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A Fundamentum megtisztelő felkérése az Alkotmány-
bíróság negyedik Alaptörvény-módosítást követő gya-
korlatának elemzésére, értékelésére szólt. Hamis képet 
kelthet persze, ha ezt az elmúlt egy évet önmagában 
nézzük, hiszen 2010 nyara óta (a jelölési szabályok 
megváltoztatása, költségvetési és adótárgyú tör vények 
felülvizsgálhatóságának korlátozása) az alkotmányos-
ság magyarországi enyészetének 
egyik, és talán éppen a leginkább 
szimbolikus, párhuzamos történe-
te az alkotmánybíráskodás lerontá-
sáé. A negyedik alaptör vény-mó-
dosítás az Alkotmánybíróság he-
lyét az alkot mánymódosító több -
ség alatt jelölte ki. Az Alaptörvény 
szö vegébe iktatta az alaptörvény-
módosítások tartalmi felülvizsgá-
latának tilalmát. Ha pedig lenne 
méltósága, mondhatnánk, hogy 
megalázta az Alkotmánybíróság 
intézményét a testület két évtizedes gyakorlatának 
hatályon kívül helyezésével. 

nem harap
Az utóbbi négy évben már sokan újra és újra számba 
vették azt a bővülő listát, amelyen azok a tárgykörök 
szerepelnek, amelyekben a kormánytöbbség az Alap-
törvény eredeti szövegével, majd módosí  tá sával igye-
kezett megelőzni, hogy az Alkotmány bíróság alap-
törvény-ellenesnek nyilvánítson egy  szabályozást, vagy 
az Alaptörvény-konformitás biz to  sítása érdekében ki-
fejezetten már létező alkotmánybírósági gyakorlatot 
írt felül. Az Alaptörvény szövege megváltoztatható; 
a kérdés már 2010 ősze (a kilencvennyolc százalékos 
különadó ügye) óta az volt, hogy az Alkotmánybíró-
ság vállalkozik-e az alkotmánymódosítások alkotmá-
nyosságának tartalmi felülvizsgálatára, illetve, ha 
ehhez nincs is bátorsága, hogyan sikerül érvényre jut-
tatnia az alkotmányos ság követelményrendszerét az 
attól egyre inkább távolodó alaptörvény-szövegek alap-
ján. A kétharmados többség a negyedik alaptörvény-
módosítással az előbbi lehetőségét ki akarta zárni, az 
utóbbit legalábbis megnehezíteni.

Az Alkotmánybíróság az üzenetre receptívnek mu-
tatkozott, de legalábbis megadta magát. A negyedik 
módosítás explicit módon az Alaptörvénybe írta, hogy 
az Alaptörvény és módosítása csak eljárási szem-
pontból vonható alkotmánybírósági kontroll alá. Az 
ellenállás jele mindössze az Alkotmánybíróság jog-
alkotónak címzett kiszólása volt a negyedik alaptör-

vény-módosításról szóló ha tá ro-
zatában. Egy néhány bekezdéses 
megjegyzés arról, hogy a törvé-
nyek, rendeletek majdani felülvizs-
gálata során a testület fi gyelem-
be fogja venni a nemzetközi és az 
uniós tagságból folyó kötelezett-
ségeket, a nemzetközi jog álta-
lánosan elismert szabályait, a 
mindezekben kifejeződő egységes 
értékrendet, ami még az alkot-
mányozás során sem hagyható 
 fi gyelmen kívül.1 Az Alkotmány-

bíróság a határozat indokolásának utolsó érdemi mon-
datával még azt üzente, hogy vannak olyan alkot -
mányos követelmények, amelyek a magyar alkotmá-
nyozó, illetve alkotmánymódosító hatalmat is kötik, 
amelyekhez tehát hozzámérhetők akár az Alaptör-
vény szabályai is. Ez a tétel azonban semmilyen ha-
tással nem bírt a negyedik módosítás felülvizsgálat-
ára. A tartalmilag alkotmányellenes alkotmánymó-
dosítás kontrolljának lehetősége, amint az jól ismert, 
sosem vált az Alkotmánybíróság gyakorlatának ré-
szévé. Erre is fi gyelemmel ellenállás nélkül erősítet-
te meg a testület a negyedik módosítás érdemi felül-
vizsgálatot tiltó szövegét.2

Néhány hónappal később jóval tömörebben fogal-
mazta meg az Alkotmánybíróság egyik tanácsa, hogy 
az alaptörvény-konformitás biztosításának megfele-
lő és kielégítő eszköze az Alaptörvény szövegének 
módosítása, kiegészítése. A határozat tárgya a levél-
tári törvénynek az a szabálya volt, amely az MDP, az 
MSZMP, ezek társadalmi és ifj úsági szervezetei, va-
lamint a SZOT és a szakszervezetek iratainak álla-
mi tulajdonba vételét rendelte el. Az Alkotmánybí-
róság érvelése szerint a törvényi rendelkezés „az U) 
cikk (10) bekezdése alapján az Alaptörvénnyel nem 
ellentétes. Az Alaptörvény negyedik módosítása in-
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dokolásából kiderül ugyanis, hogy az U) cikk (10) 
bekezdésének beiktatása éppen a támadott [levéltá-
ri törvényi] rendelkezés Alaptörvénynek való meg-
felelését kívánta biztosítani”.3

Az Alkotmánybíróságnak a határozatai hatályon 
kívül helyezésére reagáló elvi álláspontja pedig visz-
szatükrözi a kormányzat szándékát, miszerint a két-
harmados többség az alaptörvény-szöveg módosí-
tásával nem csak az Alaptörvény betűjét, de annak 
alkotmánybírósági értelmezését is alakíthatja, felül-
írhatja. 2012-ben az Alkotmánybíróság még azt üzen-
te, hogy az alkotmányos alapértékekre, emberi jo-
gokra és alkotmányos intézmé-
nyekre vonatkozó elvi tételei, 
ame lyek az Alaptörvényben „nem 
változtak meg alapvetően”, tovább-
ra is érvényesek maradnak. Iga-
zolni az eltérést kell az alkotmá-
nyosság két évtizedes gyakorla-
tától: „az előző Alkotmány és az 
Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősé-
ge esetén éppen nem a korábbi alkotmánybírósági 
döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok 
fi gyelmen kívül hagyását kell indokolni.”4 2013 nya-
rán a hangsúly az elvi tételek átvételének „kellő rész-
letességű indokolására” és az újraértékelés lehe tőségére 
került. A testület állásfoglalása szerint a negyedik 
alaptörvény-módosítás következtében „[a] korábbi al-
kotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek fi -
gyelmen kívül hagyása (…) az előző Alkotmány és 
az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyező-
sége esetén is lehetségessé vált, a szabályozás válto-
zása a felvetett alkotmányjogi probléma újraértékelé-
sét hordozhatja.”5 [Kiemelés tőlem.]

Milyen új elvi alaptörvény-értelmezési tételek lép-
hetnek a régiek helyébe?

csÓvÁl
Az Alaptörvény adó- és költségvetési tárgykörökben 
lényegében lehetővé teszi alaptörvény-ellenes törvé-
nyek megalkotását. Az előzetes normakontrolltól el-
tekintve ezeknek a törvényeknek a tartalmát ugyan-
is, retorzióként a kilencvennyolc százalékos külön-
adóval szembeni fellépéséért, az Alkotmánybíróság 
– négy nevesített alapjog érvényesülésének kivételé-
vel – nem vizsgálhatja felül. Az Alaptörvény, leg-
alábbis ebben a relációban, nem minősül jogilag kö-
telező, kikényszeríthető normának. Az alkotmányo-
zó ezt az alkotmánybírósági hatáskörcsonkítást az 
államadósság mértékéhez kötötte. Ebből könnyen 
kiolvasható, hogy a kétharmados többség lényegében 
azt a politikai döntését foglalta az Alaptörvénybe, 

miszerint az államadósság csökkentése (és az ezt célzó 
vagy erre hivatkozó kormányzati szabadság) előbb-
re való az alkotmányosság érvényesülésénél. 

A korhatár előtti nyugdíjak szociális járadékká 
alakításával foglalkozó döntésében az Alkotmánybí-
róság nem csak azonosította, de el is ismerte, sőt ma-
gáévá tette az alkotmányosság relativizálásának ilyen 
indokolását. Nem csak akként, ami az Alaptörvény 
szövegében tételes szabályként (hatáskör-korlátozás-
ként) köti a testületet, hanem úgy is, mint ami mö-
göttes igazolásként az írott rendelkezések értelme-
zését irányítja. Bár a határozat a szociális biztonság 

biztosítása és a nyugdíjrendszer 
szabályozása kapcsán elemezte az 
alaptörvény-szöveg mögötti elve-
ket, de a tételei általánosíthatónak 
hallatszanak. Az Alkotmánybí-
róság megfogalmazásában a ma-
gyar alkotmányosságban „kény-
szerű paradigmaváltás” ment vég-

be. „A gazdasági viszonyok, a pénzügyi és gazdasági 
válság által elmélyített államháztartási szükséghelyzet-
ben elkerülhetetlen volt az államadósság csökkentése, mint 
elsődleges rövid távú államcél megjelölése. Ennek számos 
– rendes körülmények között – méltányos és jogos igényt 
és törekvést alá kellett rendelni.”6

A semmisségi (a 2006-os tömegoszlatásokkal ösz-
szefüggő elítélések egy részét semmisnek minősítő) 
törvény felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság 
ugyancsak fi gyelembe vett, lényegében az ügyet el-
döntő érvekként, az alkotmányosságon kívüli, azt le-
rontó megfontolásokat. „Mivel az ilyen természetű […] 
döntések kivételes jellegűek és az előbbiekben szükségkép-
pen – az igazságosságra hivatkozva – egy különleges hely-
zet politikai és jogi kezelésének az igénye dominál, ezért 
ennek a mércéje nem lehet kizárólag az alkotmányos bün-
tetőjog […] Ezt, és az ügy lezárásához, valamint a tár-
sadalmi megbékéléshez fűződő közérdek szempontját az 
Alkotmánybíróság nem hagyhatta fi gyelmen kívül.”7 [Ki-
emelés tőlem.]

A példák extrémnek tűnhetnek, de mégis „prece-
denst” teremthetnek. A törvényalkotónak és az Al-
kotmánybíróságnak is van már mihez visszanyúlnia 
a negyedik Alaptörvény-módosítást követő gyakor-
latból akkor, ha azt kell igazolnia, hogy a kormány-
zati szabadságnak nem szab végső és sérthetetlen ha-
tárt az alkotmányosság érvényesítése. És nem csak 
hatásköri értelemben, vagyis nem pusztán azoknak a 
törvényeknek az esetében, amelyek az Alkotmánybí-
róság hatáskörét korlátozó rendelkezések miatt nem 
lehetnek normakontroll-eljárás tárgyai. Az alaptör-
vény-értelmezés általános elveiként, illetve az Alap-
törvényt kiegészítő, azzal az Alkotmánybíróság számá-
ra is releváns versengő mérceként jönnek számításba 
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gazdaságpolitikai célok, mint az államadósság csök-
kentése, éppúgy, mint a közelebbről nem meghatáro-
zott politikai érdekek, amelyek a 2006-os tömegosz-
latásokkal kapcsolatos ítéletek megsemmisítését meg-
alapozták.

igazodik
Az actio popularis eltörlésével az Alkotmánybíró-
ság tevékenységének súlypontja az alkotmányjogi 
 panaszeljárásokra került. Az alkotmányosságnak is 
döntően azáltal tud a testület védelmet biztosítani, 
hogy befogadja és orvosolja az alapjogok sérelmét 
kifo gásoló panaszokat. Az Alkotmánybíróság alap-
jog fel fogása – amit még az első Alkotmánybíróság 
alakított ki, szilárdan az európai sztenderdek felet-
ti jogvédelmi szin tet kijelölve – ugyanakkor változ-
ni látszik.

Az egyén szabadságát a magyar 
Alaptörvény szerint a közösség-
ben kell kiteljesíteni. Többször írta 
már le az Alkotmánybíróság is, 
hogy az egyén szabadsága – az 
Alaptörvény keretei között – a kö-
zösségben, ahhoz kötötten érvé-
nyesül. „Az Alkotmánybíróság meg-
állapította, hogy az Alaptörvény em-
berképe nem az elszigetelt egyéné, 
hanem a társadalomban élő felelős 
személyiségé.”8 „Az Alaptörvény az 
egyén–közösség közötti viszonyt az 
egyén közösséghez kötöttsége jegyé-
ben határozta meg (…) Az egyénnek 
társadalmi lényként, szociális beágya-
zottsága miatt bizonyos mértékben 
azonban el kell tűrnie adatai kötelező kiszolgáltatását, 
és azok állam ál tali felhasználását.”9 Ha még ügy nem 
is dőlt el erre hivatkozva, ezekkel a megállapítások-
kal veszélyes hi vatkozási alap teremtődik a közösség 
érdekeinek jogkorlátozó erejére.

A kormányzat annyiban szabályozhatja és korlátoz-
hatja az alapjogokat, amennyiben egyes alapjogok-
nak más jogokkal (kivételesen bizonyos alkot má-
nyosan elismert közérdekekkel) fennálló konfl iktu-
sát rendezi. Ennek alkotmánybírósági felül vizsgálata 
az arányosság – lényegében az Alaptörvényben is 
megjelenő – követelményrendszere mentén történik. 
Ez igazolja, ez teszi ellenőrizhetővé, hitelessé és meg-
győzővé az alkotmánybírósági döntést. Mindezt vi-
szont szükségképpen kiüresíti, ha az Alkotmánybí-
róság maguknak az alapjogoknak a hatókörét szűkí-
ti, immanens korlátokat lát beléjük. Ennek pedig 
egyre több nyomát találjuk az alkotmánybírósági ha-
tározatokban. 

Az Alaptörvénynek a véleményszabadságról szóló 
cikke, amelynek a negyedik módosítással beiktatott 
bekezdései szerint a szólás nem irányulhat mások, 
illetve a magyar nemzet vagy etnikai, vallási közös-
ség méltóságának a megsértésére, különösen is ala-
pot ad arra, hogy az Alkotmánybíróság bizonyos vé-
leménynyilvánításokat eleve ne tekintsen olyannak, 
mint amelyek a véleményszabadság hatókörébe tar-
toznak, így korlátozásukat az arányossági vizsgálat-
nak már nem is szükséges alávetni. A testület értel-
mezésében, amit a nemzetiszocialista és kommunis-
ta rendszerek bűneinek nyilvános tagadása című 
bűncselekményről szóló határozatában fejtett ki, az 
említett rendelkezések beiktatásának „…eredménye-
képpen (…) most már maga az Alaptörvény is kifejezet-
ten nevesít egy olyan esetkört, ahol a véleménynyilvání-
tás szabadsága már nem érvényesül, azaz tulajdonkép-

pen megtiltja az alapjoggal való 
tudatos visszaélést. E tilalom a vé-
leménynyilvánítás szabadságát érin-
tő normák alkotmányos vizsgálata-
kor elvi kiindulópontnak tekintendő 
rendelkezés.”10 „Ezek [ti. az Alap-
törvény IX. cikk (4)–(5) bekezdése] 
alapján a véleménynyilvánítás sza-
badságának alaptörvényi védelme 
eleve nem terjed ki azokra az esetek-
re, amikor valaki a véleménynyilvá-
nítás szabadságát úgy gyakorolja, 
hogy az mások emberi méltóságának, 
továbbá a magyar nemzet, a nem-
zeti, etnikai, faji vagy vallási közös-
ségek méltóságának a megsértésére 
irányul. Ezért ezen tényállások te-
kintetében az Alaptörvény IX. cikk 

(1) bekezdésének sérelme fel sem merülhet” – állapította 
meg az Alkotmánybíróság a parlamenti fegyelmi jog-
gal foglalkozó döntésében.11

Az Alaptörvény több elemében relativizálta azt az 
alapjogi fogalmat, amely szerint ezek a jogok min-
den embert ember mivoltánál fogva, érdemességétől, 
hasznosságától, kötelezettségei teljesítésétől stb. füg-
getlenül egyenlően megilletnek. Az alkotmánybíró-
sági határozatokból vett szövegszerű idézetek is azt 
mutatják, hogy az Alkotmánybíróság is távolodik 
ettől az elvi alaptól. 

