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Az alábbi írás az Alkotmánybíróság 7/2004. (III. 14.)

AB határozatát tárgyalja, illetve a határozat kapcsán

felmerülô néhány jogi problémát. Tekintettel az al-

kotmánybíráskodás politikai jellégére, a politikai kö-

rülmények vizsgálata, értékelése elkerülhetetlen; e

politikai jellegnek jelen esetben különös jelentôséget

kölcsönöz az – amúgy meglehetôsen ritka – köztársa-

sági elnöki szerepvállalás, valamint az üggyel kapcso-

latos, ismert extralegális körülmények. Az azonban,

hogy a határozat és meghozatala körülményeinek

külsô értékeléséhez szükséges a politikum figyelem-

bevétele, nem jelenti, hogy az is természetes, ha az

Alkotmánybíróság (mint kizárólag jogkérdésben dön-

tô bíróság) vesz figyelembe tényeket, illetve alkalmaz

jogon kívüli érveket. A többségi határozat ezt ugyan

jelen esetben nem tette, de a különvéleményekbôl

kiolvasható, hogy erre több bíró is indíttatást érzett.
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Mádl Ferenc köztársasági elnök 2003. december 22-

én küldte meg az Alkotmánybíróság elnökének a

köznyelvben Lex Szászként elhíresült, már csak az ô

aláírására váró, „a befektetôk és betétesek fokozott

védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításá-

ról” szóló törvénnyel (a továbbiakban, követve az Al-

kotmánybíróság rövidítését: Mtv.) kapcsolatos bead-

ványát.1 Mint ismeretes, a törvényjavaslat elfogadását

a szokásosnál élénkebb politikai vita elôzte meg.

A kormánykoalíció kisebbik pártja egyáltalán nem egy-

ségesen ítélte meg a törvény szükségességét, így a

törvénynek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügye-

lete (PSZÁF) elnökét érintô rendelkezései elfogadá-

sa sokáig nem volt egyértelmû.

Az Mtv.-t azon a napon fogadta el az Országgyûlés,

amikor az Alkotmánybíróság kihirdette a 62/2003.

(XII. 15.) AB határozatot, amely éppen az államfôi

vétó alkalmazási lehetôségeivel kapcsolatos alkot-

mánybeli rendelkezéseket értelmezte. E határozat

szerint amennyiben az államfônek alkotmányossági

aggályai merülnek fel egy törvényjavaslattal kapcso-

latban, úgy alkotmányos kötelezettsége az Alkot-

mánybírósághoz fordulni. A határozat kimondta to-

vábbá, hogy az elnök a két lehetséges vétó egyikével

élhet egy törvénnyel kapcsolatban, így ha az államfô

visszaküld egy törvényt az Országgyûlésnek, az a ké-

sôbbiekben nem kerülhet az Alkotmánybíróság elé az

alkotmány 26. § (4) bekezdése alapján. A köztársasá-

gi elnök ilyenkor köteles a – megfelelôen – újratár-

gyalt (ám esetleg szövegében változatlan) törvényt ki-

hirdetni, és a továbbiakban neki is csak az utólagos

normakontroll kezdeményezésére van lehetôsége. Az

utólagos alkotmányossági vizsgálat eredményekép-

pen a törvényt vagy annak egy részét az Alkotmány-

bíróság alkotmányellenessé nyilváníthatja ugyan, de

jelen esetben az egyetlen igazán hatékony szankció a

rendkívül ritkán alkalmazott ex tunc hatályú meg-

semmisítés lett volna. Vagyis annak megállapítása,

hogy a PSZÁF elnökének és elnökhelyetteseinek

köztisztviselôi jogviszonya – azáltal, hogy errôl tör-

vény rendelkezik – tartalmilag alkotmányellenesen

szûnt meg. A joghátrányt szenvedett személyek (az

elnök és helyettesei) számára a legmegfelelôbb jog-

orvoslat ebben az ügyben nyilván az lett volna, hogy

visszakerülnek pozícióikba.

Az Alkotmánybírósági törvény 43. § (4) bekezdése

alapján az Alkotmánybíróságnak lehetôsége van arra,

hogy a határozat közzététele napjától eltérô idôpont-

ban határozza meg a jogszabály hatályon kívül helye-

zését, amennyiben a jogbiztonság, illetve a kezdemé-

nyezô különösen fontos érdeke ezt indokolja (érte-

lemszerûen az utóbbi indok a köztársasági elnök ese-

tében az Mtv.-vel kapcsolatban nem használható).

Míg meglehetôsen gyakori a jogszabályoknak a hatá-

rozathozatalhoz képest késôbbi idôpontban történô

megsemmisítése, az Alkotmánybíróság elvétve alkal-

mazza az ex tunc hatályú megsemmisítést. Nem ne-

héz belátni, hogy az ex tunc hatályú megsemmisítés

legtöbbször éppen a jogbiztonság ellen hat, mint

ahogy a jelen helyzetben is más, pozíciójukat idôköz-

ben elfoglaló vezetôket, köztisztviselôket érintett vol-

na hátrányosan. Más kérdés, hogy elméletileg azáltal,

hogy egy folyamatban lévô alkotmánybírósági eljárás

alatt kerültek tisztségükbe, egyúttal vállalták annak a

kockázatát is, hogy adott esetben – mintegy az elôde-

iknek szóló jogorvoslat következtében – az Alkot-

mánybíróság elmozdítja ôket. A vezetôk személyén
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kívül a vezetés struktúrájának megváltoztatása, majd

e változás „visszacsinálása” a PSZÁF-fel ügyféli po-

zícióban lévô vagy abba kerülô személyeket is tagad-

hatatlanul hátrányosan érintette és bizonytalanságot

szült volna. Az ex tunc hatályú megsemmisítés idô-

pontjának meghatározásakor figyelembe veendô jog-

biztonsági követelmény azonban nem tévesztendô

össze a jogállamiság fogalmának egyik összetevôjét

képezô jogbiztonsággal. Éppen ezért ebben az eset-

ben a köztársasági elnök érvei nem voltak elégsége-

sek annak megállapítására, hogy a törvény tartalmilag

alkotmányellenes; paradox módon a jogbiztonság kö-

vetelményének figyelembevétele valószínûleg azt

eredményezte volna, hogy amennyiben az Alkot-

mánybíróság tartalmi szempontból nyilvánította vol-

na alkotmányellenesnek a jogszabályt, akkor sem ex

tunc hatállyal semmisítette volna meg.2

Az elôbbiek alapján látható, hogy a köztársasági el-

nöknek alkotmányossági problémát kellett találnia

ahhoz, hogy eséllyel megakadályozhassa a PSZÁF

vezetôinek törvénnyel való elmozdítását. Igaz ugyan,

hogy maga az alkotmány szövege is megkülönbözte-

ti a kétfajta vétót (az egyik jog, a másik kötelezett-

ség), és ezt csak megerôsíti a 63/2003. (XII. 15.) AB

határozat, a gyakorlatban az alkotmányossági vétó is

kvázi jogként funkcionál. Egyrészt sem jogi, sem po-

litikai szankciója nincs e kötelesség elmulasztásának,

másrészt nem várható el a köztársasági elnöktôl, hogy

egyfajta alkotmányossági szûrôként funkcionáljon.

Így nem meglepô Zlinszky János volt alkotmánybíró

azon kijelentése,3 hogy az alkotmányossági vétó is

egyfajta politikai eszköz az államfô kezében. Tulaj-

donképpen indirekt módon ezt az értelmezést erôsí-

ti meg az államfô tartózkodása a vétótól olyan törvé-

nyek esetében, amelyekkel kapcsolatban nyilvánva-

lóan felmerültek alkotmányos aggályok, de gyanítha-

tóan politikai okokból az államfô mégsem fordult az

Alkotmánybírósághoz.4
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A következôkben a beadvány érveit a rájuk adott al-

kotmánybírósági válaszokkal együtt értékelem. Az in-

dítvány alapvetôen három alapon támadta a törvényt.

