüggésben 
álló más rendelkezés vizsgálatát is, ha ennek elmara-
dása a jogbiztonságot sértené. A kérelemhez kötött-
ség elvét kimondó 52. § (2) bekezdés továbbá teret 
hagy a hivatalból megtehető megállapításoknak, így 
az AB bármely eljárásában állapíthat meg alkotmá-
nyos követelményeket.

Megfontolandó továbbá Jakab András észrevéte-
le, mely szerint „azzal, hogy az AB-t hívja fel szű-
résre, a kormányoldal valójában azt ismeri be, hogy 
nincs meg a szükséges minisztériumi szakemberál-
lománya ennek a szűrésnek az elvégzésére”.47 Ha pe-
dig az AB alkotmányellenesnek találja az adott jog-
szabályt, az politikailag rendkívül kínos helyzetbe 
hozza a kormányt. Kevéssé valószínű tehát, hogy a 
kormányoldal sűrűn élne ezzel a lehetőséggel a jö-
vőben. Ehhez hozzá kell tenni továbbá, hogy mivel 
a köztársasági elnök politikai hovatartozása meg-
egyezhet a parlamenti többségével (mint jelenleg), 
az ő alkotmányossági kontrollként való működése is 
esetleges.48

Az előzetes normakontroll nemzetközi összeha-
sonlításban nem tekinthető általánosan elterjedt al-
kotmánybírósági hatáskörnek. A német Szövetségi 
Alkotmánybíróság például csak igen korlátozottan 
gyakorolhat előzetes normakontrollt, azt ugyan-
is kizárólag a nemzetközi szerződést ratifikáló tör-
vényekkel szemben alkalmazhatja és abban az eset-
ben, ha a köztársasági elnök megtagadja egy törvény 
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kihirdetését és valamelyik másik alkotmányos szerv 
nem ért egyet a megtagadással.49 Az előzetes (ex ante 
vagy a priori) normakontroll a francia Alkotmányta-
nács egyik fő hatásköre, de megtalálhatjuk a román 
és a lengyel alkotmánybíráskodásban is. Az eredeti 
francia modellben az indítványozási jog csak a köz-
társasági elnököt, a miniszterelnököt és a parlament 
két házának elnökét illette meg. Mivel azonban ezek 
a méltóságok csak igen ritkán fordultak az Alkot-
mánytanácshoz, és ez volt az egyetlen útja a rendes 
(nem alkotmányerejű) törvények alkotmányossági 
vizsgálatának, 1974-ben a parlamenti kisebbségnek 
(legalább hatvan képviselőnek vagy szenátornak) is 
biztosították az indítványozási jogot.50 Franciaor-
szágban annak ellenére, hogy az ellenzék politikai 
taktikaként használta a droit de saisine-t (indítványo-
zási jogot), ez volt az a lépés, amely az Alkotmány-
tanács számára lehetővé tette, hogy aktív szerepet 
vállaljon a francia alkotmányjog fejlődésében és az 
alkotmányvédelemben.51

Nem így Romániában, ahol az előzetes norma-
kontrollhoz utólagos konkrét normakontroll is pá-
rosul, így az alkotmánybíróságot felesleges politikai 
nyomásnak tették ki az ellenzék által indítványozott 
eljárások.52 Kezdetben a spanyol alkotmánybíróság-
nak is volt ilyen hatásköre, amelyet azonban alig öt 
év eltelte után, 1984-ben a jogalkotó eltörölt, mivel 
azt az ellenzék politikai fegyverként használta.53 En-
nél sokkal elterjedtebb azonban és Spanyolország-
ban is megmaradt a nemzetközi szerződést ratifiká-
ló törvény előzetes alkotmányossági kontrollja.54

Más országok tapasztalatait és a Velencei Bizott-
ság ajánlását is figyelembe véve azt lehet megállapí-
tani, hogy az előzetes normakontroll indítványozói 
körének kibővítése nem ajánlott megoldás, és való-
színűleg több problémát fog okozni a magyar alkot-
mánybíráskodásban, mint amennyi haszonnal jár. 
Az előzetes normakontroll tekintetében a köztársa-
sági elnök indítványozási joga több mint elég egy 
demokratikus jogállamban.

