
Kuprák József: A közvetlen demokrácia tartalma és intézményei Magyarországon 

98 

 

KUPRÁK JÓZSEF 

Alkotmányjogi Tanszék 

Témavezető: dr. Kukorelli István egyetemi tanár 

 

 

A KÖZVETLEN DEMOKRÁCIA TARTALMA ÉS INTÉZMÉNYEI 

MAGYARORSZÁGON 

 

 

A képviseleti demokrácia tartalmát Magyarországon nem tudjuk csupán a nép közvetlen 

szuverenitásgyakorlását lehetővé tevő intézményekből megragadni. Az intézményeken 

túl ehhez a népszuverenitással és annak másik megvalósulási formájával, a képviseleti 

demokráciával való összefüggésbe helyezése szükséges. Ehhez viszont úgy gondolom, 

célszerű a rendszerváltásig visszatekinteni, hogy láthassuk, mit tartottak szem előtt a 

többpártrendszerbe való békés átmenet során az alkotmányos szabályok megalkotásában 

résztvevők. 

A rendszerváltás Alkotmánya az Alaptörvényig a következőképpen rendezi a 

népszuverenitás kérdését: „A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a 

népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”
1
 

Ha értelmezzük ezt a mondatot és csak ezt – azaz a nyelvtani-logikai értelmezést 

választjuk –, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az említett népszuverenitás 

gyakorlási formák egyenrangúak.
2
 Ha az értelmezésünk során e jogszabályhelyet más 

alkotmányos szabályokkal kontextusba helyezve értelmezzük, akkor viszont más 

belátásra kell jutnunk. Az Alkotmánybíróság sem az említett, nyelvtani-logikai 

értelmezést vette alapul azon határozataiban, ahol az indítvány az Alkotmány említett 

rendelkezésének értelmezését kívánta meg. 

A rendszerváltozás folyamatában az alkotmányozáskor a magyar Alkotmány a 

népszuverenitás gyakorlási módok dualista és egyenrangú szabályozását választotta. Ez 

több okra vezethető vissza. Egyrészt a régi hatalom leváltásában a közvetlen 

demokrácia minden rendszerváltó országban nagy szereppel bírt, másrészt a 

tömegdemokráciából olyan berendezkedésbe való átmenet, melyben a közvetlen 

demokrácia nem jelenik meg kellően hangsúlyosan, akár visszalépésként értékelhető lett 

volna. 1989 továbbá az alkotmányos forradalom éve volt: a törvényekben nagy tere 

nyílt az állampolgári részvételnek, a közvetlen demokráciának. Az Alkotmányt is a 

„négyigenes” népszavazással szentesítették. A rendszerváltás alkotmányában a 

                                                 
1
 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § (2) bekezdés 

2
 Lásd Fricz Tamás: Kis János téved. Népszabadság, 2007. november 29. 
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népszuverenitás gyakorlási módja dualista jellegű és nem hierarchizált, ami nem rendezi 

a két hatalomgyakorlási mód közötti viszonyt. A közvetlen hatalomgyakorlás konkrét 

formáit még példálózva sem sorolta fel országos szinten.
3
  

Ez a szabályozás a gyakorlatban csakhamar kérdéseket vetett fel. Az első alkalom, 

amikor az Alkotmánybíróságra hárult a válaszadás a közvetlen demokráciával, annak 

egy intézményével kapcsolatban, a társadalmi vita eltörlése kapcsán állt elő, és az 

28/1990. (XI. 22.) AB határozatban öltött testet. A határozatban a testület nem értett 

egyet az indítványozó kételyeivel, nem látta a társadalmi vita eltörlésében a 

népszuverenitás közvetlen gyakorlásának sérelmét. Az érvek között elsőként az jelenik 

meg, hogy mivel az Alkotmány nem tartalmaz részletező szabályokat a közvetlen 

hatalomgyakorlás mikéntjére, így a társadalmi vita a közvetlen hatalomgyakorlásnak 

nem szükségképpeni eleme, hiánya nem egyenlő a közvetlen hatalomgyakorlás 

hiányával. A közvetlen hatalomgyakorlásnak ugyanis velejárója az, hogy a megszületett 