1. Az indítvány elsô pontja szerint a jogállamiság

követelményének megsértését, ezáltal alkotmányel-

lenességet jelentettek a jogalkotási folyamat során el-

követett mulasztások. A köztársasági elnök egyrészt a

jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) 20. §-

ára hivatkozott, mely szerint a jogalkalmazókat be

kell vonni az olyan jogszabályok elkészítésébe, ame-

lyek érintik az általuk képviselt és védett érdekeket,

illetve társadalmi viszonyokat. Másrészt a PSZÁF-rôl

szóló törvény5 megállapítja, hogy a felügyeletnek vé-

leményezési joga van a felügyelt intézményeket érin-

tô jogszabályok elôkészítése során, és véleményét ki

kell kérni a felügyelt intézményeket érintô döntések

és jogszabályok megalkotásakor. Továbbá – bár a

PSZÁF-törvény elôírja, hogy a felügyelet elnöke

részt vesz a kormányülésen az olyan napirendi pon-

tok megtárgyalásakor, amelyek érintik a felügyelet

feladatkörét – a felügyelet akkori vezetôje, a kormány

tudatos mulasztása folytán, nem vehetett részt az in-

dítvánnyal érintett törvény megtárgyalásán. Érvei alá-

támasztásául az elnöki indítvány hivatkozott a

30/2000. (X. 11.), valamint a 63/2003. (XII. 15.) AB

határozatra.

Önmagában a Jat.-nak a jogszabály-elôkészítésrôl

szóló rendelkezéseire való hivatkozás az alkotmány-

bírósági gyakorlat alapján nyilvánvalóan alkalmatlan

volt arra, hogy az Alkotmánybíróság az egész jogsza-

bály alkotmányellenességét megállapítsa. Kevés

olyan szegmense van az alkotmánybírsági esetjognak,

amelyben a testület annyira következetes lenne, mint

abban a kérdésben, hogy ez a törvénysértés önmagá-

ban nem jelent egyúttal alkotmánysértést is. Ennek

megállapíthatóságához egyéb, konkrét alkotmánybe-

li rendelkezésbe ütközés is szükséges (mely szabály

viszont már olyan része az esetjognak, amely – mint

látható lesz – közel sem egyértelmû).

Az indítvány idézett a 30/2000. (X. 11.) AB határo-

zatból, amely elsô ízben állapította meg jogszabály al-

kotmányellenességét az egyeztetési eljárás követel-

ményeinek megszegése miatt. A határozat szintén

hosszan idéz ugyanebbôl a határozatból, amely az el-

nöki indítvány elsô pontjának eldöntésekor minden-

képpen releváns volt. Éppen ezért a következôkben

ennek a határozatnak a genealógiája következik, s ez

az elemzés esettanulmányként szolgálhat az alkot-

mánybírósági precedensjog problémáiról.

A 30/2000. (X. 11.) AB határozatban az Alkotmány-

bíróság teljes ülése tartalmi vizsgálat nélkül egy kor-

mányrendeletet semmisített meg, mivel annak meg-

alkotásakor a kormány nem kérte be a külön törvény

által elôírt szervezet véleményét. A határozat hivatko-

zik számos korábbi határozatra, amelyek a Jat. szabá-

lyainak megsértése kapcsán felmerült ügyekben szü-

lettek. Ezek a határozatok újra és újra megismételték

a tételt, mely szerint a közhatalmi jogosítványokkal

nem rendelkezô szervek véleményének beszerzése

nem feltétele a jogszabály közjogi érvényességének.

A 30/2000. (X. 11.) AB határozat ebbôl a szabályból, a

contrario, azt vonta le, hogy a közhatalmi jogosítvá-

nyokkal rendelkezô szervek a jogalkotó számára meg-

kerülhetetlennek minôsülnek. Megjegyzem, a

30/2000. (X. 11.) AB határozathoz kapcsolódó indít-
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vány és ez említett felhívott korábbi határozatok ese-

tében az alkotmányellenességre való hivatkozás alap-

ja a Jat. megsértésén kívül az alkotmány 36. §-a volt.

Az alkotmány e rendelkezése szerint „a Kormány

együttmûködik az érdekelt társadalmi szervezetek-

kel”, azonban ez az elôírás mindössze „módszerbeli

ajánlást” jelent a kormány számára.6 A határozat ké-

sôbb idézi a szabályt, hogy aki erre alapítja indítvá-

nyát, további alkotmánybeli rendelkezésre is hivat-

koznia kell ahhoz, hogy az alkotmánysértés megálla-

pítható legyen. Jóllehet az indítványozó más alkotmá-

nyos szabályra nem utalt, a határozat szerint ez a to-

vábbi rendelkezés lehet az alkotmány 2. § (1) bekez-

dése is.7 A jogállamiság kérdésének elemzésekor a

határozat kifejti, hogy a konkrét és intézményesített

véleményezési kötelezettség megsértése olyan sza-

bálytalanság lehet, amely adott esetben a jogállami-

ság követelményét veszélyeztetheti. A vizsgált ügy-

ben az Alkotmánybíróság úgy látta: a mulasztás köz-

vetlenül sérti a jogállamiság követelményét, ezért a

rendeletet megsemmisítette.

Ahogyan azt a hivatkozás hossza valószínûsíti, a

határozathozatalkor a bírák nyilvánvalóan észlelték a

30/2000. (X. 11.) AB határozat jelentôségét, azt még-

is rendkívül rövid magyarázattal minôsítették irrele-

vánsnak az adott ügyben. A határozat mindössze az-

zal intézi el az ügyek közötti különbséget (ezt két-

szer is megismételve), hogy a 30/2000. (X. 11.) AB

határozat kormányrendeletrôl szólt, valamint hogy

abban az esetben a megsemmisítésre az alkotmány

18. §-ára való hivatkozásra tekintettel is került sor.

Véleményem szerint a határozat érvelése és követ-

keztetése helyes, azonban az alkotmánybíráskodás

precedens jellegére tekintettel a korábbi, hasonló

eset megfelelôen indokolt megkülönböztetése elen-

gedhetetlen. Különösen akkor, ha az adott ügyre ko-

rábban már többször egymásnak ellentmondóan hi-

vatkoztak a bírák.

Kukorelli István a határozathoz fûzött párhuzamos

indokolásában többek között azt állítja, hogy a

30/2000. (X. 11.) AB határozatban kialakított teszt el-

végzése jelen esetben elmaradt. Párhuzamos indok-

lásához ezúttal senki sem csatlakozott, jóllehet a

2004. március 16-án meghozott 108/B/2000. AB hatá-

rozathoz (dajkaterhesség) fûzött különvéleményét –

amelynek alapja részben szintén a 30/2000. (X. 11.)

AB határozatban kialakított teszt volt – Bihari Mihály,

Czúcz Ottó és Kiss László is jegyzi. Itt kell megem-

lítenem, hogy Kiss László, akinek a most vizsgált ha-

tározathoz fûzött különvéleményéhez Czúcz Ottó is

csatlakozott, azon az alapon különbözteti meg a hatá-

rozat alapját képezô szituációt a 30/2000. (X. 11.) AB

határozatban foglaltaktól, hogy ez utóbbi ügyben

nem az irányító szerv aktusáról volt szó, mint jelen

esetben, továbbá a jogalkotó (a kormány) egy tôle

független közhatalmi szervtôl vonta el a véleménye-

zési jogot. Az elôbb említett különvéleményt viszont

mindketten aláírták, pedig abban az esetben szintén

a kormánytól független közhatalmi szerv ellenében

törvényalkotás során elkövetett szabálytalanságokról

volt szó.

A 108/B/2000. AB határozat értékelése szintén fon-

tos számunkra, mivel jogszabály (méghozzá törvény)

elôkészítése során elkövetett mulasztásokat értékel.