A péNzügY I TÁ rgY ú 
h ATÁskörcsök k eNTés

Az új Abtv. nem szól a pénzügyi tárgyú hatáskör-
csökkentésről, azt még érintőlegesen sem említi. Az 
erre vonatkozó szabályt közvetlenül és kizárólag az 
Alaptörvény 37. cikkében találhatjuk. Ez a hatás-
körcsökkentés mégis kitüntetett figyelmet érdemel, 
hiszen ez a politikai indíttatásból az alkotmányba 
került szabály az Alkotmánybíróság mozgásterét kí-
vánja korlátozni azzal, hogy kizárja a hatáskörét a 
költségvetésről, az adókról, vámokról és illetékekről 

szóló törvények tekintetében, tehát minden pénz-
ügyi kérdésben. Ilyen egyértelműen politikai indít-
tatású hatáskörcsökkentésre nem találunk példát Eu-
rópában. A lengyel alkotmány előírja ugyan, hogy a 
költségvetési törvény alkotmányossági vizsgálata fo-
lyamán az Alkotmánybíróságnak meg kell hallgat-
nia a kormány véleményét, annak azonban nincs kö-
telező ereje.55

A 37. cikk (4) bekezdését valójában 2010 novem-
bere óta az akkor hatályos Alkotmányban (1949. évi 
XX. törvény) is szerepelt a 32/A. § (2)–(3) bekez-
désben, és mint köztudott, azt a 98%-os végkielégí-
tési adókról szóló AB határozatot követően fogad-
ta el az Országgyűlés.56 Az Alaptörvény egy új fel-
tételt vezet be, mely alapján az AB hatásköre addig 
kizárt, amíg az államadósság a bruttó hazai összter-
mék (GNP) felét meghaladja. Új elem továbbá, hogy 
a pénzügyi tárgyú törvények normakontrollja csak a 
24. cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott 
hatáskörök gyakorlása keretében kizárt. Nincs tehát 
kizárva a pénzügyi tárgyú törvények előzetes nor-
makontrollja [a) pont], valamint a nemzetközi szer-
ződésben ütközés vizsgálata [f) pont]. Előzetes nor-
makontrollt, ahogy arról korábban szó volt, csak a 
kormánytöbbség és a köztársasági elnök kezdemé-
nyezhet. Ezzel kapcsolatban az előző pontban már 
említett problémák merülnek fel.

A nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatának 
az indítványozói körét az új Abtv. 32. § (2) bekezdé-
se határozza meg. A törvény az országgyűlési kép-
viselők egynegyedét, a kormányt, a Kúria elnökét, a 
legfőbb ügyészt, valamint az alapvető jogok bizto-
sát ruházza fel indítványozási joggal, és nemzetkö-
zi szerződésbe ütközés vizsgálatára konkrét norma-
kontroll keretében is lehetőség van. E vonatkozás-
ban ellentmondás tapasztalható az alapul szolgáló 
politikai retorika (ti. Magyarország szuverenitása) és 
a bevezetett szabály között, hiszen míg a pénzügyi 
tárgyú törvények a magyar Alaptörvényt megsért-
hetik, nemzetközi szerződésbe nem ütközhetnek.57 
Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi szerződésbe ütkö-
zés vizsgálatát minden esetben kezdeményezhetik a 
fent felsorolt szervekés személyek, akkor is, ha az ál-
lamadósság a bruttó hazai össztermék felét megha-
ladja. Ez a kivétel az Alaptörvényben gyakorlatilag 
a hatáskörcsökkentés megkerülésére ad lehetőséget, 
amennyiben az imént felsorolt indítványozók vala-
melyikének sikerül olyan nemzetközi normát talál-
nia, amely Magyarországot köti és amelyet az adott 
költségvetési vagy adótörvény megsértett.