***

Mindig születnek, még ha mostanában több is, olyan 
alkotmánybírósági döntések, amelyek eredménye, il-
letve érvelése kritikára ad alapot. A fentiekben ezért 
is nem erre, nem egyes határozatok elemzésére és bí-
rálatára koncentráltam (bár nyilván ezek is fi gyelem-
re érdemes tendenciákat rajzolnak ki). A többségi in-
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dokolásokból, és csak onnan, gyűjtöttem néhány olyan 
elvi – az adott ügy eldöntésén túlmutató – tételt, ami 
meglátásom szerint aggodalomra ad okot. Számos 
határozat hivatkozza (miután jórészt formálisan idézi 
a korábbi gyakorlat alkalmazásáról szóló alkotmány-
bírósági állásfoglalást) a köztársasági Alkotmány ren-
delkezéseihez kapcsolódó értelmezéseket. Az „újsze-
rű” tételek és érvek, amelyeket bemutattam, azonban 
nem versengenek a megelőző két évtized alkotmány-
bírósági gyakorlatával, nem olyan kivételek, amelyek 
erősítik az alkotmányosság szabályait. Olyan új téte-
lek, amelyek egy deklaráltan új időszakban, az Al-
kotmánybíróság korábbi gyakorlatának hatályon kívül 
helyezése után születtek, és amelyek így – ha a tes-
tület hivatkozásokkal és ismétlődő alkalmazásukkal 
megerősíti őket – az alkotmányosság szabályainak 
helyébe léphetnek.
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11.  3206/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indokolás [23]. 

Ugyanez: 3207/2013. (XI. 18.) AB határozat, Indoko-
lás [21].
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Amióta a civil szféra nem absztrakt normakontroll 
indítványokkal, hanem a különböző típusú alapjogi 
panaszokkal aktivizálja az Alkotmánybíróságot, a 
testület soha nem látott mértékben duzzasztja az in-
dítványokat visszautasító végzések állományát. 2012 
előtt az Alkotmánybíróság jóval ritkábban tűnt fel 
nem érdemi döntéshozóként. Természetesen volt mód 
az actio popularisra indult ügyek érdemi vizsgálat nél-
kül visszautasítására is. Erre azonban nem a civil in-
dítványok rostálását célzó, mérlegelést engedő szem-
pontok, hanem olyan eljárási korlátok alapján kerülhe-
tett sor, amelyek magától érte  tődően 
zárták ki a további eljárást (úgy-
mint az Alkotmánybíróság jogha-
tóságának vagy hatáskörének hi-
ánya, az indítvány elbírálását aka-
dályozó kellékhiányosság, vagy a 
támadott norma hatályvesztése 
miatti okafogyottság). Ezek a visz-
szautasítási okok nem biztosítot-
tak az Alkotmánybíróságnak a je-
lenlegihez hasonlítható döntési 
mozgásteret; az indítvány benyújtása és elbírálása 
közé nem is ékelődött az érdemi döntéshozatali el-
járástól szerkezetileg elkülönülő, deliberatív termé-
szetű befogadási procedúra. Meg kell jegyezni ugyan-
akkor, hogy az Alkotmánybíróság akkoriban is szá-
mos ügyet hárított el, csak ezt indirekt módon, 
ke vésbé látványosan tette. Az eljárás lefolytatására 
irányadó határidő hiányában az Alkotmánybíróság 
egy közismert technikával, nevezetesen hallgatással, 
könnyedén megkerülte, hogy minden egyes actio 
popularis indítványban felvetett alkotmányossági kér-
désben állást foglaljon. Ennek következtében pedig 
számos ügy került bizonytalan ideig parkolópályára 
(mígnem a jogalkotó végül, egy aligha megbocsát-
ható aktussal, örökre „megszabadította” a testületet 
ezektől). 

A végzések magas statisztikai aránya kódolva van 
az Alaptörvény előidézte alkotmánybírósági profi l-
váltásba, hiszen az alapjogi bíráskodási funkció tér-
nyerésével a korábbinál sokkal szigorúbb mércék tár-
sultak a civil indítványok befogadásához. A szabá-
lyozás különböző tartalmi befogadási kritériumokkal 
védi az egyes panaszmechanizmusok – s ezzel az Al-
kotmánybíróság – alkotmányos funkciójának integ-
ritását, amelyet számos, az eljárás természetéből (ké-
relemhez kötöttség, iratokon alapuló döntéshozatal 

stb.) fakadó formai követelmény egészít ki. És bár 
ezeket az akadályokat nehéz megugrani, az alkot-
mányjogi panaszban rejlő jogorvoslati potenciál ter-
mészetszerűleg csalogatja a polgárokat. 

Nem gondolom, hogy a végzésekkel lezárt ügyek 
mennyiségéből messzemenő következtetéseket lehet-
ne levonni arra vonatkozóan, hogy az Alkotmánybí-
róság teszi-e a dolgát, illetve azt teszi-e, ami a dolga. 
E mennyiségi mutató árulkodhat és árulkodik is lé-
nyeges kérdésekről (pl. az alkotmányjogi panasz ha-
tékonysága), de önmagában nem enged funkcionális 

defi citre következtetni. Egy a tes-
tület visszautasítási gyakorlatára 
irányuló vizsgálódásnak e helyett 
azt érdemes célkeresztbe vennie, 
hogy az Alkotmánybíróság mely 
ügyekben és azokban milyen indok-
kal fordít hátat a panaszosoknak. 
A kritikák mércéjét pedig ennek 
megfelelően mindenekelőtt az al-
kotmányjogi panasz útján nyerhe-
tő jogvédelem terjedelme adja, 

amelyet a befogadás normatív mércéken alapuló fel-
tételrendszere rajzol ki. 

De vajon e mércék fényében lehet-e egyáltalán a 
testület gyakorlatán fogást találni? Hiszen közismert, 
hogy a befogadhatósági vizsgálat szempontjaira vo-
natkozó szűkszavú és meglehetősen képlékeny tar-
talmú normaszövegben csak kontúrjait lehet felfe-
dezni azoknak a határvonalaknak, amelyek kijelölik 
az alkotmányjogi panasz által garantált jogvédelem 
hatósugarát. A testület döntési mozgásterét ráadásul 
még azzal is fokozni látszik a szabályozás, hogy a be-
fogadási szűrőn fennakadt panaszokat „rövidített” 
indokolással engedi kizárni a további eljárásra érde-
mesnek tartott ügyek sorából.

A normatartalom bizonytalansága azonban nem 
egy viszonylagosan jól körülhatárolt befogadási szem-
pontrendszer hiányát legitimálja, hanem csupán arra 
ad felhatalmazást, hogy azt az Alkotmánybíróság au-
tonóm módon maga alakítsa ki. Ezért ha nem kör-
vonalazódnak azok a megfontolások, amelyek az in-
dítványok szűrését vezérlik, azt mindenképpen ne-
gatív előjellel kell a testület számlájára írni. Ennek 
alátámasztására a továbbiakban először amellett fogok 
érvelni, hogy a szabályozásból következik egy minél 
világosabb, nyomon követhető és megközelítőleg egy-
ségesen alkalmazott befogadási szempontrendszer 

Vissy BeatrixmegkÖtÖzÖtt szabad kezek

a testÜlet visszautasÍtÁsi gyakorlatÁra irÁnyulÓ vizsgÁlÓdÁsnak e helyett azt Érdemes cÉlkeresztbe vennie, hogy az alkot-mÁnybÍrÓsÁg mely Ügyek-ben És azokban milyen in-dokkal fordÍt hÁtat a panaszosoknak
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alkotmánybírósági kidolgozásának és érvényesítésé-
nek kényszere. Majd e követelményt vetítem a gya-
korlatra. 

A befogadhatósági vizsgálat a közgondolkodás-
ban alighanem a jogorvoslást kereső magánszemé-
lyek „mumusa”. Arra feltehetőleg csak kevesen gon-
dolnak úgy, ha egyáltalán bárki, mint a panaszban 
rejlő alanyi alapjogvédelmi potenciált védelmező el-
járásjogi mozzanat. Ezen aligha lehet csodálkozni. 
Míg ugyanis a „kimeneti” oldalon a panasz az indi-
viduális alapjogvédelem eszköztárának leghatéko-
nyabb jogorvoslatát, a bírói jogvédelmet kínálja, a 
„bemeneti” oldalon a szabályozás olyan eljárásjogi 
akadályrendszert állít, amellyel csak az esetek rend-
kívül szűk körében teszi elérhetővé azt. Az eljárás 
során vizsgált szempontrendszer ráadásul amellett, 
hogy a panasz által garantált alanyi alapjogvédelem 
határait messzemenőkig kiszol-
gáltatja a testület mérlegelésének, 
mindehhez olyan vezérfonalakat 
ad, amelyek az alkotmányjogi pa-
nasz szubjektív jogvédelmi funk-
cióját szemmel láthatóan aláren-
delik e mechanizmus objektív jog-
védelmi rendeltetésének (vö. 
alapvető alkotmányjogi jelentősé-
gű kérdésekre korlátozódó felül-
vizsgálat). A befogadhatóság kri-
tériumai a jogvédelem hatókörének 
beszűkítésével gondoskodnak arról, hogy az Alkot-
mánybíróság saját szerepét elsősorban ne az egyéni 
jogsérelmek orvoslásában találja meg, hanem abban, 
hogy az alapjogokra „hangolja” a közhatalmi akarat-
képzést, és tekintetét mindenekelőtt az objektív al-
kotmányos rend fenntartása, valamint az alapvető al-
kotmányjogi jelentőségű jogértelmezési kérdések el-
döntése szempontjából jelentős ügyekre fordítsa. 
Emiatt a panasz az alapjogvédelem szubjektív és ob-
jektív dimenziójának állandó feszültségétől terhes. 
Ebben a megvilágításban pedig a befogadási eljárás 
nem a panaszban rejlő jogorvoslati potenciált védel-
mező, hanem éppen hogy azt aláásó, annak szűkös-
ségét megtestesítő jogintézmény. 

Van ugyanakkor ennek a befogadási szisztémának 
egy olyan eleme, amely kifejezetten a panaszost tart-
ja szem előtt, amelybe akár kapaszkodhatnának is az 
Alkotmánybíróság előtt jogvédelmet kereső polgá-
rok. Nevezetesen az, hogy nekik, feltéve, hogy olyan 
ügyet teszek az Alkotmánybíróság asztalára, amely 
megfelel a befogadási feltételeknek, joguk van ahhoz, 
hogy ügyüket az Alkotmánybíróság érdemben elbí-
rálja. Az alkotmányjogi panaszok befogadása ugyan-
is a szabályozás szerint nem szabad, hanem kötött 
rendszerben történik. Utóbbi azt jelenti, hogy az Al-

kotmánybíróság nem válogat az ügyek közül, hanem 
előre meghatározott szempontok szerint szűri azo-
kat. A befogadó, noha széles mérlegelési joggal bír, 
nem élvez diszkréciót, a formai és tartalmi követel-
ményeknek megfelelő panaszok érdemi elbírálása 
számára nem lehetőség, hanem kötelezettség (s így a 
panaszos oldalán jogosultság). Az alkotmánybírósá-
gi törvény nyelvtani értelmezése („befogadja”) mel-
lett a rendszertani olvasat is ezt támasztja alá, ti. az, 
hogy a visszautasítási végzéseket a testület – még ha 
röviden is – indokolni köteles. Az Alkotmánybíró-
ságnak tehát minden esetben számot kell adnia az 
indítványozónak arról, hogy az általa megfogalma-
zott panasz miért esik kívül az alkotmánybírósági 
jogvédelem hatókörén. Az alkotmányjogi panaszok 
befogadásának rendszere tehát nem összetéveszthe-
tő az amerikai legfelső bírósághoz benyújtott petíci-

ókhoz (writ of certiorari) kapcso-
lódó befogadási eljárással. Abban 
az eljárásban a Supreme Court 
diszk recionális jogkörében telje-
sen szabadon dönt arról, hogy me-
lyik ügyet vonja felülvizsgálat alá, 
anélkül, hogy köteles lenne elszá-
molni a hozzá forduló pervesztes 
félnek azzal, hogy miért nem fog-
lalkozik érdemben az ügyével. Mi-
ként a legfelső bíróság szabályza-
tának 10. rendelkezése fogalmaz: 

„Review on a writ of certiorari is not a matter of right, 
but of judicial discretion.” 

Az, hogy a magyar szabályozás (a német mintát 
követve), ha rugalmas madzaggal is, de megköti az 
Alkotmánybíróság kezét, és így a panaszos igényt 
formálhat a befogadásra, a panasz szubjektív jogvé-
delmi rendeltetéséhez köthető, annak garanciájaként 
értékelhető. Azt juttatja kifejezésre, hogy a jogorvos-
lás, ha nem is elsődleges, de konstitutív funkciója az 
alkotmányjogi panasznak. Ez a rendszer ugyanis nem 
adja meg az Alkotmánybíróságnak azt a felhatalma-
zást, hogy az eljárás során teljesen szem elől veszítse 
a panaszost, minden esetben törvényes okot kell adnia 
arra, hogy ügyének felülvizsgálatát elhárítja. Ha ilyen 
ok nincs, a panaszt el kell bírálni. Így válnak – para-
dox módon – a panasz objektív jogvédelmi rendelte-
tését hangsúlyozó befogadási korlátok egyúttal a pa-
naszban rejlő szubjektív jogvédelem garanciáivá. 

Az Alkotmánybíróság széles döntési szabadságá-
nak fényében jelentéktelennek tűnhet a két fajta be-
fogadási rendszer között különbség. Miután ráadá-
sul az Alkotmánybíróság csúcsszerv, értelmetlennek 
látszik a befogadáshoz való jogosultság hangsúlyo-
zása, hisz nincsen olyan szerv, amely kikényszerít-
hetné azt. A kétféle rendszer ennek ellenére nem mos-

a normatartalom bizony-talansÁga nem egy vi-szonylagosan jÓl kÖrÜl-hatÁrolt befogadÁsi szem-pontrendszer hiÁnyÁt le-gitimÁlja, hanem csupÁn arra ad felhatalmazÁst, hogy azt az alkotmÁny-bÍrÓsÁg autonÓm mÓdon maga alakÍtsa ki
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ható össze. A köztük lévő leglényegesebb különbsé-
get abban látom, hogy a kötött befogadási rend szerben 
a panasz által tartogatott alanyi alapjogvédelemhez 
való hozzáférés jogegyenlőségi kérdés. Ennélfogva 
ennek a jogorvoslatnak a hatékonyságát kizárólag 
szűkössége relativizálhatja, az esetlegesség nem. Ma-
gyarán a törvény előtti egyenlőség követelményének 
az Alkotmánybíróság csakis akkor felel meg, ha ki-
zárja az esetlegességet. Ennek egyetlen módja az, ha 
az egyes panasztípusokhoz kap-
csolódó eljárásai során egy megis-
merhető, cizellált, egységes szem-
pontrendszer kiépítésén és alkal-
mazásán fáradozik. 