Ezek esetében a többségi álláspont szerint nem tör-

tént alkotmányellenes mulasztás, a különvélemény

szerint [alkalmazva a 30/2000. (X. 11.) AB határozat

alapján kialakított tesztet] viszont igen. A többségi

vélemény az elmulasztott egyeztetési eljárás kapcsán

minden különösebb vizsgálódás nélkül kijelentette,

hogy ugyan a jogalkotó törvényekben elôírt egyezte-

tési kötelezettségének elmulasztása törvénysértô, és

a súlyos eljárási szabálytalanságok amúgy a törvény

közjogi érvénytelenségét idézhetik elô, a 42/1995.

(VI. 30.) AB határozat alapján az Alkotmánybíróság

gyakorlata azt az elvet követi, hogy „amennyiben a

sérelmezett törvény az alaptörvény egyetlen rendel-

kezésével sem ellentétes, megsemmisítésére nincs

törvényes lehetôség”. A Sólyom László vezette Al-

kotmánybíróság által egyhangúlag eldöntött 42/1995.

(VI. 30.) AB határozat azonban egy olyan indítvány

tárgyában született, amely a Bokros-csomag „saláta-

törvény” jellegét támadta. A 42/1995. (VI. 30.) AB ha-

tározatnak a 108/B/2000. AB határozatba való beidé-

zése tehát relevánsnak tûnik abból a szempontból,

hogy az utóbbi a „salátatörvény” jelleg miatti indítvá-

nyokat vizsgált, ugyanakkor a 42/1995. (VI. 30.) AB

határozat nem releváns annak vizsgálatakor, hogy az

eljárási (és nem a jogszabály-szerkesztési) szabályok

megsértése alkotmányellenességet eredményez-e.

Ráadásul az idézett kijelentés azért született, mert az

indítványozók alkotmánybírósági beadványukban

egész egyszerûen nem hivatkoztak az alkotmányra,

hanem csak a házszabályra. Emiatt tehát az indít-

ványt akár érdemi vizsgálat nélkül is vissza lehetett

volna utasítani. Más szavakkal: a 42/1995. (VI. 30.) AB

határozatból szó szerint idézett szabály elvileg igaz,

egy olyan ügyben született, amelyben a törvény-elô-

készítés kérdései még érintôlegesen sem szerepeltek.

Meglepô az is, hogy Tersztyánszkyné Vasadi

Éva mint elôadó bíró a 108/B/2000. AB határozat-

ban egyáltalán nem foglalkozik a négy alkotmány-

bíró által aláírt különvéleménnyel, amely hiányolja

a 30/2000. (X. 11.) AB határozat alkalmazását,

ugyanakkor egy héttel késôbb a most elemzett ha-

tározathoz fûzött különvéleményében éppen e

teszt részletes alkalmazásával tartja alkotmányelle-

nesnek az Mtv.-t.
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A 108/B/2000. AB határozat kisebbségi véleménye

szerint a 30/2000. (X. 11.) AB határozatban kialakított

teszt a jogállamiság sérelmén kívül nem követel meg

tartalmi alkotmányellenességet, csupán azt, hogy a

vizsgált szabályozás szoros összefüggésben álljon az

alkotmány valamelyik rendelkezésével, illetve vala-

mely alapjog érvényesülésének közvetlen veszélye

valósuljon meg. Véleményem szerint a teszt így nem

pontos, hiszen a 30/2000. (X. 11.) AB határozat az al-

kotmány 36. §-ára való indítványi hivatkozásból kiin-

dulva éppen úgy érvel, hogy a vizsgált jogszabály

meghozatala során elkövetett eljárási hibák jogállami-

sággal kapcsolatos összefüggése az alapjogsérelem ve-

szélyének fennálltával együtt elegendô az alkotmány-

ellenesség megállapításához. Mindezt a 30/2000.

(X. 11.) AB határozat azért teszi, mert a 36. § megsér-

tése önmagában – a szabály ajánlás jellege miatt –

nem jelent súlyos mulasztást. Tehát eleve csak akkor

lehet szó a jogszabály megsemmisítésérôl, ha annak

meghozatala a 36. §-on kívül más alkotmánybeli sza-

bályba is ütközik. Amennyiben ez kimutatható (pél-

dául jogállamiság klauzula – mert mondjuk a szerv,

amelynek a véleményét nem kérték ki, közhatalmi

volt) és még az alapjogsérelem veszélye is fennáll,

ezek együttesen már alapot adhatnak a megsemmisí-

téshez. A 30/2000. (X. 11.) AB határozatban hivatko-

zott alkotmányi szabály, amelyre az alapjogsérelem

lehetôségét az Alkotmánybíróság alapozta, illetve

mellyel a jogszabály szoros összefüggésben állt,

ugyanaz volt: az alkotmány 18. §-ában meghatározott

egészséges környezethez való jog. Hozzá kell ten-

nünk, hogy a 18. § megfogalmazásából inkább követ-

keztethetünk az államot terhelô kötelezettségre

(ezért aztán a jogalkotásban való nagyobb felelôsség

is), mint egyéni alapjogra.

A kialakított teszt tehát csak két lépcsôbôl áll: a

jogalkotási eljárást vizsgáló részbôl (ennek legcélsze-

rûbb mércéje nyilván a jogállamiság klauzula), illetve

az alapjogi összefüggés meglétét vizsgáló részbôl.

E tesztet – igaz, kormányrendeletek tekintetében – az

Alkotmánybíróság Bagi István, Czúcz Ottó (mint elô-

adó) és Harmathy Attila alkotta hármas tanácsa a

778/B/1999. AB határozatban újra megfogalmazta és

alkalmazta is (nem állapítva meg alkotmányellenes-

séget). Törvény esetében pedig a 10/2001. (IV. 12)

AB határozat használta a tesztet viszonylag egyszerû-

sített változatban, de mindenképpen olyan formában,

amely arra utalt, hogy a 30/2000. (X. 11.) AB határo-

zat törvényekre is alkalmazandó.

A 30/2000. (X. 11.) AB határozat általános kijelen-

téseket tesz, jogszabályról (és nem kormányrende-

letrôl) beszél, és ezért elsô ránézésre valóban úgy ér-

telmezhetô, hogy a benne lefektetett elvek vala-

mennyi jogszabálytípus megalkotásának folyamatá-

ra alkalmazhatók. A 30/2000. (X. 11.) AB határozat

szerint az indítványozó három alkotmánybeli rendel-

kezés alapján támadta a kormányrendeletet, ame-

lyek közül kettôvel, a 18. §-ra, illetve a 70. §-ra va-

ló hivatkozással az Alkotmánybíróság – tartalmi

jellegük miatt – érdemben már nem foglalkozott.

A harmadik hivatkozás alapja azonban a csak a kor-

mányt érintô 36. § volt, bár az igaz, hogy az Alkot-

mánybíróság nem ez alapján semmisítette meg a

jogszabályt. (A végül döntônek bizonyuló jogállami-

ság klauzulára az indítványozó nem hivatkozott, azt

az Alkotmánybíróság maga vonta be az értékelésbe

a jogalkotási eljárás vizsgálata során.) Sokkal fonto-

sabb, hogy a határozat kijelenti: az alkotmány 35. §

(1) bekezdés b) pontja alapján a kormány köteles a

törvények betartására és betartatásuk (végrehajtá-

suk) biztosítására. Mivel a törvényben elôírt köve-

telmény nem valósult meg, a kormány nem tartotta

be alkotmányos kötelezettségét, ezért megvalósult a

jogállamiság sérelme. Gyaníthatóan annak követ-

keztében alkalmazta ezt a módszert az Alkotmány-

bíróság, mivel az idézett rendelkezés valójában egy

meglehetôsen elvont hatásköri szabály, így arra köz-

vetlenül alkotmányellenességet alapítani ebben a

helyzetben nem lehetett volna vagy jogpolitikai

okokból nem lett volna célszerû.