Nehezen értelmezhető és igen aggályos a normá-
nak az a része, amely a pénzügyi tárgyú törvények 
alkotmányossági kontrollját csak bizonyos nevesí-
tett alapjogok sérelmére hivatkozással teszi lehető-
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vé. Ezek az alapjogok a következők: az élethez és 
az emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok 
védelméhez való jog, a gondolat, a lelkiismeret és a 
vallás szabadságához való jog és a magyar állampol-
gársághoz kapcsolódó jogok. Az új Abtv. sem segít 
annak megértésében, hogy mi alapján választotta az 
alkotmányozó épp ezeket az alapjogokat, hiszen erre 
a hatáskörcsökkentésre, mint már említettem, nem 
találunk benne utalást. A nevesített alapjogok kö-
rével kapcsolatban egyetértek a Tilk Péter58 és Ja-
kab András59 által már kifejezett aggályokkal, mely 
szerint több olyan alapjog is kimaradt a normából, 
amelyek a pénzügyi tárgyú törvények esetében való-
ban relevánsak lehetnek: így a gazdasági alapjogok,60 
az egyenlő szabadság követelménye (XV. cikk) és a 
tisztességes eljáráshoz való jog (XXIV. és XXVIII. 
cikk). Arra viszont nem gondolt a szabály megalko-
tója, hogy az AB az emberi méltósághoz való jogot 
„anyajogként” kezeli, és abból gyakran vezet le más 
alapjogokat.

Következésképpen megállapíthatjuk, hogy bár az 
Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése korlátozni kíván-
ja az AB hatásköreit a költségvetés és az adópoli-
tika területén, a szövegezés egyúttal kiskapukat is 
nyújt azok számára, akik e törvények alkotmányos-
ságát kifogásolják. Erre szolgálhat egyrészt az elő-
zetes normakontroll, és még inkább a nemzetközi 
szerződésbe ütközés vizsgálatára irányuló hatáskör, 
másrészt az emberi méltósághoz való jog lehetséges 
mérceként alkalmazása.61

zÁ ró goN DoLATok

Összehasonlító jogi szemszögből nézve az új alkot-
mánybírósági törvényt azt állapíthatjuk meg, hogy 
annak elemei más alkotmánybíráskodási modellek-
ben is megtalálhatók. Az egyetlen és igen fontos ki-
vételt a pénzügyi tárgyú hatáskörcsökkentés jelenti, 
amelyre nincs példa Európában. Az alkotmánybí-
róság hatásköreinek módosítása, szűkítése vagy bő-
vítése azonban nem példa nélküli. lengyelország-
ban például 1997-ben törölték az Alkotmánybíróság 
hatásköreinek sorából a törvények kötelező erejű al-
kotmánykonform értelmezését, miután az konflik-
tushelyzetet teremtett a rendesbíróságokkal. Német-
országban a Szövetségi Alkotmánybíróság felállítása 
után mindössze másfél évtizeddel megszüntették az 
alkotmányértelmezési hatáskört, Spanyolországban 
pedig az előzetes normakontrollt 1985-ben.62 Hatás-
körbővítésre a legaktuálisabb példa a 2008-as fran-
cia alkotmányreform, melynek keretében az addig az 
utólagos normakontrollt mereven elutasító franciák 
végül lehetővé tették a rendesbírák számára, hogy 

az általuk alkalmazandó törvényekkel kapcsolatban 
felmerülő alkotmányossági aggályaikkal az Alkot-
mányjogi Tanácshoz forduljanak.63

Az alkotmánybíróságok hatásköreinek alakulása 
politikai döntések következménye, amelyek helyt-
állóságát a gyakorlat igazolhatja vagy teheti próbá-
ra. A törvényi rendelkezések az alkotmánybírásko-
dás kereteit határozzák meg. Azok gyakorlati alkal-
mazása, ahogy azt mind a hazai, mind a külföldi 
példák mutatják, jelentős mértékben függ az ország 
jogi kultúrájától, az alkotmánybíróság és a politikai 
szervek közötti kapcsolatot pedig meghatározza egy 
ország politikai kultúrája. Az új alkotmánybírósági 
törvényben meghatározott keretek (az Alaptörvény-
ben szabályozott pénzügyi tárgyú hatáskörcsökken-
téstől eltekintve, amely azonban megfogalmazásá-
nak köszönthetően gyakorlatilag megkerülhető) al-
kalmasak arra, hogy Magyarországon továbbra is 
hatékony alkotmányvédelem működjön. Az Alkot-
mánybíróságon és az indítványozási joggal felruhá-
zott szerveken áll, hogy milyen módon használják a 
törvény által adott lehetőségeiket, és képesek-e azok 
határait a hatékony alkotmányvédelem igényeinek 
megfelelően alakítani.
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