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Válság és apokalipszis
Talán nem véletlen, hogy ez a lebilincselő 
interjúkötet az Éghajlat Kiadó gondozásában 
jelent meg, hiszen napjaink egyik slágertémá-
ja a klímaváltozás, mely kérdéskör szorosan 
kapcsolódik bolygónk morális, demográfiai, 
társadalmi problémáihoz. Bár az „Éghajlat” 
kiadónevet a kiadó alapítója azért választotta, 
mert ezzel Márai Sándornak egy megjegyzé-
sére akart reagálni. Márai Sándor egyszer 
olyas  mit mondott (és ezt valahol le is írta), 
hogy ő azért nem tud szakítani Magyaror-
szággal (pedig volna oka rá), mert Magyar-
országnak van (társadalmi, szellemi éghajlata), 
olyan éghajlata, amit más országokban nem 
nagyon lehet megtalálni. Nemcsak ez a Má-
rai-gondolat, hanem a napjainkban egyre 
job ban tudatosuló tény társadalmainkban, 
hogy a világ népességének robbanásszerű 
növekedése szinte megoldhatatlan feladat elé 
állítja a világot, az egy főre jutó egyre kevesebb 
víz és az élelem előállítására felhasználható 
művelhető terület drasztikus csökkenése miatt. 
A legkülönbözőbb területeken jártas, tíz ki-
váló tudós gondolatainak lejegyzése napjaink 
válságairól és a világvég, az apokalipszis kér-
déséről már önmagában is figyelemreméltó 
vállalkozás. A gazdasági, morális, demográfi-
ai válságoknak különböző aspektusokból való 
megközelítése az olvasónak a jól ismert latin 
közmondást juttatja eszébe: varietas delectat.

Az interjúkötetet felvezető fejezet Czelnai 
Rudolf kétkedő gondolataival jól szemlélteti 

Könyvszemle

a klímaváltozáshoz kapcsolódó „klímabiznisz” 
igen káros jelenségét és annak negatív hatása-
it, miközben a beszélgetés végén szerencsésen 
idézi, bár kissé pesszimistán, Nagy László 
utó kornak küldött üzenetét: Ha lesz még 
emberi arcuk, csókolom Őket. Kroó Norbert a 
fény útján jegyzett gondolatai a fizikus töp-
rengéseit a tudomány fejlődésén keresztül, az 
emberiség életkörülményeinek javulást hozó 
hihetetlen eredményeken keresztül emeli ki 
a tudomány jelentőségét. Ehhez kapcsolha-
tóan Varga János az állatvilágot és egyben az 
emberiséget sújtó járványos betegségek leküz-
désének eredményének ismeri el a növekedés 
ily mértékű megnyilvánulását, de rámutat a 
nyitott világ kockázataira is, hiszen egy-egy 
kórokozó napjainkban pillanatok alatt kerül-
het át egyik kontinensről a másikra.

Almár Iván vérbeli csillagászként szólal 
meg a kötetben, és Földünk válsága kapcsán 
az emberiséget mindig foglalkoztató gondo-
latkört érinti: az életet a Földön kívül mint 
me nekülési lehetőséget, ha már tönkretettük 
Földünket. Bizonyos értelemben Székely Já-
nos okfejtése szerint a világon túli valóságnak 
a lélek természetéhez tartozó kap csolata is az 
előzőekben említettekhez fűzhető, mikor a 
prófétát idézve mondja: „ A cél a jelen, és a 
jelen érdekében beszél a jövőről”. E gondolat 
az egész kötetet is jellemzi, hiszen minden 
megszólaló a jelen érdekében beszélt a jövőről. 
Jól illeszkedik ehhez Pataki Ferenc gondolat-
sora, amely szerint a végesség tudata kelti fel 
a vágyat, hogy ennek meghaladását keressük.

Csaba László a mammon hatalmáról 
szól va „megtömött zseb kiürült szív” mottó-
val körvonalazza a pénzvilág sok esetben 
embertelen hatalmi törekvéseit. Talán Fürst 
Zsuzsanna a legoptimistább, mikor azt érzé-
kelteti, hogy a farmakológia, amíg jó kezek-
ben és megfelelő kontroll alatt áll, nem fog 
apokalipszist okozni. A jelen társadalmi és a 
megbukott multikulturális gondolkodásmód 
ellenére is a fiatal generáció legnagyobb kihí-
vása épp a drogfüggőség leküzdése kell legyen.