Az általam vizsgált 7/2004. (III. 14.) AB határozat

viszont arra a helyeselhetô álláspontra jut, hogy a jog-

alkotási folyamat a törvényalkotás során kettôs: egy

elôkészítô eljárásból, valamint egy érdemi, ügydöntô

eljárásból áll. Ebbôl következôen a 30/2000. (X. 11.)

AB határozat tényleg különbözik a határozat alapját

képezô szituációtól, hiszen a kormányrendeletnél

mind a jogszabály elôkészítôje, mind pedig megalko-

tója ugyanaz: a kormány. A törvény elôkészítése so-

rán elkövetett mulasztás csak akkor okoz közjogi ér-

vénytelenséget, ha „egyúttal a törvényalkotási eljárás

valamely szabályának alkotmányellenességet elôidé-

zô megsértésével is jár”. E kijelentésbôl nem követ-

kezik egyértelmûen, hogy ezt a mulasztást a beter-

jesztô/elôkészítô vagy az Országgyûlés követi el. Min-

den valószínûség szerint e kijelentés azzal a korábbi

kijelentéssel együtt értelmezendô, amely szerint az

Országgyûlés akkor követ el közjogi érvénytelensé-

get elôidézô mulasztást, ha az alkotmányban, tör-

vényben vagy a házszabályban kötelezôen elôírt

egyeztetés marad el. Tény, hogy ez a lista – a

63/2003. (XII. 15.) AB határozathoz hasonlóan – lehe-

tôséget ad arra az Alkotmánybíróságnak, hogy adott

esetben meglehetôsen tágan értelmezze azt, hogy mi

számít alkotmányellenességet is elôidézô mulasztás-

nak. Ez a tág mérlegelési lehetôség, melynek nincs

kialakult tesztje, mindenképpen bizonytalanságot

szül. Végsô soron azonban a törvényalkotás során
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csakis maga a jogalkotó, az Országgyûlés képes alkot-

mányellenes egyeztetési mulasztást elkövetni, az elô-

terjesztô nem.

Kukorelli István párhuzamos indoklásában azt az

álláspontot képviseli, hogy – az Országgyûlés legfel-

sôbb államhatalmi szerv státusára, valamint fô funk-

ciójára, a törvényalkotásra tekintettel – a törvények

megalkotására a rendeletekéhez képest csak szigo-

rúbb alkotmányos mérce fogadható el. Vélhetôen

azért, mert az alkotmányból következôen törvényben

lehet megállapítani az alapvetô jogok és kötelességek

szabályait, így a törvényekre vonatkozó eljárási szabá-

lyok betartásának vagy be nem tartásának végsô so-

ron komolyabb következményei lehetnek, mint egy

hibás rendeletnek. Jóllehet ez az érv logikus, magam

Kiss László különvéleményével értek egyet, mely

szerint a kormánytól független közhatalmi szerv ese-

tében a véleményezési jog elvonása a hatalommeg-

osztás elvének sérelmét is jelenthetné [mint ahogyan

az a 30/2000. (X. 11.) AB határozat esetében történt].

A kormánytól független közhatalmi szerv ugyanis

szintén a végrehajtó hatalom része, melynek hatáskö-

rét a parlament feltételezhetôen a kormányról ruház-

ta át a független szervre (vagy a kormány gyakorolta

volna e szerv hiányában). Mivel a határozat alapját

képezô szervezeti viszonyrendszerben errôl nincs szó,

már csak ezért sem indokolt a 30/2000 (X. 11.) AB ha-

tározat tesztjének alkalmazása. Mint ahogy ez a hatá-

rozat is kijelenti, a kormány feladata a törvények vég-

rehajtásának biztosítása. Ráadásul jóllehet nincs hie-

rarchikus viszony az Országgyûlés és a kormány kö-

zött, pont attól nem lehet eltekinteni, hogy az Or-

szággyûlés a legfelsôbb államhatalmi szerv, amelyet

tevékenysége során csak az alkotmány köt (kivéve a

gyakorlatilag az alkotmány rangjára emelt egyéb jog-

szabályokat, de ezek nyilván csak kivételek). Ezen

kívül az Országgyûlés az alkotmány keretein belül a

kormány tevékenységét is tetszôlegesen szabályoz-

hatja, ami fordítva természetesen nincs így. A kor-

mány olyan alkotmányos szerv (ellentétben az Or-

szággyûléssel), amelyet tevékenysége során törvé-

nyek sokasága is köt. Más szavakkal: a jogalkotás so-

rán az Országgyûlés jóval szabadabb, a kormány kö-

töttebb. E megfontolások alapján nem ésszerûtlen az,

hogy a 30/2000. (X. 11.) AB határozat tesztje nem vo-

natkozik törvényekre.8

2. A következôkben az indítvány második és har-

madik pontját egymáshoz kapcsolva tárgyalom, rész-

ben mivel átfedés van közöttük, részben mert az Al-

kotmánybíróság sem követte az indítvány sorrendjét.

Ugyanakkor nem fogom érinteni az indítvány vala-

mennyi elemét és az azokra adott alkotmánybírósági

választ, csak azokat, amelyeket sajátosságaik folytán

fontosabbnak ítélek.

Az indítvány második pontja szerint a törvénynek

az a rendelkezése, melynek alapján a PSZÁF vezetô-

inek megbízatása és köztisztviselôi jogviszonya meg-

szûnik, normatív formába öntött egyedi, személyi

döntés, ezért alkotmányellenes: egyrészt mert vissza-

élést jelent a törvényhozás rendjével (itt nincs hivat-

kozás az alkotmányra), másrészt mert a törvényi ren-

delkezés elvonja a jogorvoslathoz való jogot [alkot-

mány 57. § (5) bekezdés]. Logikailag ide kapcsolódik,

de az indítvány harmadik pontja tartalmazza, hogy a

normatív formába öntött egyedi döntés a jogállamiság

elvét sérti, mivel ellentétes a jogbiztonsággal. Az in-

dítvány harmadik pontja azzal érvelt, hogy a jogálla-

miság elvét sérti a PSZÁF átszervezése, mivel az át-

szervezés tervezett módja a jogbiztonság szempontjá-

ból hátrányosan érinti a felügyelt szerveket, a felü-

gyelet alkalmazottait, valamint – megismételve rész-

ben a második pontban kifejtetteket – a felügyelet

vezetôit. A köztársasági elnök ezen az alapon – bár az

indítvány nem egyértelmû – a teljes Mtv. megsem-

misítését kérte. (Továbbá indítványozta az Mtv. 38. §-

a alkotmányellenességének megállapítását, mond-

ván, e szakasz sérti a jogbiztonság elvét, mert ellen-

tétben áll a köztisztviselôi törvénnyel,9 illetve az át-

meneti rendelkezés anélkül szabályozza a PSZÁF ve-

zetôinek jogviszonyait, hogy ezek a szabályok beé-

pülnének a PSZÁF-törvénybe.)