Eleget tesz-e az Alkotmánybí-
róság ennek az elvárásnak? Meny-
nyiben törekszik az esetlegesség 
kiküszöbölésére? E rövid írás nyil-
vánvalóan nem vállalkozhat a jog-
gyakorlat átfogó elemzésére. A 
következőkben ezért – a hozzá-
szólás műfajának kereteihez iga-
zodva – csak rá szeretnék mutat-
ni a gyakorlat néhány olyan voná-
sára, tendenciájára, amelyek 
meglátásom szerint egy kevésbé kiszámítható bírás-
kodás felé mutatnak, és így végső soron magukban 
hordozzák a befogadási szűrők akár önkényes kalib-
rálásának a veszélyét is. 

Teljesen világos, hogy a befogadhatósági vizsgá-
lat alapjául szolgáló, az alapjogvédelem terjedelmét 
kijelölő szabályok tartalmának megállapításához az 
Alkotmánybíróságnak összetett érvkészlettel kell dol-
goznia. Vannak olyan befogadási követelmények, 
amelyek jelentését az anyagi jogi szabályokra épülő 
alapjogi dogmatika jelöli ki (pl. az alapjogsérelem mi-
benléte). Míg más feltételek jelentése (pl. az alapve-
tő alkotmányjogi jelentőségű kérdés fogalma) alap-
vetően az alkotmányjogi panasz és az Alkotmánybí-
róság alkotmányos funkciója fényében nyerhet 
értelmet, erre alapított érvekkel tölthető meg tarta-
lommal. Következésképpen a befogadás/visszautasí-
tás egyaránt alapulhat dogmatikai és funkcionális meg-
fontolásokon, érveken. Az esetlegesség szempontjá-
ból ez azért lényeges, mert e különböző típusú jogi 
érvek a kiszámíthatóságnak korántsem ugyanazt a 
szintjét adják. 

Általános benyomásom, hogy az Alkotmánybíró-
ság viszont a panaszok befogadhatóságával összefüg-
gésben ódzkodik attól, hogy dogmatikához folya-
modjon. Pedig egy panaszt aligha lehet ennél meg-
győzőbb, hitelesebb és előremutatóbb érveléssel 
befogadni vagy visszautasítani. Ezt mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy a több mint kétéves gyakorlat 

– talán az alapjogi jogalanyiság fogalmának értelme-
zését leszámítva – mennyire keveset tett hozzá ahhoz 
a kardinális kérdéshez, hogy mi számít alapjogsére-
lemnek. Pedig a panaszosok igen jelentős aránya for-
dul virtuális alapjogi igényekkel a testülethez. Az 
Alkotmánybíróság azonban ilyenkor is inkább a funk-
cionális megalapozású érveket veszi elő (valódi al-
kotmányjogi panasz esetén pl. azt az – egyébként 
szintén helyes – érvet, hogy nem kíván szuperbíró-

ság lenni). Különösen az egysze-
rű jogsérelem és alapjogsérelem 
között nem látszanak a határvo-
nalak, de Alaptörvénysértés és 
alapjogsértés előremutató elhatá-
rolásával is adós a testület. (A bírói 
függetlenség követelményére ala-
pított, bíró által elő terjesztett pa-
nasz például már két alkalommal 
is magyarázat nélkül talált befo-
gadásra – más kérdés, hogy ezt a 
„túlmozgást” a mai politikai való-
ságban jó szívvel nem lehet bírál-
ni.) A dogmatikával együtt járó 
kötöttségek nyilvánvalóan óvatos-
ságra kell, hogy intsék az Alkot-

mánybíróságot az alkotmányjogi fogalmak kimun-
kálásakor, de ahol a dogmatikával is nyújtható ka-
paszkodó, ott – általánosságban – inkább ez a típusú 
érvelés részesítendő előnyben. 

A befogadás esetlegességének visszaszorítását 
nagyban szolgálná az is, ha az elvont megfogalma-
zású befogadási feltételekhez előre meghatározott szem-
pontokat is rendelne az Alkotmánybíróság, és nem 
pusztán eseti jellegű negatív elhatárolásokkal rajzolná 
azokat a körvonalakat, amelyek közelebb visznek ezek 
jelentéstartalmához. Az eddigi gyakorlatból szinte 
csak az tűnik ki, hogy mi nem számít bírói döntést 
érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességnek, il-
letve alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésnek, 
arról, hogy milyen ügy pályázik eséllyel e kategóri-
ák alapján a befogadásra, még a befogadott és elbí-
rált, elenyésző számú ügyek sem igazán árulkodnak. 
Látni kell, hogy a negatív elhatárolásokkal a testü-
let semmilyen mértékben nem köti meg a saját kezét 
a tekintetben, hogy mely típusú ügyekkel köteles a 
későbbiekben is foglalkozni, s így valójában nem ad 
megismerhető mércét. A példa kedvéért: a kiszámít-
hatóság szempontjából nem mindegy, hogy az Al-
kotmánybíróság pusztán befogad egy „nehéz esetet”, 
mert azt alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés-
nek tartja, vagy egyúttal azt is deklarálja, hogy a nehéz 
alapjogi esetek (dworkini értelemben vett hard cases, 
vagyis a morális elvek összemérésével, morális mér-
legeléssel eldönthető esetek) mindig alapvető alkot-

az alkotmÁnybÍrÓsÁg nem vÁlogat az Ügyek kÖzÜl, hanem elõre meghatÁro-zott szempontok szerint szûri azokat. a befogadÓ, noha szÉles mÉrlegelÉsi joggal bÍr, nem Élvez diszk-rÉciÓt, a formai És tartal-mi kÖvetelmÉnyeknek megfelelõ panaszok Ér demi elbÍrÁlÁsa szÁmÁra nem lehetõsÉg, hanem kÖtele-zettsÉg (s Így a panaszos oldalÁn jogosultsÁg)
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mányjogi jelentőségű kérdést vetnek fel. (Ez utóbbit 
egyébként szívesen olvasnám egy döntésben.) 

Az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálásának út-
ját állhatják bizonyos formai feltételek is. Ezek részben 
a panasz egyéni jogvédelmi rendeltetésével, rész-
ben az eljárás természetével magyarázható kritériu-
mok. Az alkotmányjogi panasz esetében különösen 
megalapozott, hogy az Alkotmánybíróság csak ha-
tározott kérelemre járjon el, más-
különben a panaszos önrendelke-
zési jogával kerülne szembe. Erre 
tekin tettel a törvény részletezi a 
panasz minimális kellékeit. Mint 
formai követelmények, ezek szük-
ségképpen objektív természetűek, 
számonkérésük során elvileg nincs 
helye mérlegelésnek. E követelmények tárgyilagos 
karaktere legitimálhatja, hogy az a panasz, amely a 
főtitkár hiánypótlásra adott felhívásában megjelölt 
határidő eltelte után is kellékhiányos, egyesbírói eljá-
rásban utasítható vissza. Ez arra engedne következ-
tetni, hogy a formai feltétel rendszer az egyik legki-
számíthatóbb, legkevésbé esetleges faktora a befo-
gadhatósági vizsgálatnak. Az Alkotmánybíróság 
azonban itt mégis teret nyit az önkényes hatalom-
gyakorlásnak azzal, hogy a törvényszövegből ki nem 
következtethető, saját szubjektív mércéjéhez igazí-
tott elvárást is hozzákapcsol az indítványok törvény-
ben rögzített tartalmi elemeihez. „Az indítványozó 
nem fejtett ki alkotmányjogilag értékelhető okfej-
tést” – ismétlik – ilyen vagy hasonló megfogalma-
zásban – a végzések. Számos esetben olyan indítvá-

nyokkal összefüggésben is, amelyek – a törvénynek 
megfelelően – kifejtik a jog sérelmének lényegét és 
tartalmaznak indokolást is arra vonatkozóan, hogy 
miért tartják a támadott aktust az Alaptörvénnyel 
összeegyeztethetetlennek [a legfrissebbek közül pél-
dául 3029/2014. (III. 3.) vagy 3036/2014. (III. 13.) 
AB végzés]. Teszi ezt az Alkotmánybíróság anélkül, 
hogy maga alkotmányjogilag értékelhető érveléssel 

alátámasztaná, milyen megfonto-
lásból, milyen mélységű indoko-
lást vár el a panaszosoktól. (E for-
mai követelmény túlhajszolása kü-
lönösen disszonáns jelenség annak 
fényében, hogy nemrégiben eltö-
rölték a kötelező jogi képviseletet.) 
Ezzel pedig olyan ütőkártyát tar-

togat a zsebében, amellyel bármikor megkerülheti, 
hogy érdemi indokolással kelljen alátámasztania azt, 
hogy nem állnak fenn a panasz visszautasításának 
tartalmi feltételei.

Nem kétséges, hogy az Alkotmánybíróság nem 
érdemi döntései az egyik legérdemibb feladatának 
produktumai. E feladat abban áll, hogy követke zetes 
gyakorlattal, kézzelfogható és előremutató mércék 
felállításával kijelölje, hogy hol kezdődik, és hol ér 
véget az alkotmányjogi panasz által biztosított alap-
jog- és alkotmányvédelem. Nem hallgathatom el 
azonban azt a nyomasztó kérdést, amely e hozzászó-
lás megfogalmazásakor végigkísérte gondolataimat: 
vajon szabad-e ilyen igényt megfogalmazni egy olyan 
időszakban, amikor az alapjogi és az alkotmánybí-
ráskodás feltételei egyre kevésbé állnak fenn?

az alkotmÁnybÍrÓsÁg vi-szont a panaszok befo-gadhatÓsÁgÁval Össze-fÜggÉsben Ódzkodik at-tÓl, hogy dogmatikÁhoz folyamodjon
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Az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet konferenci-
át rendezett Résnyire zárt ajtó címmel az alkotmány-
jogi panaszról, az alkotmány- és alapjogvédelemről 
2014 februárjában. Tóth Gábor Attila arra hívta fel 
a fi gyelmünket, hogy az Alkotmánybíróság és az al-
kotmányjogi panasz működését nem lehet a megvál-
tozott alkotmányos környezettől függetlenül vizs-
gálni. Magam is így gondolom. Az Alkotmánybíró-
ság hatáskörének és mozgásterének 
az alapvető átformálása szervesen 
illeszkedik az Alaptörvény világá-
ba. Az alapvető jogok és az álla-
mi szervezetrendszer új szabályai 
szubsztantív és átfogó alkotmány-
bírósági értelmezésének elmara-
dása önmagában értékelhetetlen 
jelenség, hiszen nem egyértelmű, 
hogy az Alaptörvény rendelkezé-
seinek hű kibontása, az Alaptör-
vény ún. védelme nem gyengíte-
né-e például az alkotmányos in-
tézmények közötti fékek és ellensúlyok rendszerét, 
vagy nem csökkentené-e az egyéni alapjogvédelmet. 
Az előkérdések tisztázása után e rövid dolgozatban 
áttekintem, hogy milyen tapasztalatokkal szolgál 
az elmúlt bő két év alkotmányjogi panaszos gya-
korlata.1

elõkÉrdÉsek 
1. Magam azon az állásponton voltam az elmúlt évek-
ben, hogy jó lenne, ha a jogalkotó bevezetné az al-
kotmányjogi panaszt, mert nincs ésszerű magyará-
zata annak, hogy az Alkotmánybíróság csak a tör-
vényhozót ellenőrzi, a hatóságok és a bíróságok 
alkotmánynak megfelelő jogalkalmazása azonban 
kontroll nélkül marad. Különösen fontos lenne ez 
akkor – hangsúlyoztam –, amikor láthatóan még nem 
tudatosodott megfelelően a jogalkalmazóban, hogy 
a jogszabályokat az alkotmánynak megfelelően kell 
értelmezni és alkalmazni.2 Mindemellett az is kimu-
tatható, hogy az egyes alkotmányossági problémák 
elbírálása könnyebb, ha az Alkotmánybíróság látja a 

konkrét esetet (case and controversy), amely kapcsán 
az alkotmányossági probléma felmerül.3

Nem tekintettem azonban az alkotmányjogi pa-
naszt és az actio popularist egymás alternatívájának. 
Megfelelő eljárási szabályok kidolgozása mellett az 
emberek eljárás kezdeményezése útján történő rész-
vétele az alkotmányos felülvizsgálatot végző fórum 
munkájában egyidejűleg több formában is életképes. 

Mivel a jogszabályok alkotmányos-
 sági felülvizsgálatának lehető sége 
egy alkotmányos demokráciában 
részben azzal igazolható, hogy a 
törvényhozó ellenőrzése az Alkot-
mánybíróság segítségével vissza-
csatolható a néphez, indokolt sza-
bályozási cél, hogy a nép ne csak 
a képviselői útján, hanem egyé-
nileg is kezdeményezhesse az Al-
kotmánybíróság absztrakt norma-
kontrollra irányuló eljárását. Az 
Alkotmánybíróság az eljárási sza-

bályok (Ügyrend) kialakításával és az alkotmányjo-
gi érvelésen alapuló következetes gyakorlat kialakí-
tásával meg tudja teremteni azt a helyzetet, hogy csak 
„érdemi” ügyekkel foglalkozzon „érdemben”. Az Al-
kotmánybíróság 2012 előtt sem törekedett arra, hogy 
futószalagon gyártsa a határozatokat, bár talán fel-
róható, hogy az ügyek „természetes kiválasztódásá-
nak” folyamatát nyilvános és meggyőző alkotmány-
jogi érveléssel nem igazolta.

Ezzel szemben 2012 után az alkotmánybírósági 
hatáskörök átformálása mindenképpen akadályozza, 
hogy az egyén érdekeltségétől és érintettségétől füg-
getlenül az Alkotmánybíróság útján fellépjen egy al-
kotmányellenes jogszabályi rendelkezés ellen. Az 
utólagos absztrakt normakontrollt kezdeményezők 
köre még a negyedik módosítás után is szűkre sza-
bott, és alább látni fogjuk, hogy az alkotmányjogi 
panaszeljárások között pedig ma már erősen domi-
nál az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz, 
amely nem irányul normakontrollra. Az igazgatás 
központosítása a hatékonyság zászlaja alatt (a félre-
értés elkerülése végett: a végrehajtó hatalom haté-
konysága, egyes jogok hatékony állami garantálása 

Gárdos–Orosz Fruzsinaaz alaptÖrvÉny És az alkotmÁnyossÁg legfõbb 
õrÉnek „feladat- És hatÁskÖre”

az utÓlagos absztrakt normakontrollt kezde mÉ-nyezõk kÖre mÉg a negye-dik mÓdosÍtÁs utÁn is szûk-re szabott, az alkotmÁny-jogi panasz eljÁrÁsok kÖ-zÖtt pedig ma mÁr erõsen dominÁl az abtv. 27. §-a sze-rinti alkotmÁnyjogi pa-nasz, amely nem irÁnyul normakontrollra
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egyébként a jogállamiságot biztosító kritérium), az 
önkormányzatok és a civil szféra elgyengítése, az egy-
házak elismerési szabályainak megváltozása, vagy 
alapvető közpénzügyi kérdések alkotmányossági el-
lenőrzésének kizárása mind azt mutatják, hogy az 
első sorban az egyéni szabadság biztosítását célzó li-
berális demokráciát felváltja egy, a „jó élet” ismérve-
it a többség erejével érvényesítő központosított hata-
lomgyakorlás. Ennek az államnak pedig minél ke-
vesebb polémiára, diskurzusra van szüksége. Ebbe a 
folyamatba szervesen illeszkedik a jogszabályok al-
kotmányossági felülvizsgálatának elerőtlenedése, és 
cserébe a rendes bíróság központosított „alkotmá-
nyossági” ellenőrzése.