Falus András az élővilág adaptációs hatá-
rait feszegeti, és a bioszféra rugalmasságában 
véli megtalálni a megoldást, de megoldható-e 
ez egyáltalán a jelen felelőtlen emberi gondol-
kodásmód, sőt pazarló és környezetszennye-
ző aktivitás mellett? A magatartáskutató tu-

dós, Csányi Vilmos optimistán jegyzi meg, 
hogy a növekvő emberi társadalomban is 
mű ködni fog hatékony szabályozottság.

A kötet gondolatgazdag, a szerzők a jele-
nért aggódva annak válságait, azok mozgató-
rugóit keresve, azokat feltárva, az egyes 
pesszimista gondolatok mellett is bíznak az 
emberiség bölcsességében és a jövőben. (Al-
már Iván – Csaba László – Csányi Vilmos – 
Czel nai Rudolf – Fürst Zsuzsanna – Falus 
András – Kroó Norbert – Pataki Ferenc – Szé-
kely János – Varga János: Válság és Apokalipszis. 
(Manréza Füzetek 11) Budapest: Éghajlat 
Könyvkiadó,  2011)  

Balázs Ervin
kutatóprofesszor, 

MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

A nemzeti jogok és az európai 
jogrendszer kapcsolata

Vörös Imre professzor legújabb kötete címé-
ben csupán a magyar jogi szféra vívódására 
utal, holott a mű lényegesen mé lyebb, egy-
úttal szélesebb körű elemzései által voltakép-
pen azt a tágabb problémát feszegeti, hogy az 
egyes tagállamok belső, nemzeti jogai milyen 
viszonyban állnak az uniós joggal. E kérdés-
kört pedig alapvetően az egyes alkotmánybí-
róságok gyakorlata alapján, azok ítélkezésének 
tükrében teszi analízis tárgyává, hogy az után 
az egyes részmegállapítások szin téziseként az 
olvasó elé tárja következtetéseit, immár kife-
jezetten a magyar és az európai uniós jog 
kapcsolatára vonatkozóan. Az sem kétséges, 
hogy a munka a benne tárgyalt kér dések 
fontossága és a feldolgozás alapossága, nem 
utolsó sorban eredetisége okán a későbbi 
kutatások számára alapműnek, megkerülhe-
tetlen hivatkozási pontnak tekinthető.

A szerző mindjárt a magyar Alkotmány-
bíróság gyakorlatának elemzése körében utal 
arra a helyzetre, amely egyúttal a monográ-
fiában tárgyalt alapproblémát involválja. Arra 
tehát, hogy az Európai Unió olyan sajátos 
entitás, amely nem egyszeri aktussal, mintegy 
a „semmiből” jött létre, hanem fokozatosan, 
mégpedig nagy múltú államok folyamatos, 
mindig kiegészülő szerződéses rendszeréből. 
Ennek során az állami szuverenitások bizo-
nyos mértékű leépítése és átruházása valósult 
meg. Ebben a helyzetben szükségképpen 
me rült, merül fel nem csupán az egyes entitá-
soknak, de az általuk konstituált jogrendsze-
rek viszonya is. A szerző igen plasztikusan 
mu tat rá arra, hogy a magyar Alkotmánybí-
róság még Magyarország taggá válása előtt 
kialakított egy olyan elvi álláspontot, amely 
éles határvonalat – a szerző kifejezésével „tűz-
falat” – húz az Unió joga és a hazai jog között. 
Ennek a szemléletnek bizonyos maradványai 
azt követően is fennmaradtak, hogy az ország 
2004-ben taggá vált. A 4/1997 (I.22.) AB ha-
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tározat a magyar Társulási Egyezmény vonat-
kozásában úgy foglalt állást, hogy nemzetkö-
zi szerződés tekintetében csak előzetes nor-
makontrollra van hatásköre, ám nem zárta 
ki annak lehetőségét, hogy a szerződést kihir-
dető magyar jogszabály alkotmányosságát 
utólag is vizsgálja, nem érintve döntésével az 
államot a már megkötött szerződés alapján 
terhelő nemzetközi kötelezettségeket. E dön-
tés már implikálta tehát az Alkotmánybíróság 
gyakorlatának azt a később is érvényesülő 
ten denciáját, hogy az uniós joggal viszonylag 
óvatosan bánik, vele szemben többé-kevésbé 
kitérő politikát folytat, viszont az annak alap-
ján megszülető hazai joganyag vonatkozásá-
ban következetesen érvényre juttatja az Al-
kotmányban foglalt rendelkezéseket, mégpe-
dig egy olyan szuverenitáskoncepció alapján, 
amely csupán mérsékelten veszi figyelembe 
az integrációból adódó közjogi átrendeződést.