Az Alkotmánybíróság tizenöt éves esetjogában

mindenképpen újszerû a „törvényhozással való

visszaélés” argumentuma. Éppen ezért talán nem vé-

letlen, hogy az indítvány e kérdésben nem tud fel-

mutatni jogi autoritást. A törvényhozással való esetle-

ges visszaélés kérdésével a magyar jogirodalomban

eleddig nem foglalkoztak behatóbban, és ez alapve-

tôen igaz a nemzetközi jogirodalomra is.10 Petrik Fe-

renc írt legutóbb egy rövidebb tanulmányt a közjogi

tisztesség kérdéskörérôl (amelyben a legfrissebb for-

ráshivatkozás 1940-es), amelyben a tisztesség, a jóhi-

szemûség és a rendeltetésszerû joggyakorlás – a ma-

gánjogból ismert elvi jelentôségû – szabályainak a

közjogban való alkalmazását elemzi, tegyük hozzá,

alapvetôen de lege ferenda.11 Nem állítható azonban,

hogy az Alkotmánybíróság soha nem alkalmazta eze-

ket az elveket korábban a jogállamisággal kapcsolat-

ban. 1992-ben kimondta, hogy „a jogállamiság elvé-

bôl is következik, hogy az Alkotmányban szabályo-

zott szerveknek az a kötelessége, hogy alkotmányos

jelentôségû hatásköreiket jóhiszemûen, feladataik

teljesítését kölcsönösen segítve, együttmûködve gya-

korolják”.12 Ugyanakkor ez a határozat alapvetôen a

hatalmi ágak kapcsolatáról, különösen azok együtt-

mûködésérôl szól. Alapjaiban más a helyzet azonban,

ha egy hatalmi ágnak senkivel nem kell együttmû-

ködnie hatásköre gyakorlása során. Megítélésem sze-
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rint ha egy hatáskör kizárólag egy adott alkotmányos

szervet illet, akkor valójában nincs kivel szemben el-

követni a visszaélést, ez ugyanis feltételez egy célhoz

kötött, fennálló magatartásbeli kötelezettséget mások

irányába (amelyet a polgári jog szabályai elô is írnak;

és amely kijelentés természetesen nem jelenti a par-

lament hatalmának korlátlanságát).

A többségi vélemény úgy értelmezte az indít-

ványt, mintha aszerint a nem általános normát tartal-

mazó törvény per se visszaélés lenne a törvényhozás-

sal. Mivel számos példa akad a magyar jogban ilyen

törvényre, és ezek alkalmazása – ha másért nem, pél-

dául jogtechnikai szempontból – indokolt lehet, az

indítvány általános szabályként való elfogadása nyil-

ván nem volt lehetséges. A törvényhozással való

visszaéléssel a többségi vélemény a továbbiakban

nem foglalkozott. Ugyanakkor az érvelés nem volt si-

kertelen, hiszen Bihari Mihály párhuzamos indoko-

lása – amelyhez Harmathy Attila és Tersztyánszkyné

Vasadi Éva is csatlakozott – nemcsak elfogadja en-

nek elvi lehetôségét, hanem a konkrét ügyben – a

párhuzamos vélemény keretein belül – alkalmazza is

e doktrínát. Nyilván az ô értelmezésükben az indít-

vány csak arról szólt, hogy elviekben lehetséges a

törvényhozással való visszaélés törvényi formába ön-

tött egyedi ügyek esetében, és az Mtv. éppen ilyen.

Bihari Mihály párhuzamos indokolásában úgy érvel,

hogy valamennyi választott pozíciónál érvényesülnie

kellene a jogállami stabilitás elvének, ezért a politi-

kai „zsákmányelv” kiterjesztése a

PSZÁF elnökére és helyetteseire el-

lentétes a jogállamisággal. Továbbá

jóllehet elismeri mind az alkotmá-

nyos, mind pedig a nem alkotmá-

nyos szervezetek törvény általi átala-

kításának lehetôségét, de amennyi-

ben ez azt a célt szolgálja, hogy az

Országgyûlés által választott bármely

vezetô megbízatási ideje csökken-

jen, az – Bihari szerint – visszaélés a

törvényhozással, és mint ilyen, ellen-

tétes a jogállamisággal. Elismerem, hogy a jogállami-

ság (rule of law) kérdése felvethetô az Országgyûlés

által ciklusokon átívelô idôre megválasztott tisztség-

viselô törvénnyel vagy törvénymódosítással való el-

mozdításával kapcsolatban.

Ugyanakkor nem tartom helyesnek, hogy a párhu-

zamos indokolás a jogállamiság fogalma alá új kompo-

nenst kíván behozni, mivel erre még akkor sincs szük-

ség, ha amúgy e technikát a jogállamisággal ellenté-

tesnek találná valaki. A törvényhozással való visszaé-

lés vizsgálata ugyanis mindenképpen azt igényli, hogy

az Alkotmánybíróság a törvény meghozatalának moti-

vációját, értelemszerûen politikai körülményeit ele-

mezze, értékelje, minôsítse, ami egyrészt nemkívána-

tos, másrészt a testület nem alkalmas rá. Ez a vizsgá-

lat eddig nem volt része a jogállamisági mérce megha-

tározásának, és a törvényhozással való visszaélés dokt-

rínájának bevezetése komolyan korlátozná az Ország-

gyûlés hatáskörét. Ráadásul a párhuzamos indokolás-

ban kialakított stabilitási szabály olyan magas szintû

védelemben részesítene minden pozíciót, amelynek

betöltésérôl az Országgyûlés gondoskodik, hogy az

feltehetôen nem volt célja sem a törvényhozóknak,

sem pedig az alkotmányozóknak. Ez a fajta elmozdít-

hatatlanság olyan általános szabály volna, melynek

semmi nyomát nem lehet találni sem az eddigi tör-

vényhozási gyakorlatban, sem pedig az Országgyûlés

által kinevezettek választási/visszahívási szabályainak

sokszínûségében. Véleményem szerint Kiss László

különvéleménye fogalmazza meg legpontosabban a

jogi kérdés lényegét. E szerint ebben az ügyben az az

alapvetô kérdés, hogy az Alkotmánybíróság minek tu-

lajdonít nagyobb jelentôséget: az Országgyûlés mint a

legfelsôbb államhatalmi szerv törvényalkotási, szerve-

zetalakítási hatásköreinek vagy egy – nem is alkotmá-

nyos jelentôségû – államigazgatási szerv érinthetetlen-

ségének (ideértve a vezetôket is).

A jogorvoslati joggal kapcsolatban a többségi állás-

pont az, hogy az indítványban az alkotmány hivatko-

zott 57. § (5) bekezdése csak hatósági döntések elleni

jogorvoslatok biztosítását teszi alapjoggá, márpedig a

jelen esetben nincs szó olyan hatósági aktusról, amely

ellen bírósághoz lehetne fordulni.

Továbbá eddig az Alkotmánybíróság

csak akkor állapított meg alkotmány-

ellenességet egyedi döntéseknek mi-

nôsülô jogszabályokkal kapcsolatban,

amikor az egyedi döntésnek minôsü-

lô törvény egyúttal alapjogot is sér-

tett. A határozat által idézett 6/1994.

(II. 18.) AB határozat és az erre épü-

lô 45/1997. (IX. 19.) AB határozat az

alkotmány 57. § (5) bekezdése alap-

ján semmisített meg az elsô esetben

egy önkormányzati rendeletet, a másik esetben tör-

vényerejû rendeleti szabályokat, az utóbbiakat részben

a jogorvoslati lehetôségek hiánya miatt. Az elsô eset-

ben a „határozat” maga a rendelet volt, a másodikban

a jogalkotó a hatóságot kötelezte bizonyos tartalmú ha-

tározathozatalra. Ennek ellenére a 45/1997. (IX. 19.)

AB határozatban az Alkotmánybíróság úgy tekintette,

mintha a törvényerejû rendelet utasító szakaszai volná-

nak az összefoglalt egyedi határozatok, amelyek ellen

nincs lehetôség jogorvoslatra. Amennyiben elfogadjuk

ezeket az eseteket [továbbá a 209/B/1999. AB végzést,

amely hivatkozik a 45/1997. (IX. 19.) AB határozatra,

illetve a 33/2002. (XI. 28.) AB határozatra, amely vi-
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szont a 6/1994. (II. 18.) AB határozatra utal vissza], ak-

kor látható, hogy egységes az esetjog, ha tulajdonjogot

egyedi ügyben jogszabállyal korlátoz a jogalkotó: az Al-

kotmánybíróság megállapítja a jogorvoslati jog hiányát.