2. Az Alaptörvény a negyedik módosítást követő-
en a konszolidációs alkotmány koncepcióját feledve 
egy lényegileg új alkotmánynak tekinthető. Annak 
ellenére így van ez, hogy az Alkot-
mánybíróság kimondta 13/2013. 
(VI. 17.) AB határozatában, hogy 
a korábbi alkotmánybírósági ha-
tározatok az alkotmányosságról 
szó ló kánon részei: hatályukat 
vesztették, de továbbra is hivatkoz-
hatóak és idézhetőek, ha az Alap-
törvény rendelkezése lényegileg 
egyezik az Alkotmány rendelke-
zésével. Az Alaptörvény negyedik módosításának al-
kotmányossági vizsgálatáról határozó 12/2013 (V. 
24.) AB döntésében pedig kimondta, hogy a táma-
dott rendelkezések alapján megalkotandó külön jog-
szabályok alkotmányosságának vizsgálata során az 
Alkotmánybíróság az alaptörvényi rendelkezéseket 
úgy fogja értelmezni, hogy azok mind az Alaptör-
vényben, mind pedig az európai uniós és a nemzet-
közi jogi kötelezettségekben megjelenő alapvető el-
vekkel és értékekkel egységes, ellentmondásmentes 
rendszert képezzenek. A két határozatot összeolvas-
va akár úgy is tűnhet, hogy az Alkotmánybíróság je-
lenlegi többsége magát elsősorban az alkotmányos-
ság őrének tekinti, és nem az Alaptörvény megalko-
tójának eredeti szándékát kívánja feltárni. Ám ez az 
értelmezés bizakodó és tétova, hiszen a jelenség hol 
markánsan feltűnik, hol elmaradozik még a jelenle-
gi személyi összetétel mellett működő Alkotmány-
bíróság gyakorlatában is.

Bitskey Botond mondta a fent említett konferen-
cián, hogy az Alkotmánybíróság első két „alaptörvé-
nyes” évének tevékenységét úgy tudjuk lemérni, ha 
azt összevetjük az 1990–1992 közötti időszakkal. 
Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltást követően az 
első Alkotmánybíróság sok mindent meghatározott, 
megkezdte a láthatatlan alkotmány létrehozását. Az 

Alaptörvény első két évének alkotmánybírósági ta-
pasztalatait fi gyelembe véve azonban nem sokat lehet 
tudni arról, hogyan védi majd az állam például a tu-
lajdonhoz való jogot, az egyenlő bánásmódhoz való 
jogot vagy éppen az egyesüléshez való jogot. 

A demokratikus úton kiválasztott többség uralma 
önmagában nem garantálja, hogy az egyéni sza-
badságot vagy méltóságot mindenek felett védő de-
mokrácia jön létre. Az alkotmányos felülvizsgálat te-
kintetében a bizonytalanság oka lehet az, hogy az új 
alkotmányos rend következtében az alapvető szub-
sztantív változások sok területen még nem követ-
keztek be. A változások „visszafogott” tempójához 
a nemzetközi és az uniós intézmények tiltakozásai 
mellett az is hozzájárult, hogy az Alkotmánybíró-
ság néhány esetben vitatkozott a törvényhozóval, és 
sok esetében nem mutatott aktivitást, nem mutatott 

fogékonyságot az Alaptörvény ér-
telmezése iránt. Ezért nem egy-
értelmű ma az alkotmányosság és 
az Alaptörvény viszonya, illetve 
az Alaptörvény tartalmának kap-
csolata az eddig kialakított vagy 
elismert alkotmányos szabály-
rendszerrel.

Ebben az összefüggésben köny-
nyen belátható, hogy egy alkot-

mányos intézmény aktivitását önmagában nehéz meg-
ítélni, hiszen az csak akkor üdvözlendő, ha az alkot-
mányos, jogállami kultúra kibontakozását szolgálja 
és az alkotmányos jogok kiteljesítése felé hat. Ezt a 
folyamatot azonban nem feltétlenül segíti az Alap-
törvény originalista értelmezése, illetve az Alaptör-
vény értelmezésétől való tartózkodás sok esetben job-
ban hozzájárul a már meglévő szabályrendszer meg-
őrzéséhez.

3. Mindezek fényében milyen elvárások támaszt-
hatóak mégis az Alaptörvény Alkotmánybíróságával 
szemben?

A jog objektivitása már régen meggyökeresedett 
felfogás. Ebből ered, hogy az Alkotmánybíróság dön-
téshozatalával kapcsolatban is megfogalmazódik az 
objektivitás igénye, azaz hogy jöjjön létre egy olyan 
fogalmi rendszer, amelynek használatával a dönté-
sek tartalma előre kalkulálható. Az Alkotmánybíró-
ság feladatkörében az indítványok által felvetett kér-
dések elbírálása azonban alapvetően mérlegelésen 
alapuló megítélést igényel. A mérlegelés az alkot-
mánybíráskodás során szinte minden eljárási és ér-
demi kérdés esetében felmerül. Az objektivitás mint 
jogi érv azt célozza meg, hogy az ún. mérlegelés el-
végzéséhez is valamiféle előre kiszámítható és meg-
határozható fogalmi rendszer jöjjön létre.4

akÁr Úgy is tûnhet, hogy az alkotmÁnybÍrÓsÁg je-lenlegi tÖbbsÉge magÁt el-sõsorban az alkotmÁnyos-sÁg õrÉnek tekinti, És nem az alaptÖrvÉny megalko-tÓjÁnak eredeti szÁndÉ-kÁt kÍvÁnja feltÁrni.
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Az Alkotmánybíróság döntéseinek legitimitása 
ugyanis nem az autoritásból fakad. Nem igazolható 
egy alkotmányos demokráciában, hogy az Alkot-
mánybíróság, a kiválasztottak majd jobban meg tud-
ják ítélni az alkotmányos kérdéseket, főképp az alap-
vető jogok tartalmáról szóló dilemmákat, mint a nép, 
vagy mint a választott képviselőik. A legitimációs 
adu az elvégzett alkotmányjogi érvelés, tehát az át-
látható és közérthető, logikus fogalmi rendszer hasz-
nálata. Egy döntés objektivitása 
azt jelenti a jogban, hogy azt logi-
kus és kimerítő, nyilvánosan iga-
zolható érveléssel támasztottak 
alá.5 Az Alkotmánybíróság fele-
lőssége arra terjed ki, hogy olyan 
érvrendszereket alakítson ki, ame-
lyek kiállják e nyilvános érvelés 
próbáját, és nem részrehajlóak.6 Az 
Alkotmánybíróság döntéseinek le-
gitimációs alapját keresve tehát 
nem kizárólag az eljárási, állam-
szervezeti, hatalommegosztási 
kérdéseket szükséges elemezni 
(például azt, hogy mi a következ-
ménye annak, hogy megszűnt a 
paritásos bizottsági jelölés az al-
kotmánybírók kiválasztásakor), 
hanem elsősorban a döntések tartalmi meggyőző ere-
jét kell számba venni.7 Az alkotmányos érvelésnek – 
nem elhanyagolható mellékhatásként – továbbá a po-
litikai és a társadalmi diskurzust alapvetően befolyá-
soló ereje van.

Mindezek alapján a legfontosabb talán az, hogy 
az Alkotmánybíróság érvrendszere, az alkalmazott 
alkotmányelmélet és a dogmatika megmaradjon az 
alkotmányos demokrácia eddig kialakított, a nem-
zetközi jog és az uniós jog által is érvényesített fo-
galmi keretei között. 

tÉnyek És tapasztalat – az alkotmÁnyjogi panasz
Hogyan változott meg tehát Magyarországon az al-
kotmánybíráskodás jellege, szerepe, feladata a bárki 
által kezdeményezhető utólagos absztrakt norma-
kontroll-eljárás megszüntetésével és az új alkotmány-
jogi panaszos eljárások, elsősorban az Abtv. 27. §-a 
szerinti alkotmányjogi panasz bevezetésével? To-
vábbra is domináns-e az Alkotmánybíróság gyakor-
latában az alkotmányos jogrend objektív védelmének 
funkciója, vagy az alkotmányjogi panasz előretöré-
sével az egyes ügyekben érvényesítendő szubjektív, 

egyéni jogvédelem feladata kerül vitathatatlanul elő-
térbe? Az alkotmányjogi panasz új befogadási eljá-
rásában számos alakban merül fel a kérdés, például 
a res iudicata, vagy az ahhoz bizonyos értelmezési irá-
nyai miatt kapcsolódó „alapvető alkotmányjogi je-
lentőségű” kérdés megítélésénél, vagy éppen annak 
a dilemmának a mélyén, hogy milyen tágan vagy szű-
ken értelmezi az Alkotmánybíróság a jogsérelem, il-
letve a jogorvoslat kimerítésének kritériumát. 

Az Alkotmánybíróság több 
esetben kimondta, hogy az alkot-
mányjogi panasz célját általában a 
jogsérelem orvoslásában látja, 
amely az érintettség okán végső 
soron megkülönbözteti e hatáskört 
a korábbi utólagos absztrakt nor-
makontrolltól. Mindezek mellett 
azonban azt is elismerte, hogy az 
alkotmányjogi panasznak van egy 
objektív, általános alkotmányvé-
delmi funkciója is, amelynek ered-
ményeképpen a jogkövetkezmé-
nyek az egyedi ügyön túlmutató 
jelleggel kerülnek meghatározás-
ra. Az alkotmányjogi panaszeljá-
rások esetében legelőször azt a kér-
dést kell feltenni, hogy hol húzó-

dik az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok 
hatáskörei közötti határvonal, és mi az, ami csakis 
rendes bírói útra tartozó jogalkalmazási kérdés, il-
letve mire terjed ki az alkotmánybírósági hatáskör a 
bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatával kap-
csolatban. 

Megszokássá vált, hogy az Alkotmánybíróság meg-
állapításainak, akár az indokolásokban szereplő obiter 
dictum gondolatoknak is általános érvényű jelentést 
tulajdonít az olvasó. Az alkotmányjogi panasznak 
azonban a normakontrollhoz képest lényegi eleme, 
hogy nem pusztán normakontrollról vagy egyáltalán 
nem arról van szó, azaz az Alkotmánybíróság által 
tett megállapítások elsősorban az adott ügyre érvé-
nyesek. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy 
az Alkotmánybíróságnak az eljárás során ne kellene 
általánosan is alkalmazható iránymutatást adnia arra 
vonatkozóan, hogy az indítványozó milyen ügyek-
ben fordulhat az Alkotmánybírósághoz. Azt jelenti 
viszont, hogy nem lehet olyan módon és mértékben 
általános érvénnyel felruházni az Alkotmánybíróság 
egyes tételmondatait, ahogy ez az absztrakt norma-
kontroll-eljárások esetében történhet.

Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerinti alkotmány-
jogi panaszt azért is hívják sokan régi típusú panasz-
nak, mert a 2012. január elsején hatályba lépő Alap-

az alkotmÁnybÍrÓsÁg dÖntÉseinek legitimÁciÓs alapjÁt keresve tehÁt nem kizÁrÓlag az eljÁrÁsi, Ál-lamszervezeti, hatalom-megosztÁsi kÉrdÉseket szÜksÉges elemezni (pÉldÁ-ul azt, hogy mi a kÖvet-kezmÉnye annak, hogy megszûnt a paritÁsos bi-zottsÁgi jelÖlÉs az alkot-mÁnybÍrÓk kivÁlasztÁsa-kor), hanem elsõsorban a dÖntÉsek tartalmi meg-gyõzõ erejÉt kell szÁmba venni
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törvény előtt is létezett az egyéni jogérvényesítésnek 
ez a lehetősége az Alkotmánybíróság előtt. Az Al-
kotmánybíróság hatásköreinek alapvető változása 
azonban új megvilágításba helyezi ezt a jogintéz-
ményt. Egyrészt mind az indítványozók, mind az 
Alkotmánybíróság számára kényszerűen adódik egy 
összehasonlító kontextus, hiszen azzal, hogy beve-
zetésre került a bírói döntés alkotmányosságát köz-
vetlenül értékelő vizsgálat lehető-
sége (az Abtv. 27. §-a szerinti pa-
nasz), megjelent az igény arra is, 
hogy az indítványozó döntsön, ál-
láspontja szerint az alaptörvény-
ellenes jogszabály okozza-e az 
ügyében született bírósági döntés 
alaptörvény-ellenességét. Mind-
emellett az alkotmányjogi panasz 
elbírálása során esedékes normakontroll is más ruhát 
ölt. Míg korábban az alkotmányjogi panasz elbírá-
lása során az Alkotmánybíróság valójában absztrakt 
normakontrollt végzett, a 2012 utáni gyakorlatban 
az Abtv. 26. §-a szerinti alkotmányjogi panasz ese-
tében is előtérbe kerül az egyéni jogvédelem kérdé-
se amellett, hogy a panasz az alkalmazott jogszabály 
felülvizsgálatára irányul. 

Az alkotmányjogi panaszeljárásokban bevezetett 
ún. befogadási eljárás lényegét tekintve megfeleltet-
hető a 2012 előtti alkotmányjogi panasz érdemi el-
bírálhatóságáról döntő vizsgálatnak. A befogadási 
eljárás során azonban a korábbi alkotmányjogi pana-
szos gyakorlatnál hangsúlyosabban merül fel az a kér-
dés, hogy a bekövetkezett jogsérelmet képes-e az Al-
kotmánybíróság orvosolni a konkrét ügyben alkal-
mazott jogszabály alkotmányossági kontrolljára 
irányuló eljárással. A normakontroll objektív jogvé-
delmi funkciójával kapcsolatos dilemmák legtöbb-
ször az Abtv. 29. §-ában foglalt kritériumok (az ügy 
érdemét befolyásoló alaptörvény-ellenesség vagy alap-
vető alkotmányjogi jelentőségű kérdés) megítélésé-
nél merülnek fel. 