Helyesen mutat rá a szerző, hogy ugyan-
ez az óvatosság érhető tetten a 17/2004.(V.25) 
AB határozatban is, amely szintén nem kívánt 
közvetlenül szembenézni a közösségi jog al-
kotmányossági vizsgálatának kérdésével, ha-
nem kizárólag az implementációt szolgáló 
magyar jogszabály kérdésében foglalt állást. 
Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy 
a magyar jogszabály külön vizsgálandó, mivel 
az nem azonos magával az uniós rendelkezés-
sel, tekintettel arra, hogy a magyar szabályo-
zás nem pusztán közzé teszi az uniós előírást, 
hanem mintegy operacionalizálja is azt.

Rendkívül érdekfeszítő és sok tanulsággal 
szolgáló a szerzőnek az ún. szerencsejáték-ügy-
 ben hozott 1053/E/2005 AB határozattal 
kap csolatos elemzése, amelynek nyomán ki-
mutatja, hogy az Alkotmánybíróság nem 
tekinti alkotmányellenesnek a magyar jog 
mulasztás útján fennálló ütközését az uniós 
joggal. Ugyanennek a határozatnak arra a 

fontos tételére is felhívja a szerző a figyelmet, 
amely kimondja, hogy az EU-t létrehozó és 
módosító szerződéseket szerződéses eredetük 
ellenére nem nemzetközi szerződésként ke-
zeli. Ez egyúttal – immár a taggá válás tényé-
nek szem előtt tartása nyomán – finom el-
mozdulást jelentett a Társulási Megállapodás-
sal kapcsolatos alkotmánybírósági álláspont-
hoz képest, mely utóbbi még figyelmen kívül 
hagyta a társulásból adódó sajátos státus lét-
rejöttét. Az ügyeleti díjak kérdésében hozott 
döntés azonban – azáltal, hogy csupán a jö-
vőre nézve semmisítette meg az EU-s szabá-
lyozással ellentétes hazai normát, miközben 
azt a rendes bíróságok ítélkezésük során már 
mellőzték az uniós előírások elsőbbsége és 
közvetlen hatálya okán – ismételten kifejezés-
re juttatta az AB fokozott óvatosságát az EU-s 
jog és a hazai jog viszonyának kérdésében. Ez 
esetben ugyanis már nem szabályozási mulasz-
tással összefüggésben, hanem a hazai és az 
uniós jog kifejezett ellentéte esetén sem mond-
ta ki a megsemmisítést visszamenőleges ha-
tállyal. Másrészt viszont – vélhetően előremu-
tatónak szánt éllel – a testület ez alkalommal 
megfogalmazta, hogy az uniós jog a hazai 
jogrendszer része, mivel Magyarország az EU 
tagja. A szerző igen logikus érvek alapján 
vonja kétségbe, hogy az EU-s jog a bel ső jog 
része volna, és akként foglal állást, hogy az 
unió joga a hazai jogrendszertől kü lönböző, 
sa játos jogrendszert alkot. A szerző rámutat, 
hogy az Alkotmánybíróság mérceként ugyan 
kizárólag az Alkotmányt (az Alap törvényt) 
alkalmazhatja, és eddigi gyakorlata során 
kifejezetten törekedett is arra, hogy erre szo-
rítkozzék, ám az ún. csatlakozási-integrációs 
klauzula igenis megnyitja az utat az európai 
jog alkalmazása előtt. Ez pedig nem csupán 
a perben ítélkező bíróságok szá mára lehetőség, 
de az Alkotmánybíróság számára is.

A kötet európai kitekintése mindjárt egy 
közép-európai, volt szocialista ország, Csehor-
szág alkotmánybírósági működésének elem-
zésével indul. A szerző itt üdvözli azt az új-
szerű felfogást, amelyet a cseh alkotmánybí-
róság a népszuverenitás-felfogás újraértelme-
zésével kialakított, rámutatva arra, hogy az 
nem azonosítható az állam szuverenitásával, 
amely utóbbiból – a népszuverenitás sérelme 
nélkül – bizonyos jogosítványok az Unióra 
szálltak. A szerző jelentős teret ad a német 
alkotmánybíróság, a Bundesverfassunsgericht 
elvi jelentőségű munkája bemutatásának. Rá-
mutat arra, hogy e szervezet nagy hangsúlyt 
helyez annak ellenőrzésére, hogy az EU-s 
joganyag megfelelő felhatalmazás birtokában, 
annak keretei között születik-e. A német szak-
irodalom tükrében vázolja azt a meglehetősen 
defenzív pozíciót, amelyet a német alkot-
mánybíróság elfoglal az – általa a nemzeti jog 
konkurenciájának tekintett – uniós joggal 
szemben.  A szerző a német alkotmánybíró-
sági működés kritikai elemzését és értékelését 
végül annak bemutatásával zárja, hogy a né-
met testület – a magyar viszonyok számára 
is példamutató módon – miként hagy szé les 
teret az alkotmányos jogvédelemnek az al-
kotmányjogi panasz alkalmazhatóságával 
kapcsolatos, megengedő gyakorlata által. Az 
európai gyakorlat sarkalatos, voltaképpen 
pa radigmaszerű, koncepcionális vonásainak 
analízisét egy viszonylag új francia jogintéz-
mény, és az azzal kapcsolatban kialakított 
európai álláspont elemzése zárja.  