Ha a tulajdonjog esetében ilyen következetes az alkot-

mánybírósági gyakorlat, akkor nincs ok feltételezni,

hogy más, hasonlóan alapjogkorlátozó jogszabálynál ne

állapítana meg alkotmányellenességet. Ráadásul ugyan

sem a határozat, sem a fenti határozatok nem hivatkoz-

tak rá, de az alkotmány 70/K. §-a kifejezetten biztosít-

ja az alapjogok megsértése miatti igények és állami

döntések elleni kifogások bíróság elôtti érvényesítését.

Természetesen a közszolgálati jogviszony fennmaradá-

sa nem alapjog, és további különbség, hogy vala-

mennyi fenti ügyben hatósági határozat született vagy

ilyen határozatnak legalábbis születnie kellett volna,

tehát az adott esetekben valóban volt, illetve lett vol-

na olyan határozat, amellyel kapcsolatban szó lehet az

57. § (5) bekezdésben foglalt jogorvoslati jogról. A

PSZÁF vezetôi menesztése estén, a közszolgálati jog-

viszony szabályozási módja folytán, nincs ilyen határo-

zat, de – az 57. § (1) bekezdése alapján – feltehetôleg

van mód bírói útra. A bírói út lehetôségeit az Mtv. nem

korlátozza, de az anyagi jogi védelmet végsô soron

gyengíti, hiszen az alkalmazás megszûnésének jogos-

ságára vagy jogellenességére a bíróság nem tud kitér-

ni, illetve nem alkalmazhatja a Ktv.-ben megtalálható

valamennyi jogorvoslatot. Ráadásul még ha esetleg va-

laki úgy is értelmezné az Mtv.-t, hogy az korlátozza a

bírósági eljáráshoz való jogot, az elnöki indítvány akkor

sem hivatkozik az 57. § (1) bekezdésére, csak az (5)

bekezdésre, jóllehet az alkotmány két szakasza szoro-

san összefügg, olyannyira, hogy a két jog „a gyakorlat-

ban nem különül el élesen”.13

Nem értett egyet a többségi határozat indokaival

Harmathy Attila, akinek párhuzamos indokolásához

csatlakozott Bihari Mihály és (részben) Tersztyánsz-

kyné Vasadi Éva is. Harmathy Attila hivatkozik a

4/1998. (III. 1.) AB határozatra, amelyben az Alkot-

mánybíróság közalkalmazotti jogviszony megszünte-

tésével kapcsolatos jogorvoslati szabályokat bírál el,

alkalmazva az alkotmány 2. § (1) bekezdését. Ebben

az esetben azonban nem az egyén jogorvoslati joga

szempontjából vizsgálta az adott jogszabályt és állapí-

totta meg a jogállamiság sérelmét az Alkotmánybíró-

ság, hanem abból a szempontból, hogy az korlátozza

a bíróság mérlegelési lehetôségét. Igaz, e határozat

maga jelenti ki, hogy ne szülessen olyan törvény,

amely eleve kizárja a bírósági eljárás helyességét, de

ezt a kijelentést megint csak abban a kontextusban

kell értelmezni, hogy már van egy bírósági eljárás,

amelyet egy adott törvény a bíróság tekintetében

ügydöntô jelleggel korlátoz. A párhuzamos indokolás

– bár erre az indítvány nem utal – az alkotmány 57.

§ (1) bekezdésére hivatkozik, mondván, az alapján az

eltávolított vezetôk bírói úthoz való joga sérült.14

Mint említettem, ezzel nem értek egyet, mert ez a

jog nem sérült, a bíróságnak továbbra is van hatáskö-

re a jogvitára, a vezetôk kezdeményezhetik a közszol-

gálati jogvitát, csak az alkalmazandó jogorvoslat lehe-

tôsége korlátozottabb, mint más köztisztviselôknél.

Ezen a ponton jogosan merülhet fel a diszkrimináció

kérdése, azonban az alkotmány 70/A. §-a az állampolgá-

ri és emberi jogok területén tiltja a hátrányos megkülön-

böztetést, és jelen esetben egyikrôl sincs szó. A Golder

kontra Egyesült Királyság-ügy (amelyben egy elítéltet

akadályoztak meg az angol büntetés-végrehajtási szabá-

lyok abban, hogy személyiségi jogi pert indítson, mialatt

büntetését töltötte) és a Stran Greek Refineries és

Stratis Andreadis kontra Görögország-eset (amelyben

Görögország polgári perben és választottbírósági eljárás-

ban állt egy személlyel, majd miután minden fórum kár-

térítésre kötelezte, olyan törvényt fogadott el, amely ma-

gukat az eljárásokat érvénytelenítette) beidézése meg-

ítélésem szerint azért kérdéses, mert ezekben volt ma-

gánjogi jellegû, bíróságra tartozó ügy (amely mindazon-

által az egyik esetben nem került bíróság elé). A határo-

zat alapját képezô ügyben viszont az egyik eldöntendô

kérdés, hogy a törvény általi „leváltás” mennyiben te-

kinthetô magánjogi jellegû jogvitának.

Az indítványt elolvasva nehéz elképzelni azt a jelen-

tôsebb szervezetátalakítást, amely – ha az érveket az

Alkotmánybíróság elfogadja – alkotmányos volna. Az al-

kotmánynak a határozat által idézett 19, 34, 37. és 40. §-

ai nyilvánvalóan széles körû szervezet-átalakítási moz-

gásteret biztosítnak mind a kormány, mind pedig az

Országgyûlés részére. Megkockáztatható, hogy részben

pont ezért az Alkotmánybíróság szervezetátalakítással

kapcsolatos esetjoga meglehetôsen szegényes. Eddig

ugyanis a kormánynak, illetve az Országgyûlésnek ezen

a területen rendelkezésre álló széles körû jogait nemi-

gen vonták kétségbe, aminek természetesen oka lehet,

hogy ilyenkor ritkán vannak különlegesen elszánt el-

lenérdekelt felek. Kivétel a határozat által is idézett

50/1998. (XI. 27.) AB határozat, amely általános meg-

állapításokat tesz e joggal kapcsolatban, és amely a tár-

sadalombiztosítási alapoknak számos szakszervezeti,

politikai, gazdasági érdeket sértô átszervezésével kap-

csolatban született. Az 50/1998. (XI. 27.) AB határozat

alapvetôen a kormány ilyen téren meglévô jogát taglal-

ja, de a vizsgált határozat – tekintettel arra, hogy tör-

vény hatalmazta fel a kormányt a társadalombiztosítási

alapok átalakítására – kifejezetten is megemlíti az Or-

szággyûlés jogát a társadalombiztosítással kapcsolatban.

Nehéz lenne belátni, hogy ha az államháztartás alrend-

szerei irányításának átszervezésére az Országgyûlés jo-

got adhat a kormánynak, akkor egy szakigazgatási szerv

irányítását miért ne változtathatná meg. Ahogy a hatá-
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rozat ki is jelenti, az Országgyûlést csak az alkotmány

tételes rendelkezései kötik az államigazgatási szervek-

re vonatkozó szervezetalakítási jogköre tekintetében.

(Az már más kérdés, hogy a tételes rendelkezések oly-

kor meglehetôsen elvontak és az alkotmánybírók szá-

mára meglehetôsen komoly mérlegelési lehetôséget

biztosítanak.) A törvényben foglalt szervezeti változáso-

kat megvizsgálva az Alkotmánybíróság – nem meglepô

módon – azt állapította meg, hogy a tervezett átalakítás

nem haladja meg az Országgyûlésnek az államigazgatá-

si szervezetrendszer átalakítása terén fennálló jogkörét.

Mint említettem, az elnöki indítvány a jogállami-

ság általános elvén belül a jogbiztonság követelmé-

nyére is hivatkozott a PSZÁF átalakításával kapcso-

latban, azonban erre vonatkozóan – úgy tûnt – az Al-

kotmánybíróság el kívánt oszlatni egy félreértést.