Az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz, 
amely a bírói döntés és az azt megelőző bírósági el-
járás alkotmányellenességére mutat rá, és a korábban 
is létező alkotmányjogi panasz [Abtv. 26. § (1) be-
kezdés] között helyezkedik el az Abtv. 26. § (2) be-
kezdésében szabályozott alkotmányjogi panasz, amely 
több szempontból is különleges, kivételes. Ebben az 
esetben a közvetlenül hatályosuló vagy közvetlenül 
alkalmazandó norma alkotmányosságára kérdezhet 
rá az indítványozó anélkül, hogy előzetesen a bíró-
ság előtt próbálkozna jogai érvényesítésével. Az Al-
kotmánybíróság új hatásköreivel foglalkozó munkák8 
kritikai éllel vetették fel e hatáskör „kivételességé-

nek” legitimitását, azaz a törvényben szabályozott 
„kivételesség” viszonyát az alkotmányossági felül-
vizsgálat jogorvoslati jellege tekintetében.9 Az alkot-
mánybírósági gyakorlat az eddigiekben nem a kivé-
telességre, hanem az Abtv. 26. § (2) bekezdése sze-
rinti panasz különleges érintettséget megkövetelő 
jellegére helyezte a hangsúlyt. 

Az Alkotmánybíróság egyik döntésében, általá-
ban az alkotmányjogi panaszok 
céljával kapcsolatban a következő-
képpen fogalmazott. „Az Alaptör-
vény 24. cikk (2) bekezdés c) és d) 
pontja szerinti alkotmányjogi panasz 
jogintézményének egyaránt elsődle-
ges célja ugyanis az egyéni, szubjek-
tív jogvédelem: a ténylegesen jogsé-
relmet okozó alaptörvény-ellenes jog-

szabály, illetve alaptörvény-ellenes bírói döntés által 
okozott jogsérelem orvosolása. Ehhez kapcsolódik a jog-
szabály felülvizsgálatára irányuló alkotmányjogi pana-
szok esetén másodlagos célként a későbbiekben előforduló 
hasonló jogsértések megelőzése és ennek révén egyben az 
alkotmányos jogrend objektív védelme. Mindenekelőtt 
ebben különbözik az alkotmányjogi panasz eljárás az 
absztrakt utólagos normakontrolltól, amely – egyéni 
 jogvédelmi funkció nélkül is – jövőbeli, esetleges vagy 
egyébként az indítványozót közvetlenül nem feltétlenül 
érintő elvont alkotmányossági probléma, alaptörvény-
ellenesség megszüntetésének eszköze lehet. Az alkotmány-
jogi panasz kettős célját tükrözi az alkotmányjogi pa-
nasz eljárásban az alaptörvény-ellenesség megállapítá-
sának kettős jogkövetkezménye is: egyrészt, alkalmazá-
si tilalom az eljárására okot adó ügyben, illetve a döntés 
megsemmisítése [Abtv. 45. § (2) bekezdés, 43. §]; más-
részt, hatályvesztés és a további alkalmazás tilalma 
[Abtv. 45. § (1) bekezdés].” {3367/2012. (XII. 15.) AB 
végzés, Indokolás [13]–[14]; megerősítve: 6/2013. 
(III. 1.) AB határozat, Indokolás [214]}. Így tehát el-
méletileg az Alkotmánybíróságnak egyszerre nyílik 
lehetősége megszűrni a jogrendszert az alkotmány-
ellenes normáktól és jogorvoslatot nyújtani a konk-
rét alkotmányjogi panaszos részére.10

2014. március idusán az Abtv. 27. §-a szerinti 
német típusú valódi alkotmányjogi panasz a legnép-
szerűbb az indítványozók körében. Az indítványo-
zók főképp az Alaptörvény XXVIII. cikkében fog-
lalt tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való joguk 
sérelmére hivatkozva kifogásolják a rendes bíróság 
eljárását. Az alkotmányjogi panasz sikere abban mu-
tatkozik meg, hogy milyen mértékben tudja orvosol-
ni az alkotmányos jogsérelmeket. Ez a mutató köz-
tudottan a nullához konvergál,11 ami jelentheti azt, 
hogy nincsenek ilyen jogsérelmek, és jelentheti azt 

hogy az alaptÖrvÉny alapjÁn mi szÁmÍt az egye-di esetekben alapjogsÉre-lemnek, egyes alkotmÁ-nyos jogok sÉrelmÉnek, nem igazÁn tudjuk tehÁt ma mÉg megmondani
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is, hogy az indítványozók által megfogalmazott jog-
sérelmeket az alkotmánybírósági eljárás nem tudja 
orvosolni. Bár a gyakorlat alapján már megállapít-
hatóak a befogadási eljárás lényegi kérdései, és az ér-
demi eljárás nem változott, nem beszélhetünk arról, 
hogy Magyarországon kiszámítható módon lehetne 
tudni azt, hogy milyen esetekben érdemes az Alkot-
mánybírósághoz fordulni a bírói döntés megsemmi-
sítése érdekében, és a gyakorlat alapján milyen ered-
ményre lehet számítani az érdemi eljárás kimenete-
lét illetően. Az Abtv 26. § (2) bekezdésének eddig 
kialakított gyakorlatáról pedig általában véve elmond-
ható, hogy az Alkotmánybíróság a befogadási krité-
riumokat kifejezetten szigorúan értelmezte, így kü-
lönösen a határidőre és az érintettségre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazása odavezetett, hogy az Abtv. 
26. § (2) bekezdése alapján benyújtott alkotmányjo-
gi panaszoknak csak nagyon szűk köre jutott át a be-
fogadási eljárás szűrőjén.12

Hogy az Alaptörvény alapján mi számít az egye-
di esetekben alapjogsérelemnek, egyes alkotmányos 
jogok sérelmének, nem igazán tudjuk tehát ma még 
megmondani. Vannak példák, néhol reménykeltőek, 
és tanítjuk továbbra is a korábbi alkotmánybírósági 
gyakorlatot. Az egyedi ügyekhez kötött alkotmányos 
jogvédelemmel kapcsolatos elvárásainkat sem lehet 
azonban függetlenül értelmezni az Alaptörvénytől. 
Az alkotmányjogi panaszos eljárásban az Alkotmány-
bíróságnak az érdemi szakaszban – ha a befogadás 
során eldöntötte, hogy az egyéni jogsérelmet képes-e 
orvosolni – már ugyanazokkal az értelmezési felada-
tokkal kell megbirkóznia, mint az absztrakt norma-
kontroll esetében. A befogadás nagyszámú vissza-
utasítása, ami 2014 tavaszán alapvetően jellemzi a 
rendszer működését, tehát nem izolált jelenség, annak 
értékelését a megváltozott alkotmányos környezet 
elemzésével együtt kell elvégezni.

Azzal, hogy végső soron az Alkotmánybíróság a 
szigorú befogadási eljárás miatt az alapvető jogok te-
kintetében az alkotmányjogi panaszos eljárás során 
is visszafogottan él az Alaptörvény védelmére kapott 
mandátumával, nem biztos, hogy kevésbé védi az al-
kotmányosságot, az alkotmányos demokrácia vívmá-
nyait, mintha aktivista volna. A probléma azonban 
az, hogy ez a jelenség egy alapvető rendszerhibára 
mutat rá, mégpedig arra, hogy az Alkotmánybíróság 
nem tudja kielégítően ellátni a valódi feladatát, nem 
tudja megvalósítani az aktív alkotmányértelmezést, 
az aktív egyéni alapjogvédelmet. Így aztán mégis-
csak az Alaptörvény őre marad, legalábbis abban az 
értelemben, hogy tényleges „feladat- és hatásköre” 
alkalmazkodik az Alaptörvény szellemiségéhez, az 
alkotmányozó elvárásához, „eredeti szándékához”.
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Chronowski Nóra alkotmÁnyjogi panasz És alkotmÁnyvÉdelem*
Az Alaptörvényhez köthető, alkotmánybíráskodást 
átalakító változások közül kizárólag az alkotmány-
jogi panasz megújítását fogadta optimizmussal az al-
kotmányjogász szakma túlnyomó része. Az új sza-
bályozásról szóló első értékelések elsősorban az in-
dividuális alapjogvédelem térnyerésére fókuszáltak a 
valódi alkotmányjogi panasz bevezetése miatt. Ezzel 
egyidejűleg viszont megszűnt az érdekeltség nélkü-
li, actio popularis absztrakt utólagos normakontroll-
indítványozás lehetősége.

Az alkotmányjogi panasz reformja1 az Alaptör-
vényhez fűzött indokolás szerint „az alapjogvédelem 
új korszakát nyitja meg”, mivel a „hatékony rendes 
jogorvoslati lehetőségeit már kimerítő panaszos szá-
mára egy olyan további különleges jogorvoslatot biz-
tosít, amely a legsúlyosabb – alkotmányos – jogsérel-
mek esetén lehetőséget ad az Alkotmánnyal össz-
hangban lévő döntés meghozatalára”. A normatív 
panasz alap- és kivételes esetei [Abtv. 26. § (1)-(2) 
bekezdés] mellett tehát megjelent az individuális vagy 
valódi alkotmányjogi panasz [Abtv. 27. §], amely az 
ügy érdemében hozott vagy a bí-
rósági eljárást befejező egyéb bírói 
döntés alkotmányossági vizsgála-
tára irányul, kiterjesztve ezzel az 
alkotmánybírósági kontrollt a ren-
des bíróságok alapjogi jogalkal-
mazására. Az új konstrukció célja 
a normakontroll-hangsúlyos ma-
gyar alkotmánybíráskodás elmoz-
dítása az egyéni jogvédelem irá-
nyába.2 A szabályozás az indítvá-
nyozást érintettséghez és bírósági 
eljáráshoz köti, azonban a norma-
tív panasz kivételes esetével bírói 
döntés hiányában is lehetőség van normakontroll kez-
deményezésére, ha a jogsérelem az alaptörvény-elle-
nes jogszabály alkalmazása vagy hatályosulása foly-
tán közvetlenül következett be. Ez utóbbi akár al-
kalmas is lehetne az actio popularis indítványozás 
megszűnésének kompenzálására, a jogorvoslati funk-
cióból adódó előnnyel kombinálva, ha az Alkotmány-

bíróság a befogadási kritériumokat nem értelmezné 
szigorúan.

Ebben a rövid írásban nem az individuális alap-
jogvédelmi funkcióra összpontosítok, hanem azt pró-
bálom feltérképezni, hogy az alkotmányjogi panasz 
mennyiben járult hozzá az alkotmány objektív és pre-
ventív védelméhez az Alaptörvény hatálybalépése óta 
eltelt időszakban.3 Ezt kvantitatív és kvalitatív mu-
tatókkal, valamint bizonyos – elsősorban a különvé-
leményekben kifejezett – attitűdök felvillantásával, 
továbbá az intenzitásra ható tényezők összegyűjtésé-
vel törekszem bemutatni. A hipotézis az, hogy a pa-
nasz szigorú, és az alkotmánybírósági gyakorlatban 
megszorítóan értelmezett feltételrendszere szűkíti a 
preventív és objektív alkotmányvédelmet Magyaror-
szágon, így nem kompenzálja az absztrakt utólagos 
normakontroll indítványozói körének drasztikus szű-
küléséből adódó hátrányokat.

Objektív alkotmányvédelem alatt legszűkebben 
alkotmányellenes normák megsemmisítését ért hetjük. 
Tágabb megközelítésben idetartozik az is, amikor az 

alkotmánybíróság nem semmisít 
meg, de kijelöli az alkotmányos ér-
telmezés tartományát alkotmányos 
követelmény megállapításával 
(alkot mány konform értelmezés). 
Legtágabb értelemben hozzájárul 
az objektív alkotmányvédelemhez, 
amikor a testület az indítványt 
ugyan elutasítja, de konkrét alkot-
mányértelmezést végez, és ezzel 
feltárja az alaptörvény jelentéstar-
talmát. Az alkotmányjogi panasz 
alakzatai közül elsősorban a nor-
matív alap- és kivételes eset vezet-

het közvetlen objektív alkotmányvédelemhez, vagyis 
alkotmányellenes norma megsemmisítéséhez, a va-
lódi panasz pedig közvetett módon, alkotmányos kö-
vetelmény megállapításával fejthet ki preventív ha-
tást. 

Mennyiség. Az alkotmányjogi panaszeljárások száma 
meglehetősen magas volt az első két évben, ötszáz-
nál is több döntést hozott meg az Alkotmánybíróság 
e hatáskörében, ezek túlnyomó többsége azonban 

* A kutatást a K-109319. sz. OTKA projekt és az MTA 
Bolyai János kutatási ösztöndíja támogatta.

ebben a rÖvid ÍrÁsban nem az individuÁlis alapjog-vÉdelmi funkciÓra Össz-pontosÍtok, hanem azt prÓbÁlom feltÉrkÉpezni, hogy az alkotmÁnyjogi panasz mennyiben jÁrult hozzÁ az alkotmÁny ob-jektÍv És preventÍv vÉdel-mÉhez az alaptÖrvÉny hatÁlybalÉpÉse Óta eltelt idõszakban.
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visszautasítás volt. Közelebbről 2012-ben és 2013-
ban összesen 579 alkotmányjogi panasz tárgyú dön-
tés született, ebből 2012-ben 366, 2013-ban pedig 
213. 2012-ben az elbírált ügyek 98,6%-ában (361 
esetben) a panaszt visszautasították. 5 ügyben hatá-
rozattal zárult az eljárás, de csak 1 esetben – a bírói 
tisztség korhatárának leszállítása ügyében – állapí-
tott meg az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenes-
séget (ez az összes panaszeljárás 0,3%-a). 2013-ban 
39 esetben határozattal zárult az eljárás (vagyis a pa-
naszok 18,3%-át befogadták), és 8 ügyben (az összes 
ügy 3,7%-a) állapított meg a testület alaptörvény-el-
lenességet. A visszautasító végzések száma már csak 
174 (az összes ügy 81,6%-a), a befogadási arány tehát 
nőtt.4 Ebből látható, hogy kevés alkalommal volt si-
keres a panasz az indítványozó szempontjából. Az 
alacsony találati arány indoka egyrészt az összetett 
törvényi feltételrendszerben, másrészt a szigorú be-
fogadási gyakorlatban keresendő. 

Hogyan alakult az egyes panasztípusok megosz-
lása az első két lezárt évben? A normatív panasz alap-
esetében [Abtv. 26. § (1) bek. sze-
rinti eljárás] a befejezett ügyek 
száma 218, ebből 13 ügyben szü-
letett határozat (2012-ben 1, 2013-
ban 12), amelyből 9 elutasítás (de 
1 ügyben alkotmányos követel-
mény megállapításával), és 4 ha-
tározatban került sor alaptörvény-
ellenesség kimondására. A norma-
tív panasz kivételes esetében [Abtv. 
26. § (2) bek. szerinti eljárás] 157 
döntést hozott a testület, ebből 21 
határozat (2012-ben 3, 2013-ban 
18), amelyből 18 elutasítás (1 ügy-
ben alkotmányos követelménnyel), 
megsemmisítésre pedig 3 alkalom-
mal került sor (2012-ben 1, 2013-ban 2). 2012 és 
2013 években 216 alkalommal döntött az Alkot-
mánybíróság bírói ítélet ellen benyújtott panaszról 
[Abtv. 27. § szerinti eljárás], 206 esetben végzéssel, 
10 ügyben határozattal (érdemben) – ezekből 3 al-
kalommal állapította meg ítélet alaptörvény-elle-
nességét, 7 esetben pedig elutasította az indítványt 
(3 ügyben azonban alkotmányos követelmény meg-
állapításával).