A kötet egyes európai alkotmánybírósá-
gok elvi jelentőségű gyakorlatának bemuta-
tását követően az uniós versenyjog, a nem-
zetközi kollíziós magánjog, a nemzetközi 
társasági jog és az uniós polgárság kérdéseit 
tárgyalja mint olyan területeket, amelyek a 
gazdasági és politikai integráció szempontjá-

ból stratégiai jelentőségűek. A tisztességtelen 
gazdasági tevékenység uniós szabályozásának 
magyarországi implementálásával kapcsolat-
ban igen élesen, ám annál indokoltabban 
mu tat rá azokra a szakszerűtlenségekre, ame-
lyek a belső szabályozás korrekciójának 
szükségességét vetik fel. Rendkívüli jelentő-
ségűnek tartom a szerző azon elemzését, ame-
lyet a nemzeti és az uniós állampolgárság 
viszonya, valamint az uniós állampolgárság 
jogi tartalma körében fejt ki.

A kötet jogelméleti, állam- és jogbölcse-
leti relevanciájú IV. fejezete kiválóan mutatja 
be az EU-val és annak jogával kapcsolatos 
jel lemző nézeteket, amelyek közül az az állás-
pont tekinthető uralkodónak, amely szerint 
az Unióban egy sui generis képződményt kell 
látni, amely így nem minősül sem szövetségi 
államnak, sem pedig nemzetközi szervezetnek.

Az V. fejezet az addigi témák nyomán 
leszűrt következtetések tükrében tér vissza a 
magyar alkotmánybírósági gyakorlat elemzé-
sére és értékelésére. Rámutat, hogy a belső és 
az uniós jog már ezért  is kü lönálló, párhu-
zamosan létező, mellérendelt jogrendszernek 
tekintendők, mert érvényességük, hatályos-
ságuk alapja, jogforrási eredetük, jogpolitikai 
irányultságuk eltérő. Elméleti igénnyel veszi 
sorra azokat a valós és lehetséges eseteket, 
ame lyekben a hazai jog és az uniós jog össze-
ütközése felmerül, illetve felmerülhet. Az 
együttműködő alkotmányosság elvének fé-
nyében vizsgálja az Alkotmánybíróság óvatos, 
az EU jogát tiszteletben tartó, ám annak al-
kotmányos vizsgálatát kerülni igyekvő gya-
korlatát. Végül az alkotmány olyan, az eddigi-
eknél egyértelműbb rendelke zésére tesz javas-
latot, amely az Alkotmánybíróság iránymu-
tató gyakorlatának hiányát pót landó, eloszlat-
hatja a kétségeket a többek között hatásköri 
problémát is jelentő kérdéssel kapcsolatosan.
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A VI. fejezet elsősorban az elmúlt évek 
gazdasági válságának tükrében teszi elemzés 
tárgyává nem csupán a monetá ris unió prob-
lematikáját, de egy, a jövőben talán aktuális-
sá váló fiskális unió lehetőségeit is. Vörös Imre 
monográfiája a hazai és az európai jog viszo-
nyáról és az e kérdésben követett alkotmány-
bírósági gyakorlatról – az elemzés mélysége, 
a feldolgozott irodalom mérete, adatok szá-
mossága, a téma kezelésének rendszeressége, 

nem utolsósorban követ keztetéseinek meg-
alapozottsága és újdonsága okán – minden 
bizonnyal a téma hazai irodalmának egyik 
alapvető forrásmunkájává válik. (Vörös Imre: 
Csoportkép Laokoónnal – A magyar jog és az 
alkotmánybíráskodás vívódása az európai joggal. 
Budapest: MTA Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont Jogtudományi Intézet, 2012)

Szmodis Jenő
   jogfilozófus
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