A jogbiztonság követelménye és az azzal kapcsolatos

mércék, tesztek csak a jogalanyok jogviszonyai szabá-

lyozásával szemben követelmények, ezért e fogalmat

abban az értelemben nem lehet használni, hogy az át-

szervezés folytán egyeseknél esetlegesen kialakuló

bizonytalanság jogbiztonságot veszélyeztetô tényezô

lenne. Az Alkotmánybíróság ugyan nem zárta ki en-

nek megállapítását bizonyos szélsôséges esetekben:

ha az átalakítás veszélyeztetné a hatósági tevékeny-

séget, az átalakítás következtében a szerv nem tudna

eleget tenni feladatainak vagy tevékenysége az érin-

tettek számára kiszámíthatatlanná válna. Ugyanakkor

kijelentette: „jelen ügyben ezen jogbiztonságot ve-

szélyeztetô tényezôk egyike sem állapítható meg.”

Mindezek ellenére nem sokkal késôbb az Alkot-

mánybíróság élt az elvileg fenntartott lehetôséggel,

amikor gyakorlatilag ezen az alapon (mivel vezetés

hiányában az Alkotmánybíróság szerint a PSZÁF te-

vékenysége kiszámíthatatlanná válna) megsemmisí-

tette az Mtv. 38. §-ának (1) és (2) bekezdéseit a jog-

államiság klauzulára hivatkozva. A jogállamiság kla-

uzula két fenti alkalmazása között a különbség annyi

lehet, hogy az elôbbi, általánosabb érvényû kijelentés

magára az újonnan létrehozandó struktúrára vonatko-

zik, míg az alkotmányellenességet a testület a konk-

rét szituáció miatt állapította meg.

Kívülrôl azonban mégis kicsit úgy tûnik, mintha az

említett szabály (mely szerint a jogbiztonság csak a

jogalanyok jogviszonyai szabályozásával szemben kö-

vetelmény) már belekerült volna a határozat egy ko-

rábbi verziójába, míg az említett szakaszokat az Al-

kotmánybíróság csak a szöveg egy késôbbi stádiumá-

ban semmisítette volna meg. Természetesen vitatha-

tó, hogy mennyire alkotmányellenes az a jogszabály,

amely úgy távolítja el a vezetôket, hogy csak egy bi-

zonytalanabb átmeneti idô után gondoskodik a meg-

felelô utódlásról. Egyrészt a Felügyeleti Tanács tag-

jai csak viszonylag bonyolult procedúra után láthat-

nak munkához, másrészt az is lehetséges, hogy a fôi-

gazgatót (akinek a PSZÁF vezetését a Felügyeleti Ta-

nács mûködôképességéig el kellett volna látnia) sem

nevezi ki azonnal a miniszterelnök.

Elvileg bármikor elôfordulhat, hogy egy államigaz-

gatási szerv vezetô nélkül marad (különösen ha nincs

valamennyi vezetôi poszt betöltve), ami természetesen

átmeneti zavarokkal járhat, de ez talán mégsem okoz

alkotmányellenes helyzetet. Másrészt azonban a jogal-

kotó minimum felületesen járt el, amikor mindössze

úgy rendelkezett a 38. § (2) bekezdésében, hogy „a

Felügyeleti Tanács tagjainak kinevezéséig a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének vezetését a fôigaz-

gató látja el”. A „vezetés” fogalma általában sem tisz-

tázott,15 de különösen nehéz értelmezni azt, amikor

maga az Mtv. úgy szól, hogy a PSZÁF élén a Felügye-

leti Tanács áll, és a vezetést amúgy csak akkor említi,

amikor kijelenti, hogy a tanács elnöke vezeti a tanácsot

(nem a PSZÁF-et). Tekintettel arra, hogy – amint az

Alkotmánybíróság is kiemeli – az Mtv. kizárólagos ha-

tásköröket állapít meg a Felügyeleti Tanács számára és

az Mtv. nem hatalmazza fel a fôigazgatót a hatáskörök

átmeneti gyakorlására (bár ezt egy fél mondatos fordu-

lat könnyûszerrel lehetôvé tehetné), ellentmondás ke-

letkezhetne PSZÁF-törvény és az abba be nem épü-

lô átmeneti szabályozás között. Ráadásul nem egyér-

telmû, hogy a PSZÁF vezetését a fôigazgató pontosan

meddig látja el: addig, amíg két tagot már kineveztek,

vagy a határozatképességhez elegendô három vagy az

összes tag kinevezéséig (igaz, az utóbbi értelmezés va-

lószínûtlen, hiszen ha már mûködôképes a tanács, ak-

kor tudja gyakorolni hatásköreit). Jóllehet az alkot-

mánybírósági megfogalmazással szemben egyáltalán

nem egyértelmû, hogy a fôigazgató nem láthat el ható-

sági jogkört helyettesítô funkciót, az nyilvánvaló, hogy

a normavilágosság követelményei nem teljesülnek, és

a 38. § (2) bekezdésének hatálybalépésével lett volna

olyan jogi kollízió, amely a PSZÁF irányítását/mûkö-

dését bizonytalanná tette volna. Természetesen önma-

gában az ellentmondó jogszabályok nem okoznak al-

kotmányellenességet, de jelen esetben joggal érezhet-

te úgy az Alkotmánybíróság, hogy egy államigazgatási

szerv mûködése bizonytalanodhat el.

Külsô szemlélô számára egy ilyen vagy ehhez hason-

ló jogalkotási hiba szinte bele volt kódolva a Felügye-

leti Tanács meglehetôsen sajátos mivoltába, illetve a

jogalkotó politikai mohóságába (amely például abban

manifesztálódott, hogy az Mtv. hatálybalépésével azon-

nal meneszteni kívánta a PSZÁF vezetôit). Természe-

tesen nem állítható, hogy a fenti indokolás tartalmazza

az Alkotmánybíróság eddigi legmegalapozottabb érve-

it; feltételezhetô, hogy az Alkotmánybíróság értékelte

a köztársasági elnök politikai szerepvállalását is. Ennek

figyelembevételével pedig olyan értelmezést fogadott
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el, amely az államfô számára kedvezett, ugyanakkor azt

az ésszerû szabályt is felállította a jogalkotó számára,

hogy amennyiben egy államigazgatási szervnél új veze-

tést akar létrehozni törvényi formában, akkor a régi ve-

zetés a stabilitás érdekében maradjon a helyén, amíg az

új vezetés gyakorolni tudja exkluzív hatósági jogköreit.

Ez az értelmezés úgy is felfogható, hogy az Alkotmány-

bíróság kissé erôltetett módon, már-már mondvacsinált

okkal semmisített meg jogszabályt (bekezdéseket).

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság, véleményem sze-

rint, összességében nem járt el helytelenül abból a

szempontból, hogy bár vitatható az érvelés, semmikép-

pen sem alaptalan, és politikai szempontból helyénva-

ló a köztársasági elnök véleményének különös súlyt ad-

ni, kifogásaira erôsebben hagyatkozni.

K Ö V E T K E Z T E T É S E K

Jóllehet az alkotmányossági vétó kizárólag jogi meg-

fontolásokon alapuló, tehát inkább szakmai, apolitikus

jellegû kellene hogy legyen (már amennyiben ez elvi-

leg is egyáltalán lehetséges), látható, hogy az államfô

e kötelezettsége inkább hatáskörként értelmezhetô,

amellyel jelen esetben alapvetôen politikai alapon élt

és próbált jogorvoslatot biztosítani egy államigazgatá-

si szerv vezetôjének. E kötelezettség ilyen kiterjesztô

értelmezése elvileg vitatható, azonban szól mellette

két érv. Egyrészt a köztársasági elnök (természetesen

még akkor sem, ha Mádl Ferenc történetesen jogász)

nem mûködhet az Országgyûléshez kapcsolódó utóla-

gos alkotmányossági szûrôként és nem várható el tôle

valamennyi elé kerülô jogszabály beható alkotmá-

nyossági elemzése. Másrészt a köztársasági elnöki po-

zíció legfontosabb – politikai – funkciója az Ország-

gyûléssel szembeni politikai ellensúly szerepe, ame-

lyet leginkább úgy tud betölteni, ha a számára nyitva

álló alkotmányos hatáskörökkel autonóm módon él.