Megállapítható egyrészt az, hogy a panaszindít-
ványok nagy többsége normakontrollra irányult – de 
az Alkotmánybíróság ritkán élt a közvetlen objektív 
alkotmányvédelem lehetőségével, másrészt úgy tűnik, 
hogy a valódi alkotmányjogi panasz egyelőre nem 
hozott nagy áttörést a bíróságok alapjogi jogalkal-
mazásának alkotmányossági kontrolljában. A szá-
mokat illetően – amelyek nem az Alkotmánybíróság 

hivatalos statisztikáin, hanem a honlap keresőrend-
szerén alapulnak – korrektív megjegyzés, hogy azok 
nem tükrözik a normatív alap- és valódi panasz kom-
binálódási lehetőségét, és azt az esetet sem, ha azo-
nos ügyben (normára) az ombudsman is indított 
absztrakt utólagos normakontroll-eljárást (és az Al-
kotmánybíróság erre fi gyelemmel állapított meg alap-
törvény-ellenességet).

Pusztán a számokat vizsgálva adódik az összeha-
sonlítás, hogy a német Szövetségi Alkotmánybíró-
ság előtt sem sokkal sikeresebb arányaiban az egyé-
ni alkotmányossági igényérvényesítés. Érdemes azon-
ban azt is fi gyelembe venni, hogy Németországban 
a Grundgesetzet nem „húzták ki” az alkotmánybíró-
ság alól, a szövetségi bíróságok pedig az évtizedek 
alatt az alkotmányossági kontrollra „szocializálód-
tak”, s alapjogi gyakorlatukat is eszerint alakíthat-
ták.

Minőség. Az objektív alkotmányvédelem minőségé-
ről, az alkotmányjogi panasz e téren betöltött szere-

péről az Alaptörvény első két évét 
követően még nehéz messzemenő 
következtetéseket levonni, és a le-
hetséges következtetés merőben 
szempontválasztás függvénye. A 
minőség értékelhető az érvelés ko-
herenciája, színvonala felől, vagy 
a korábbi gyakorlat időarányos ré-
széhez viszonyítva, esetleg a pa-
naszdöntések és más hatáskörök-
ben hozott határozatok egymás-
hoz való relációjában.5 A kvalitatív 
értékelés itt most egészen szűk ke-
resztmetszetben történik: azt vizs-
gáltam, hogy a panasz első (bő) 
két évében született megsemmisí-

tő és elutasító határozatok mely alapjogok vagy al-
kotmányos elvek objektív védelméhez járultak hozzá. 
A szempontválasztás természetesen kritizálható, mert 
igaz, hogy teljesen esetleges is lehet, milyen ügyek 
jutottak át a befogadási szűrőkön. Érdemes azt is elő-
rebocsátani, hogy pusztán a panaszhatározatok átte-
kintése nem ad teljes képet a jogok és elvek objektív 
védelméről, mert az kiegészül más hatáskörökben 
hozott döntések – esetenként ellentétes előjelű – ha-
tásával. 

Mégis, rendkívül érdekes, hogy az alkotmányjo-
gi panaszeljárásokban biztosított objektív alkotmány-
védelem tartalmi szempontból két fő területre irá-
nyult. Elsőként a bírói függetlenség elvére és az el-
járási alapjogokra (különösen a pártatlanság elvére, 
a törvényes bíróhoz való jogra, a védelemhez való 
jogra). Másrészt bizonyos politikai részvételi és kom-

a panasz i ndÍtvÁn yok nagy tÖbbsÉge norma-kontrollra irÁnyult – de az alkotmÁnybÍrÓsÁg ritkÁn Élt a kÖzvetlen objektÍv alkotmÁnyvÉ-delem lehetõsÉgÉvel, mÁs-rÉszt Úgy tûnik, hogy a valÓdi alkotmÁnyjogi panasz egyelõre nem ho-zott nagy ÁttÖrÉst a bÍ-rÓsÁgok alapjogi jogal-kalmazÁsÁnak alkotmÁ-nyossÁgi kontrolljÁban
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munikációs jogokra (gyülekezési jog, népszavazás-
hoz való jog, szabad véleménynyilvánítás, informá-
ciószabadság, egyházzá nyilvánítás), és az azokhoz 
kapcsolódó eljárási alkotmányosság biztosítására. Az 
Alaptörvény első két évében – a panaszeljárások tük-
rében – az objektív védelem vesztese pedig a jogál-
lamiság, a szerzett jogok védelme, a bizalomvédelem 
és a magánszféra védelme. Tekintsük át közelebbről 
is a gyakorlatot. 

(1) Az első – és 2012-ben egyetlen – sikeres, ti. 
alaptörvény-ellenesség kimondására vezető, norma-
tív kivételes panaszeljárás tárgya a bírói szolgálati vi-
szony felső korhatárának drasztikus csökkentése 
[33/2012. (VII. 17.) AB határozat]. Ebben a testület 
fő érve a bírói függetlenségből következő elmozdít-
hatatlanság, amelyből az következik, hogy a végső 
korhatár csak fokozatosan, kellő 
átmeneti idővel csökkenthető. Az 
Alkotmánybíróság fenntartotta az 
Alaptörvény előtti gyakorlatát, a 
7 különvélemény azonban szűk 
többségre utal. Később – e dön-
tésre is hivatkozva – a testület 
megerősítette, hogy a bírói füg-
getlenségre, amely személy szerint 
a bírák számára biztosít egyes jo-
gokat, lehet alkotmányjogi panaszt 
alapítani [a bírói javadalmazással 
foglalkozó, 6 különvélemény mel-
lett elfogadott 4/2014. (I. 30.) AB határozat]. Hozzá 
kell tenni, hogy a bírói hatalom függetlensége és a 
jogállamiság elve viszont súlyos vereséget szenvedett 
a jogilag nehezen megragadható igazságossági érve-
léssel szemben a semmisségi törvényről szóló dön-
tésben [bírói kezdeményezés alapján a 24/2013. (X. 
4.) AB határozat]. Az ügyáthelyezési ügyben az Al-
kotmánybíróság a tisztességes eljárás követelményei 
közül értelmezte a törvényes bíróhoz való jogot és a 
törvényes bírótól való elvonás tilalmát, és arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az eljáró bíróságnak az 
OBH elnöke saját mérlegelésén alapuló kijelölése eze-
ket sértette, a jogi szabályozás a pártatlan bíráskodás 
ún. objektív tesztjének nem felelt meg [36/2013. (XII. 
5.) AB határozat, normatív panasz alapján, 8 külön-
véleménnyel]. A panaszindítványokat elutasító hatá-
rozatok közül is több foglalkozott az Alaptörvény 
XXVIII. cikkében foglalt tisztességes eljárás köve-
telményeivel [7/2013. (III. 1.) AB határozat], a vé-
delemhez való joggal [8/2013. (III. 1.) AB határo-
zat], a jogorvoslathoz való joggal [2/2013. (I. 23.) AB 
határozat] és a pártatlanság elvének értelmezésével 
[25/2013. (X. 4.) AB határozat, 34/2013. (XI. 22.) 
AB határozat]. Az Alkotmánybíróság mindegyik 
esetben – a negyedik Alaptörvény-módosítás ellené-

re is – fenntarthatónak ítélte az Alaptörvény előtti 
gyakorlatát.

(2) Ami a politikai részvételi és kommunikációs 
típusú alapjogokat illeti, a gyülekezési joggal össze-
függő jogorvoslat szempontjából jelent objektív vé-
delmet az a valódi panaszeljárásban megállapított al-
kotmányos követelmény, amely szerint „…bírói felül-
vizsgálatnak van helye a rendőrségnek a rendezvény 
bejelentéséről hozott, hatáskör hiányát megállapító ha-
tározatával szemben. A bíróság a hatáskör hiányát meg-
állapító rendőrhatósági határozat jogszerűségét és meg-
alapozottságát érdemben vizsgálja.” [3/2013. (II. 14.) 
AB határozat, 2 különvéleménnyel.] Az Alkotmány-
bíróság ebben az ügyben is fenntartotta korábbi gya-
korlatát. A döntés már a rendes bírósági gyakorlatra 
is hatott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bí-

róság hivatkozott rá a miniszter-
elnök háza előtti tüntetés ügyében 
[2013. 07. 11-én, 17. Kpk. 45.743/
2013/2, gyülekezési ügyben ho-
zott végzés]. A népszavazáshoz 
való joggal összefüggésben két, in-
dítványnak helyt adó határozat 
született valódi panaszeljárásban. 
Az egyikben az Alkotmánybíró-
ság kimondta, hogy az országos 
népszavazáson való részvételre irá-
nyuló jog részeként az aláírásgyűj-
téshez való jog jellemzően nem ki-

zárólag „emberre” vonatkoztatható, azt tehát az Alap-
törvény a választók szervezete számára is biztosítja. 
Az aláírásgyűjtést végző személy párt általi díjazása 
pedig nem jelenti a választók illetéktelen befolyáso-
lását [31/2013. (X. 28.) AB határozat, 5 különvéle-
ménnyel]. Másrészt kiderült, hogy a parlament épü-
lete a képviselői aláírásgyűjtés vonatkozásában nem 
kezelhető munkahelyként, vagy állami szerv hivata-
li helyiségeként, ha a képviselők a sajtótájékoztatóra 
fenntartott teremben, annak keretében írták alá a 
népszavazási kezdeményezést [1/2014. (I. 21.) AB 
határozat, 7 különvéleménnyel]. Az információsza-
badság védelmében szintén két alkotmányos köve-
telmény született valódi panaszeljárásban, az Alap-
törvény előtti gyakorlat fenntartása mellett. Az egyik, 
hogy közérdekű adatszolgáltatás-megtagadás jog-
címét és tartalmi indokoltságát egyaránt vizsgálnia 
kell az eljáró bíróságnak [az Operaház átvilágítása, 
21/2013. (VII. 19.) AB határozat, 7 különvélemény]. 
A másik, hogy az automatikus nyilvánosságkorláto-
zás indokoltságát a bíróság mindig tartalmi és for-
mai szempontból is felülvizsgálja, a döntési folyamat 
lezárására tekintet nélkül [Pécsi Vízmű-ügy, 5/2014. 
(II. 14.) AB határozat, 7 különvéleménnyel]. A vé-
leménynyilvánítás szabadságának védelméhez járult 

a testÜlet tÖbbsÉge rÉszÉ-rõl megfigyelhetõ egy-fajta tÖrekvÉs az alap-tÖrvÉny elõtti gyakor-lat „ÁtmentÉsÉre” a hatÁ-rozatok indokolÁsÁban, de a kÜlÖnvÉlemÉnyek ennek kÖvetkezetlensÉ-gÉt, tarthatatlansÁgÁt, kontextusidegensÉgÉt tÖbbszÖr hangsÚlyozzÁk
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hozzá a testület azzal, hogy korábbi, önkényuralmi 
jelképek viselésére vonatkozó korlátozó gyakorlatát 
megváltoztatta az EJEB a Vajnai-ügyben hozott dön-
tésére fi gyelemmel [4/2013. (II. 21.) AB határozat]. 
Az előrelépést visszakozás követte: megjelent az új, 
megszorító véleményszabadság-értelmezés is – már 
a negyedik Alaptörvény-módosítás után – az önkény-
uralmi rendszerek bűneinek tagadását büntetni ren-
delő tényállás alkotmányosságá-
nak elismerésével [bírói kezdemé-
nyezés alapján, 16/2013. (VI. 20.) 
AB határozat]. A közszereplők bí-
rálhatósága viszont nyert: a testü-
let fenntartotta régi gyakorlatát, 
és az EJEB döntéseit is segítségül 
hívta [ombudsmani indítványra, 
7/2014. (III. 7.) AB határozat]. A 
hányatott sorsú egyházi jogállás 
megszerzése kérdésében az Alkot-
mánybíróság ex tunc megsemmi-
sítés mellett alkotmányos követel-
ményként azt is megállapította, 
hogy a szabályozásban összhang-
ba kell hozni a vallásszabadság, a 
tisztességes hatósági és bírósági eljárás, valamint a 
jogorvoslathoz való jog követelményeit [6/2013. (III. 
1.) AB határozat]. Nem sokkal később a negyedik 
Alaptörvény-módosítás a probléma lényegét „kiszer-
vezte” a testület hatásköréből.

(3) A panaszokat elutasító határozatokból az derül 
ki, hogy az Alkotmánybíróság a jogállamiság elvét 
csak nagyon szűk körben – a kellő felkészülési idő 
hiányára és a hátrányos visszaható hatály tilalmára 
fi gyelemmel, de ekkor sem konzekvensen – részesí-
ti védelemben. A szerzett jogok védelme vagy a bi-
zalomvédelem pedig teljesen háttérbe szorult [kor-
engedményes nyugdíjak – 23/2013. (IX. 25.) AB ha-
tározat, szerencsejáték-monopólium – 26/2013. (X. 
4.) AB határozat], ahogy a tulajdonhoz való jog vé-
delméből is visszavesz az Alaptörvényi lex specialis 
szabály [29/2013. (X. 17.) AB határozat] vagy a szo-
ciális biztonsággal, nyugdíjrendszerrel összefüggő 
paradigmaváltás alkotmánybírósági elismerése. Az 
információs önrendelkezési jog értelmezése – a ko-
rábbi gyakorlat fenntartása ellenére – az egyén kö-
zösséghez kötöttsége javára alakult, vagyis a titkos 
információgyűjtést és a magánszférába való beavat-
kozást az Alaptörvénnyel összhangban állónak talált 
törvény keretei között tűrni kell [32/2013. (XI. 22.) 
AB határozat].

Attitűd. Az alkotmányjogi panaszeljárásban nyújt-
ható objektív alkotmányvédelmet illető testületi sze-

repfelfogás bizonytalanságára utal, hogy a megsem-
misítő határozatok mögött nagyon gyakran nincs 
konszenzus, amire az átlagosan 5-7, sőt az ügyáthe-
lyezési ügyben 8 (!) különvélemény enged következ-
tetni. A megsemmisítéssel végződő panaszok átfu-
tása átlagosan 1, 5 év (csak 2 ügyben született dön-
tés 1 éven belül, az egyik a már amúgy is elkésett 
bírói korhatár, a másik a „tét nélküli”, de legalább 

morális elégtételt jelentő gyüleke-
zési jogi eset).