Látható továbbá, hogy bár az Alkotmánybíróság

összességében helyeselhetô döntést hozott, egyes bírók

– véleményüket összehasonlítva korábbi álláspontjuk-

kal – igencsak következetlenek voltak. Az szintén ki-

derült, hogy ez a határozat is illeszkedik a Halmai Gá-

bor által „államszervezeti aktivizmus” elnevezéssel il-

letett tendenciába.16 Önmagában nem látok problémát

az aktivizmus bármely típusában, amennyiben az alkot-

mánybírósági beavatkozás kiszámítható. Ennek hiányá-

ban az államszervezeti aktivizmus, összevetve az alap-

jogi aktivizmussal, az esetjog megszilárdulásáig minden-

képpen és sokkal inkább veszélyezteti a jogbiztonságot,

az alkotmánybírósági döntések kiszámíthatóságát. Egy-

szerûen azért, mert az alapjogi aktivizmus, Sólyom

László definícióját alapul véve, annyit jelent, hogy az

Alkotmánybíróság alapjogi tárgyú „nehéz esetekben”

az állammal szemben inkább az egyének javára dönt.17

Vagyis az alapjogi aktivizmus két opció közötti válasz-

tási lehetôségként jelenik meg. Az államszervezeti

aktivizmus viszont annyit tesz, hogy az államszervezeti

kérdésekben az Alkotmánybíróság részben kiterjesztô-

en értelmezi saját hatáskörét, de leginkább a vizsgált ál-

lami szervre vonatkozó alkotmányos szabályokat. Mivel

az állam alkotmányos szervezetrendszere nem kettô,

hanem számos, sokszor ellenérdekelt egységbôl áll,

adott esetben az Alkotmánybíróság az egyik, máskor a

másik szerv javára dönt kiterjesztôen. Amíg tehát nem

alakul ki egyértelmûen, hogy az Alkotmánybíróság

(vagy az egyes alkotmánybírók) mely szerveket része-

síti elônyben más szervekkel szemben, illetve melyek

a döntések mögött meghúzódó általános szabályok, az

esetek kiszámíthatatlanok lesznek. Így bizonytalansági

tényezô (és természetesen ez nem csak az államszerve-

zeti aktivizmusra érvényes), ha az Alkotmánybíróság

korábbi precedenseitôl megfelelô indok nélkül tér el,

illetve ha az egyes alkotmánybírók még saját korábbi

véleményüket sem követik (és megfelelô magyarázat-

tal sem szolgálnak erre). Önmagában tehát nem a kiter-

jesztô értelmezés a problematikus vagy esetleg az Al-

kotmánybíróság politikai szerepvállalása, hanem a kon-

zisztencia hiánya.

Felmerül a kérdés, hogy mi lehet az oka az állam-

szervezeti aktivizmusnak, illetve milyen következmé-

nyekkel járhat, amennyiben e tendencia folytatódik.

Véleményem szerint abból kell kiindulni, hogy az

aktivizmus az Alkotmánybíróság részérôl politikai sze-

repvállalást és ezáltal potenciális politikai konfliktuso-

kat jelent. Hacsak nem vállalja az Alkotmánybíróság

tudatosan és nyíltan a politizáló alkotmánybíráskodás

szerepét (ami részben amúgy is elkerülhetetlen), a po-

tenciális konfliktusokat a testület alapvetôen el akarja

kerülni. Az alapjogi aktivizmus véleményem szerint

nem csak azért szûnhetett meg, mert az Alkotmánybí-

róság tagjai kicserélôdtek és az újabb tagok alapjogi at-

titûdje, habitusa jelentôsen különbözött a korábbi

alapjogi aktivista tagokétól. Az újabb tagok esetleg úgy

gondolhatták, hogy a demokrácia kiteljesedésével,

„begyakorlásával”, Magyarországnak az Európai Uni-

óba való integrálódásával az alapjogok védelme alapve-

tôen elérte a megfelelô, a stabilabb nyugat-európai de-

mokráciák mércéivel is elfogadható szintet. Ez a véle-

mény ugyan vitatható, de az utóbbi évek alapjogi eset-

jogát tekintve maga a feltételezés egyáltalán nem irra-

cionális. Ha pedig ez így van, akkor ezen a téren nem

érdemes konfliktusba bocsátkozni a politikai hatalmi

ágakkal. Vagyis gyaníthatóan – az Alkotmánybíróság

szerint – a demokrácia, a jogállam védelme már nem

az egyéni alapjogok védelmén keresztül, hanem az ál-

lamszervezet megfelelô mûködésén és lehetôleg stabi-

litásán keresztül valósulhat meg. Más szavakkal: az Al-
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kotmánybíróság feladata immár a demokratikus folya-

matok feletti ôrködés, az államszervezet egységei egy-

máshoz való viszonyainak rendezése.

Az utóbbi idôben még valami megváltozott, ami

esetleg arra indíthatta az alkotmánybírókat, hogy hatás-

körüket tágabban értelmezzék és az állam más szerve-

inek ügyeit adott esetben erôteljesebben befolyásolják.

Azáltal, hogy minden választáskor egyre kevesebb párt

került be az Országgyûlésbe, a törvényalkotás folyama-

ta során nem alakul ki valódi vita, a társadalomban fel-

lelhetô különbözô vélemények nem kapnak elegendô

teret a döntéshozatalban. Mivel a pártokon belül (külö-

nösen a nagyobb pártoknál) gyakorlatilag nincsenek kü-

lönvélemények, mûködik a „szavazógép”, demokrati-

kus deficit keletkezik. Ezt az ûrt a legkirívóbb esetek-

ben és bizonyos fokig paradox módon a köztársasági el-

nök, de leginkább az Alkotmánybíróság képes betölte-

ni. Ráadásul a különvélemények hiánya, illetve az el-

lentétes vélemények figyelembe nem vétele – alkot-

mánybírósági aktivizmus hiányában is – erôsíti az így

meghozott törvények alkotmányellenességének kocká-

zatát. Természetesen mindez csak egy olvasata az al-

kotmánybírósági folyamatoknak, és az is nyilvánvaló,

hogy az Alkotmánybíróság testületi szerv, melynek az

elnöksége a rövidebb idôtartamok miatt kevésbé stabil,

mint korábban, így a fenti folyamatok nem tudatosan

és kevésbé egyértelmûen következnek be.

Mi lehet a következménye ennek az aktivizmus-

nak? Alkotmányjogi dogmatikai szempontból a most

elemzett 7/2004. AB határozat [illetve az 50/2003. (XI.

5.), a 62–63/2003. (XII. 15.) és a 3/2004. (II. 17.) AB

határozatok is] mindenképpen hagyott kívánnivalókat

maga után, fôleg mivel pont az Alkotmánybíróság új-

szerû jogi meglátásai esetében hiányoznak a pontosan

kidolgozott tesztek, amelyek alapján a jövôre nézve a

jogalkalmazó/jogalkotó támpontot kaphatna. Rövid tá-

von tehát bizonytalanság keletkezik, s ezen az sem se-

gít, hogy a következô fél évben három új alkotmány-

bíró megválasztása is esedékes. Ugyanakkor a dönté-

sek jártak, illetve minden bizonnyal járni fognak olyan

következményekkel is, amelyek a politikai folyama-

tok szempontjából tagadhatatlanul kívánatosak. Végül

amennyiben a különbözô állami szervek közötti kap-

csolatok átpolitizáltsága láthatóan csökken, illetve a

politikai hatalmi ágak mûködése visszatér egy nyilván

pontosan meghatározhatatlan, de mindenképpen

„visszafogottabb” mederbe, az Alkotmánybíróság

aktivizmusa is bizonyára csökkenni fog.
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