Egyes különvélemények tartal-
mából – és egyes bírák abban ki-
fejeződő attitűdjéből – olyan kép 
rajzolódik ki, amely az objektív al-
kotmányvédelem további szűkíté-
sének igényét körvonalazza. Ezek 
az attitűdök részben általánosan – 
más hatáskörök gyakorlásával ösz-
szefüggésben is – felmerülnek, 
részben panaszspecifi kusak. Ál-
talában visszatérően, több kisebb-
ségi véleményben felmerül a tör-
vényhozó hatáskörének védelme 
iránti igény, az Alkotmánybíróság 

mozgásterének szűkítése más hatalmi ágak érdeké-
ben, a Kúria és Alkotmánybíróság konfl iktusának 
előrevetítése. Szintén gyakori az európai és nemzet-
közi standardokra, bírósági gyakorlatra való hivat-
kozás szükségességének megkérdőjelezése – bár a 
többség egyelőre többször hangoztatta az azok irán-
ti elkötelezettséget, támaszkodik az indokolásban 
EJEB-gyakorlatra, és Magyarországra egyezmény-
értést megállapító stras bourgi ítélet miatt hajlandó 
volt saját gyakorlatát megváltoztatni, alaptörvény- 
ellenességet megállapítani, általános alkalmazási ti-
lalmat elrendelni [legutóbb a 6/2014. (II. 26.) AB 
határozat]. A testület többsége részéről megfi gyel-
hető egyfajta törekvés az Alaptörvény előtti gyakor-
lat „átmentésére” a határozatok indokolásában, de a 
különvélemények ennek következetlenségét, tartha-
tatlanságát, kontextusidegenségét többször hangsú-
lyozzák. Speciálisan az alkotmányjogi panasszal ösz-
szefüggő, megszorító irányú kifogás, hogy azt való-
jában csak alapjogi norma sérelmére hivatkozással 
szabadna befogadni, s minden alapelvi norma sérel-
mét állító indítványt vissza kellene utasítani, mert a 
„jogkiolvasztás” az alapelvi normákból megengedhe-
tetlen, a korábbi „ultraindividualizmus” nem követ-
hető. Az egyéni alapjog nem vihető át automati kusan 
szervezetekre, így a szervezetek (pl. a népsza vazási 
eljárásban a pártok) alapjogvédelmet sem igé nyel-
hetnek. Szintén az objektív alkotmányvédelmet szű-
kítené az a javaslat, amely az alkotmányos követel-

a magyar alkotmÁnybÍ-rÁskodÁs feszÜltsÉgekkel terhelt. ezek a tÖbbszÖr mÓdosÍtott alaptÖrvÉnyi szabÁlyok ko heren cia-zavarÁbÓl, a rÉgi hatÁro-zatok És az Új alaptÖrvÉ-nyi kontextus kÖzÖtti el-lentmondÁsokbÓl, a kor-mÁnyzatnak az alkot-mÁnybÍrÁskodÁssal szem-beni fenntartÁsaibÓl És a testÜleti tagok eltÉrõ szemlÉletÉbõl is adÓdnak. 
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mény megállapításának lehetőségét nem az Alaptör-
vény irányából, hanem az alkotmány alatti norma 
felől közelítve látja megalapozottnak.

Intenzitás. A hozzáállásbeli különbségekből, testü-
leten belüli ellentétekből önmagában adódik, hogy a 
panasz kevésbé intenzíven járul hozzá az objektív al-
kotmányvédelemhez, mint korábban az actio popularis 
alapú utólagos normakontroll. A panasztípusok tör-
vényi feltételrendszere összetett, az Alkotmánybíró-
ság befogadási gyakorlata pedig egyelőre nem kal-
kulálható. Ez magával hozhatja a látencia növekedé-
sét (a második évben már csökkent az indítványok 
száma). A szűrők közül az „alapvető alkotmányjogi 
jelentőségű kérdés” kritériuma lehetővé tenné a nyi-
tást az objektív alkotmányvédelem irányába, de egy-
előre nem bontakozott ki, mi is ennek a kritérium-
nak a tartalma. Visszautasítási okként gyakran kerül 
elő, de pozitív megfogalmazása kiforratlan (indítvá-
nyozói szempontból nehezen ragadható meg, mit is 
jelent a probléma országos elszaporodottsága, ismét-
lődő, visszatérő jellege, mikor nem ad választ vala-
mely kérdésre az Alaptörvény vagy az Alkotmány-
bíróság korábbi gyakorlata).6 A befogadási gyakorlat 
természetesen még változhat, s akár az a felvetés is 
elfogadható, hogy az Alkotmánybíróság később meg-
engedőbb lesz. Ugyanakkor azt is érdemes megfon-
tolni, hogy az alkotmánybíróságok általában nehe-
zen mozdulnak el a korábbi döntésekben rögzített 
határvonalaktól. A korábbi visszautasításokat kérdő-
jelezi meg, ha a testület az „érintettséget” vagy „az 
alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést” utóbb 
tágabban kezdi értelmezni.

Nem lehet azonban megfeledkezni arról, hogy az 
intenzitáscsökkenésnek a panaszeljárás sajátossá gain 
kívüli okai is vannak. Idesorolható különösen a szank-
cionáló, megelőző felülalkotmányozási gya korlat, 
amely egyrészt a testületi döntések hitelét rontja, az 
alkotmánybíráskodást súlytalanná teszi, másrészt 
magát a testületet is óvatosságra inti. A közpénzügyi 
tárgyú törvényekre vonatkozó felülvizsgálati és meg-
semmisítési korlátozás szintén általában, nem csupán 
panaszeljárásokban szorítja vissza az objektív alkot-
mányvédelem lehetőségét.7

Összességében az Alkotmánybírósághoz való hoz-
záférés szűkült, az alkotmányjogi panasz befogadá-
si gyakorlata túlzó optimizmusra nem ad okot, az 
absztrakt utólagos normakontroll kezdeményezése 
is szerepfelfogás kérdése lett, az alkotmányos alap-
elvek alkotmánybírósági védelmének esélye és inten-

zitása csökkent, az értelmezési korlátozások (alap-
törvényi értelmezési szabályok, Alaptörvény előtti 
határozatok hatályvesztése) pedig körül ményesebbé 
teszik a jogfejlesztést. A magyar alkotmánybírásko-
dás feszültségekkel terhelt. Ezek a többször módo-
sított alaptörvényi szabályok koherenciazava rából, a 
régi határozatok és az új alaptörvényi kontextus kö-
zötti ellentmondásokból, a kormányzatnak az alkot-
mánybíráskodással szembeni fenntartásaiból és a tes-
tületi tagok eltérő szemléletéből is adódnak. Mind-
ezek egyenes következménye, hogy az objektív al-
kotmányvédelem intenzitása az Alaptörvény hatály-
balépése óta visszaesett. Így aztán nincs mire támasz-
kodjon a nagy várakozásokkal fogadott individuális 
jogvédelem, pedig az objektív védelem – amelyben 
25 éves rutinja van az Alkotmánybíróságnak – elő-
feltétele és motorja lehetne az egyénre összpontosító 
alapjogi bíráskodásnak. 
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Már az Alkotmány szövegében szerepelt (igaz, csak 
az utolsó éveiben) olyan kitétel, mely szerint az Al-
kotmánybíróság a pénzügyi tárgyú törvények vizs-
gálatát nem végezheti el, csak bizonyos feltételek mel-
lett. Az alkotmányossági vizsgálat lehetőségének szű-
kítése az Alaptörvényben is továbbélt, és tartalmilag 
nem vált pontosabbá; hatását tekintve pedig ugyan-
olyan, mint a korábbi szabály: feleslegesen szűkíti az 
alkotmányvédelem szintjét, feleslegesen szűkíti az 
Alkotmánybíróság vizsgálati lehetőségét. Minden 
relatív persze, mivel a közjogászok máig emlékeznek 
az Alkotmányba tervezett első változatra, amely a 
népszavazás kizárt tárgyköreinek listájához kapcsol-
ta volna a vizsgálati lehetőség korlátját, egyszerűen 
abból az okból, hogy a lista élén a pénzügyi tárgyú 
törvények köre szerepelt. A két témakör közötti kap-
csolat hiánya azonban annyira egyértelműnek lát-
szott, hogy már az Alkotmány is akként fogalmazott 
tartalmilag, hogy a pénzügyi tárgyú törvényeket csak 
akkor vizsgálhatja felül az Alkotmánybíróság, ha az 
erre irányuló indítvány az alkotmányellenesség oka-
ként kizárólag az élethez és emberi méltósághoz való 
jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gon-
dolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, vagy a ma-
gyar állampolgársághoz kapcsolódó 69. § szerinti 
jogok sérelmét jelöli meg, és nem tartalmaz egyéb 
okot.

Problematikus volt már önmagában a „kizárólag” 
kitétel – amiből akár az is következhetett, hogy ha 
bármilyen más okot csak megemlít az indítvány, akkor 
már visszautasítási ok áll be –, és a kapcsolódó jogok 
köre sem feltétlenül a pénzügyi tárgyú törvényekkel 
gyakran megsértett alapvető jogokra emlékeztetett.

Az Alaptörvény a probléma lényegét meghagyta, 
ugyanis a 37. cikk (4) bekezdés kimondja:

„(4) Mindaddig, amíg az államadósság a teljes hazai 
össztermék felét meghaladja, az Alkotmánybíróság a 24. 
cikk (2) bekezdés b)–e) pontjában foglalt hatáskörében a 
központi költségvetésről, a központi költségvetés végre-
hajtásáról, a központi adónemekről, az illetékekről és já-
rulékokról, a vámokról, valamint a helyi adók központi 

feltételeiről szóló törvények Alaptörvénnyel való össz-
hangját kizárólag az élethez és az emberi méltósághoz 
való joggal, a személyes adatok védelméhez való joggal, 
a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához való 
joggal vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jo-
gokkal összefüggésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme 
miatt semmisítheti meg. Az Alkotmánybíróság az e tárgy-
körbe tartozó törvényeket is korlátozás nélkül jogosult 
megsemmisíteni, ha a törvény megalkotására és kihirde-
tésére vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási kö-
vetelmények nem teljesültek.”

Az Alaptörvény negyedik módosítása a 37. cikk-
hez az alábbi tartalmú (5) bekezdést illesztette:

„(5) A (4) bekezdést azon törvényi rendelkezések ese-
tében, amelyek abban az időszakban léptek hatályba, 
amíg az államadósság a teljes hazai össztermék felét meg-
haladta, ezen időszak tekintetében akkor is alkalmazni 
kell, ha az államadósság a teljes hazai össztermék felét 
már nem haladja meg.”

Ez a rendelkezés – változtatásokkal ugyan, példá-
ul hatálybalépést mond kihirdetés helyett – az Át-
meneti Rendelkezések 27. cikkének tartalmi átvéte-
le. Hatása pedig röviden összefoglalva az, hogy a nap-
jainkban alkotott törvények az Alaptörvény hatálya 
alatt főszabályként mindvégig ki lesznek zárva az al-
kotmánybírósági vizsgálat alól.

Mi jellemzi az előírás gyakorlatát, és mi a problé-
ma (mik a problémák) az Alaptörvény e rendelkezé-
sével, továbbá a negyedik módosítással a szövegbe 
került új szabállyal?

a vizsgÁlatbÓl fõszabÁlykÉnt kizÁrt jogszabÁlyi kÖr behatÁrolÁsa
Az Alkotmánybíróság gyakorlatában jelentősége van 
annak, hogy a vizsgált szabály és az Alaptörvény által 
nevesített törvények között van-e ún. tárgyazonosság; 
azaz a támadott rendelkezés beletartozik-e a kategó-
riába, vagy sem. Ezzel összefüggésben mind az adott 
törvény elnevezésének, mind tartalmának jelentősé-
ge van. Az Alkotmánybíróság a hatásköri kérdés ke-
retében a „tárgyazonosság” eldöntésénél az indítvány-

Tilk Péteraz alkotmÁnybÍrÓsÁg És a pÉnzÜgyi tÁrgyÚ tÖrvÉnyek vizsgÁlati lehetõsÉge*

* Az írás az OTKA K 109319. sz. szerződése alapján az 
OTKA támogatásával jött létre.
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nyal támadott törvény vagy törvényi rendelkezés el-
nevezését és annak tartalmát is köteles megvizsgálni. 
Ez utóbbi esetben fi gyelemmel kell lenni az Alkot-
mánybíróság irányadó gyakorlatára, arra, hogy az 
milyen funkciót tulajdonított a vizsgált törvénynek, 
illetve törvényi rendelkezésnek. A támadott törvény 
címére vonatkozó tárgyazonosságon kívül az Alkot-
mánybíróság a konkrét esetben támadott rendelkezések 
tartalmát, azaz funkcióját is köteles fi gyelembe venni a 
korlátozott hatáskört megalapozó szabály alkalma-
zásánál [368/D/2010. AB végzés].

Erre vonatkozóan eddig az alábbi alkotmánybíró-
sági megállapítások érdemelnek kiemelt fi gyelmet.

a) A hatáskörszűkítésre vonatkozó alkotmányi ren-
delkezés nem minden illetékkel kapcsolatos, vagy ille-
tékszerű (természetű) fi zetési kötelezettséget tartalmazó 
törvényi rendelkezés, hanem csak az 
illetékekről szóló törvény alkotmá-
nyossági vizsgálatát korlátozza. 
Ugyanis a tárgyazonosság kérdé-
sének az eldöntésénél egyfelől a 
törvényi rendelkezés elnevezése, 
másfelől annak tartalma (funkci-
ója) is fi gyelembe veendő. Az adott 
ügyben az Alkotmánybíróság ki-
mondta, hogy az ominózus fi ze-
tési kötelezettség illetékszerű 
ugyan, azonban mint költség-
átalány (expressis verbis) mégsem 
minősül illetéknek, és nem is az 
„illetékekről szóló” törvényben ke-
rült szabályozásra. Az Alkotmánybíróság értel mezé-
se szerint a hatásköri korlátozás csak az Alkotmány 
32/A. § (2) bekezdésében felsorolt területeket szabá-
lyozó törvényekre és tartalmilag, valamint funkcio-
nálisan egyértelműen csak az illetékekre vonatkozik 
[1252/B/2010. AB határozat]. Emiatt a testület ebben 
az esetben érdemben eljárt.

b) Az alapjogvédelem eszközrendszerét korláto-
zó, hatáskörszűkítésre vonatkozó alkotmányszöveg 
nem minden adóval kapcsolatos törvényi rendelkezés, 
hanem csak a központi adónemekről szóló törvény alkot-
mányossági vizsgálatát korlátozza. A korlátozás kife-
jezett célja ugyanis a központi költségvetés bevételi 
forrásaira vonatkozó törvényi szabályok alkotmá-
nyossági kontrolljának kizárása. Az adott ügyben a 
támadott jogszabály azt határozta meg, kik és mi-
lyen feltételek mellett lehetnek az adó 1 százaléká-
nak kedvezményezettjei. Ez pedig az Alkotmánybí-
róság szerint a költségvetés bevételeit nem érinti [347/
B/2009. AB határozat]. Így az Alkotmánybíróság a 
rendelkezést érdemben vizsgálta.

c) A tulajdonilap-másolat szolgáltatásának ellen-
értéke a vizsgált törvényi rendelkezés hatálybalépés-

ét megelőzően illetéknek minősült, a hatályba lépett 
szabály azonban már igazgatási szolgáltatási díjnak te-
kintette, mely az ingatlanügyi hatóság bevétele. A 
törvény indokolása szintén utalt arra, hogy a földhi-
vatalok legfontosabb bevételét a tulajdonilap-máso-
latért és az ingatlan-nyilvántartási eljárásokért fi ze-
tendő igazgatási szolgáltatási díjak képezik, erre te-
kintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy 
a támadott rendelkezésben szabályozott díj funkci-
óját tekintve nem azonos az illetékekkel, nem álla-
mi bevétel, ezért nem tartozik azon pénzügyi tárgyú 
törvények közé, amelyek felülvizsgálatára az Alkot-
mánybíróság korlátozott hatáskörrel rendelkezik [511/
B/2009. AB határozat]. Ezért a szabály érdemi vizs-
gálatát az Alkotmánybíróság elvégezte. 

d) Adott ügyben az Alkotmánybíróság arra hivat-
kozással nem járt el, mert a táma-
dott rendelkezésben foglalt, az 
illetékfeljegyzési jogosultság egyes ese-
tei – amelyek értelmében a peres 
felek mentesülnek az illetékek elő-
zetes megfi zetése alól – közvetle-
nül és tartalmában érintették az 
illetéket mint szabályozási tárgyat 
[368/D/2010. AB végzés].

e) Adott ügyben a támadott 
jogszabályi rendelkezés nem köz-
ponti adónem megállapításáról 
szólt, hanem az adózás rendjének 
egyik eljárási szabályaként jelent 
meg, az Alkotmánybíróság emi-

att érdemben vizsgálta [458/B/2010. AB határo-
zat].

f) Az Alkotmánybíróság már a 37/1997. (VI. 11.) 
AB határozatában megállapította, hogy az egészség-
ügyi hozzájárulás a társadalombiztosítási jogviszo-
nyon kívül eső, olyan adó jellegű fi zetési kötelezett-
ség, amely nem érinti az egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételére irányuló jogosultságot. Ennek alap-
ján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az 
egészségügyi hozzájárulás a „központi adónem” fo-
galma alá tartozó köztehernek tekinthető, ezért az 
annak mértékét szabályozó törvény kívül esik az Al-
kotmánybíróság által felülvizsgálható jogszabályok 
körén [868/B/2006. AB végzés].

g) Az Alkotmánybíróság adott ügyben megálla-
pította, hogy az indítvány által érintett rendelkezés 
ugyan a központi adónemre (jövedéki adó) vonatko-
zó szabályozáson belül helyezkedik el, de alapve tően 
a jövedéki ellenőrzés következményéhez (és nem a jöve-
déki adóhoz) kapcsolódik, és annak egy jogkövetkez-
ményét, nevezetesen a jövedéki bírságot sza bályozza. 
Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az ügyet ér-
demben vizsgálta [769/B/2005. AB határozat].

bÁr az alkotmÁnybÍrÓsÁ-gi indÍtvÁnyozÁs lehetõ-sÉgei jelentõsen megne-hezedtek a korÁbbihoz kÉpest, az alkotmÁnybÍ-rÓsÁgnak – a pÉldÁk alap-jÁn is lÁthatÓan – vÉ-l e m É n y e m  s z e r i n t j e l e n t õ s  mozgÁ s t e r e nyÍlhat az ilyen tÁrgyÚ tÖrvÉnyek vizsgÁlatÁra is az alaptÖrvÉny szabÁ-lyai alapjÁn
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h) Az Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben 
többször utalt rá (458/B/2010. AB határozat; 72/
B/2009. AB határozat; 769/B/2005. AB határozat), 
hogy nem tartoznak a hatáskörszűkítés esetkörébe 
az olyan, pusztán eljárásjogi rendelkezések, amelyek 
nem az adókötelem tartalmára, hanem például a vizs-
gált rendelkezések alkalmazására, vagy a be nem tar-
tásuk szankcionálására vonatkoznak. A 72/B/2009. 
AB határozatban az Alkotmánybíróság kimondta, 
hogy „… [a] jogerősen még el nem bírált ügyekre kiter-
jedő alkalmazási kötelezettség azonban nem áll érdemi 
összefüggésben az adott törvény illetékbevételeket sza-
bályozó tartalmával (és így nem is vált az Itv. inkorporált 
részévé).” A vizsgált ügyben ugyancsak olyan módo-
sító törvény hatályba léptető és átmeneti rendelkezé-
seinek vizsgálata állt a központban, amely nem állt 
érdemi összefüggésben a szűkített tárgykörbe tarto-
zó törvények tartalmával, és így nem is vált azok ré-
szévé. Ezt erősítette az Alkotmánybíróság szerint az 
Alkotmány 32/A. §-ának módosítása tárgyában szü-
letett egyik javaslat indokolása is, amely szerint a ren-
delkezés azokat az alkotmányossági szempontokat 
kívánja meghatározni, amelyek alapján az Alkot-
mánybíróság a „fi zetési kötelezettséget megállapító” 
törvények felülvizsgálatát elvégezheti. Az alkotmá-
nyozó szándéka ezek alapján tehát különösen a köz-
ponti költségvetést megillető bevételeket tartalmazó 
törvények, illetve törvényi rendelkezések felülvizs-
gálatának a korlátozására irányult. A fentiek alapján 
az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a táma-
dott rendelkezések – mint egy korábbi költségvetést meg-
alapozó törvény módosításának részei – nem tekinthetők 
a központi költségvetés bevételi oldalát alkotó törvényi 
rendelkezéseknek, illetve közvetlenül nem valamely adó 
vagy járulékfi zetési kötelezettséget határoznak meg. Ezért 
az Alkotmánybíróság az indítványt érdemben vizs-
gálta [1413/B/2008. AB határozat].

a vizsgÁlatbÓl fõszabÁlykÉnt kizÁrt jogszabÁlyi kÖr vizsgÁlhatÓsÁgÁra vonatkozÓ anyagi jogi kivÉtel
A pénzügyi tárgyú törvényeket az Alkotmánybíró-
ság „az élethez és az emberi méltósághoz való joggal, a 
személyes adatok védelméhez való joggal, a gondolat, a 
lelkiismeret és a vallás szabadságához való joggal vagy 
a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogokkal össze-
függésben vizsgálhatja felül, és ezek sérelme miatt sem-
misítheti meg.”

Bár a pénzügyi tárgyú törvények nem tipikusan e 
jogokkal találkoznak a problematikus szabályok ese-

tén, külön érdemes utalni az „állampolgársághoz kap-
csolódó jogok” kitételre, melynek tartalma tisztázás-
ra vár: vajon valamennyi, állampolgársághoz kötve 
gyakorolható jog beleérthető e körbe? Az Alkotmány 
egyértelműbb volt: a 69. §-ára utalt, melynek tartal-
ma (magyar állampolgár külföldről bármikor haza-
térhet stb.) semmiféle kapcsolatban nem volt a pénz-
ügyi tárgyú törvényekkel.

Az Alaptörvény szabályozásában az emberi mél-
tósághoz való jog említése adhatja meg az Alkot-
mánybíróság számára a lehetőséget e törvények vizs-
gálatára: az emberi méltósággal hozta kapcsolatba 
például az Alkotmánybíróság a 98%-os különadó 
megsemmisítését a 37/2011. (V. 10.) AB határozat-
ban.

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az emberi 
méltósághoz való jog ún. anyajog, amely bármikor 
felhívható a konkrét ügyben, ha más alapvető jog 
nem hívható segítségül az adott eljáráshoz. Az Al-
kotmánybíróság a 2010-es alkotmánymódosítás ha-
tálybalépését követően számos döntésében érintette 
az eljárás alapjául elfogadható és az el nem fogadha-
tó alapvető jogok körének kérdését.

A nevesített jogokon kívül elfogadható 
hivatkozási alap

Az Alkotmánybíróság eljárásában több indítványo-
zó hivatkozott a diszkriminációtilalom sérelmére. 
Az Alkotmánybíróság ezt az érvet bizonyos körben 
elfogadta olyan indokként, amely megalapozta eljá-
rását.

a) A testület az 1/2011. (VI. 21.) Tü. állásfoglalá-
sában kifejezetten kimondta, hogy „[a]z Alkotmány 
70/A. § (1) bekezdésének sérelme egyben az Alkotmány 
54. § (1) bekezdésébe foglalt egyenlő emberi méltóság alap-
jogát is sérti, erre tekintettel az Alkotmánybíróság hatás-
köre az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésére alapított in-
dítvány vonatkozásában a tárgyazonosság esetén is fenn-
áll.” Az Alkotmány 70/A. § az Alaptörvényben is 
megtalálható diszkriminációtilalmat foglalta magában.

Az Alkotmánybíróság azonban ezt a gyakorlatát 
cizelláltabban alakította ki, különbséget téve az in-
dítványozók között aszerint, hogy magánszemély 
vagy nem magánszemély indítványozóról van szó.

b) A testület szerint, mivel az emberi méltóság sé-
relme csak természetes személyek esetében vizsgál-
ható [96/2008. (VII. 3.) AB határozat], nem termé-
szetes személyeket érintő diszkrimináció a pénzügyi tár-
gyú törvények esetében önmagában nem alapozza meg 
az eljárást [807/B/2007. AB határozat; 361/B/2008. 
AB végzés; 821/B/2009. AB határozat; 3/B/2008. 
AB végzés]. 
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c) Természetes személyek esetében ugyanakkor a diszk-
rimináció megfelelő eljárási alap. Tekintettel ugyanis 
arra, hogy az emberek közötti hátrányos megkülönböz-
tetés megvalósulása, az általános egyenlőségi szabály meg-
sértése minden esetben méltóságsérelmet okoz, az Alkot-
mánybíróság hatásköre kiterjed a pénzügyi tárgyú tör-
vény felülvizsgálatára, ha az indítványozó annak 
kapcsán az emberek hátrányos megkülönböztetését sérel-
mezi [361/B/2008. AB végzés; 1132/D/2007. AB 
határozat].

Nem elfogadható hivatkozási alapok az Alkotmánybí-
róság eddigi gyakorlatából a pénzügyi tárgyú törvé-

nyek tekintetében

Nem fogadta el az Alkotmánybíróság e körben hi-
vatkozási alapnak a jogállamiság elvének sérelmét.1 
Az Alkotmánybíróság szerint az emberi méltóság vé-
delméhez való jog önmagában nem nyújt védelmet a 
visszaható hatályú jogalkotás ellen, mert az ilyen jog-
alkotás – az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmé-
ben [903/B/1990. AB határozat (1990)] – nem az 
emberi méltóság védelméhez való jogot, hanem a jog-
biztonságot sérti.2 Továbbá, nem fogadható el hivat-
kozási alapnak e körben a nemzetközi jog szabályai-
nak elismerésére vonatkozó alkotmányi szabály;3 az 
alapvető jogok elismerésére és biztosítására vonatkozó 
előírás;4 a piacgazdaságra, vállalkozás jogára és a gaz-
dasági verseny szabadságára vonatkozó hivatkozás;5 a 
tulajdonhoz való jogra alapozott érvelés;6 a helyi ön-
kormányzatokkal, ezen belül azok „alapjogaival” ösz-
szefüggő érvelés;7 a szabadsághoz és a személyi bizton-
sághoz való jog sérelme;8 az ártatlanság vélelme;9 a jog-
orvoslathoz való jogra történő utalás;10 a jó hírnévhez 
való jog;11 a sajtószabadság;12 nem természetes szemé-
lyek esetében a diszkriminációtilalom előírása;13 a mun-
kához való jog és annak aspektusai;14 a szociális bizton-
ság;15 a művelődéshez való jog16 és a közteherviseléssel 
kapcsolatos előírások.17

Az Alkotmánybíróság pénzügyi tárgyú törvények 
alkotmányossági felülvizsgálatára vonatkozó szűkí-
tett hatáskörébe tartozó ügyekben benyújtott indít-
ványok elbírálásának egyes kérdéseiről szóló 1/2011. 
(VI. 21.) számú Tü. állásfoglalás viszont több, a tes-
tület gyakorlatát befolyásoló kitételt tartalmaz.

a) Az Alkotmánybíróság a pénzügyi tárgyú tör-
vények alkotmányos felülvizsgálatára vonatkozó ha-
táskörének a szűkítését „szűken” (megszorítóan), míg 
a felülvizsgálatot kivételesen lehetővé tevő alkotmá-
nyi rendelkezések körét „tágan” (kiterjesztően) értel-
mezi.

b) Minden pénzügyi tárgyú törvény alkotmányos-
sági vizsgálatát elvégző végzésnek és határozatterve-

zetnek – a precedens végzésekben foglalt hatáskör-
levezetés értelemszerű alkalmazásával – részletes ha-
táskör-levezetést kell tartalmaznia.

A gyakorlatban erre példákat is találhatunk. A 
3032/2012. (VI. 21.) AB határozat például kimond-
ta, hogy az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése alap-
ján az Alkotmánybíróság kizárólag az ott felsorolt 
alapjogok sérelme esetén állapíthat meg Alaptörvény-
ellenességet. Az alkotmánybírósági eljárás alapjául 
szolgáló ügyben viszont a törvényszéki bíró a kezde-
ményezését „az Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdésében 
megfogalmazott jog forrási hierarchia alkotmányos elvé-
nek sérelmére alapította, amely az Alaptörvény hivatko-
zott szabályában felsorolt alapjogok körén kívül esik. 
Ugyanakkor az Alaptörvény az alkotmányossági felül-
vizsgálat hatásköri korlátját kizárólag törvényi szintű 
jogforrások vonatkozásában fogalmazza meg. Az Alkot-
mánybíróság a 744/B/2010. AB végzésében foglaltak 
szerint a hatásköri korlátozást úgy értelmezte, hogy az 
Alaptörvényben felsorolt pénzügyi tárgyú törvények sza-
bályai és felhatalmazó rendelkezései alapján megalkotott 
törvénynél alacsonyabb szintű végrehajtási természetű 
jogforrásokra is kiterjed, feltéve, ha a vizsgálandó alkot-
mányossági probléma kizárólag a pénzügyi tárgyú tör-
vény szabályaival együtt értelmezhető.” [7/2011. (X. 
11.) AB végzés, ABK 2011. október, 971–973.] Az 
Alkotmánybíróság a konkrét ügyben azonban meg-
állapította:

„a bírói kezdeményezésben támadott Rendelet szabá-
lyai nem az Itv. szabályaival együttesen, hanem az Itv. 
szabályai alapján ítélendőek meg. A törvényszéki bíró a 
kezdeményezésében a jogforrási hierarchia oltalmára vo-
natkozó alkotmányos szabály sérelmére hivatkozik, így 
az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy jelen 
ügyben éppen az Itv. jelenti azt az alkotmányossági fe-
lülvizsgálat alapját képező mércét, amelyhez a Rendelet 
szabályait szükséges viszonyítani. Ennek megfelelően az 
Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése alapján az Alkot-
mánybíróság hatáskörébe tartozik a bírói kezdeménye-
zésben kifogásolt Rendelet alkotmányellenességének vizs-
gálata, függetlenül attól, hogy a bíró mely Alaptörvény-
ben biztosított jog sérelmére alapította kezdeményezését.” 
[458/B/2010. AB határozat, ABK 2011. május, 490–
495.]

Hasonlóan fontos a gyakorlat szempontjából a 
40/2012. (XII. 6.) AB határozat, melyben a testület 
rámutatott, hogy az 1132/D/2007. AB határozat már 
megállapította:

„…az emberek közötti hátrányos megkülönböztetés 
egyszersmind méltóságsérelmet is okoz, így még a pénz-
ügyi tárgyú törvények is felülvizsgálhatók diszkriminá-
ciós aspektusból (ABH 2011, 1741.). Nemcsak a hátrá-
nyos megkülönböztetés, hanem az igazságtalanul társa-
dalmi hátrányt szenvedők esélykiegyenlítésének 
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elmaradása is az egyenlő méltóság sérelmével jár, ezt az 
Alaptörvény explicitté teszi, amikor az esélyegyenlőség 
előmozdítására vonatkozó követelményt az egyenlőségi 
klauzula részének tekinti.”

Bár az alkotmánybírósági indítványozás lehetősé-
gei jelentősen megnehezedtek a korábbihoz képest, 
az Alkotmánybíróságnak – a példák alapján is látha-
tóan – véleményem szerint jelentős mozgástere nyíl-
hat az ilyen tárgyú törvények vizsgálatára is az Alap-
törvény szabályai alapján.
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