döntés a törvényhozást is köti. A társadalmi vita eredménye azonban egyáltalán nem 

ilyen. Továbbá a vita alanyainak sem lehetősége, sem pedig jogszabályban biztosított 

joga nem volt a vitát teljességében megismerni, csupán egyszerű tájékoztatási 

kötelezettség állt fenn az irányukba. A társadalmi vita emellett kikényszeríthető sem 

volt: elmaradását nem követte szankció. Problémásnak értékelte azt is a testület, hogy a 

lakosság széles körét érintő törvényjavaslat társadalmi vitáját tette kötelezővé a vizsgált 

törvény, e megfogalmazás azonban alkalmatlan a kellően precíz jogértelmezésre. 

Következésképpen már az is kérdéses volt, melyek a vitára bocsátandó 

törvényjavaslatok. Mindezekből pedig az a következik, hogy a társadalmi vita nem 

valódi közvetlen demokratikus intézmény, annak csupán pótléka az előző politikai 

berendezkedésünkből. A funkcióját ténylegesen ellátó parlament, a népszavazás, a népi 

kezdeményezés és az alkotmánybíráskodás jelenti a rendszerváltozás után azt a 

demokratikus intézményrendszert, amelynek a látszatát a társadalmi vita korábban 

szolgálta.
4
 Az AB határozatában tehát megadta azokat a kritériumokat, amelyek a 

közvetlen demokrácia valódi intézményeinek ismérvei. Ezek pedig: az intézmény felett 

a polgárok tényleges befolyása, valamint a kikényszeríthetőség, azaz az intézmény 

tényleges hatásköri korlát jellege.
5
 

Jelentős mérföldkövet jelentett a képviseleti és közvetlen demokrácia viszonyának 

meghatározása szempontjából a 2/1993. (I. 22.) AB határozat. Az Országgyűlés 

Alkotmányügyi, törvényelőkészítő és igazságügyi bizottsága indítványában lényegében 

arra várt választ az Alkotmánybíróságtól, hol vannak a népszavazás alkotmányos 

határai. Az alkotmányértelmezés kialakításához mindenekelőtt a népszuverenitás 

gyakorlásának két formája, a képviselet és a népszavazás viszonyát vizsgálta a testület. 

Arra jutott – amit az Alaptörvény is követ –, hogy „a Magyar Köztársaság alkotmányos 

rendjében a népszuverenitás gyakorlásának elsődleges formája a képviselet.” A bírák az 

                                                 
3
 Kukorelli 2006. 106-107. o. 

4
 28/1990. (XI. 22.) AB határozat 

5 
Kukorelli 2006. 107. o. 
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indokolásban arra hivatkoztak, hogy az Alkotmányból általános alapelvként az 

Országgyűlés által megvalósuló hatalomgyakorlás vezethető le, és ehhez képest a 

népszavazással való döntés kivételes. A népszavazás, más parlamentáris államok 

alkotmányos rendszeréhe hasonlóan, az Alkotmány keretei között a parlamenti 

hatalomgyakorlás kiegészítésére szolgál. „[…] a Magyar Köztársaságban a 

népszavazás – hasonlóan más parlamentáris államok alkotmányos rendszeréhez – az 

Alkotmány keretei között a parlamenti hatalomgyakorlás kiegészítésére, annak 

befolyásolására szolgáló intézmény. A népszavazás a parlamentáris rendszerben a 

hatalom képviseleti gyakorlásának kiegészítésére, befolyásolására irányul, tehát 

komplementer jellegű.” Az Alkotmánybíróság itt tehát az 1989-es népszavazási 

törvényhez képest csökkentette a népszavazás korlátozó jellegét. Az európai 

államfejlődés és a parlamenti demokráciák történeti tapasztalatait felhasználva 

válaszolta meg a kérdést, ezeket a behívott segédelveket alapvetően el lehet fogadni. A 

rendelkező rész második pontja pedig kimondta a konkrét esetből kiindulva, de azon 

jóval túlmutatva, általános jelleggel, hogy: „A népszuverenitásból fakadó jogoknak mind 

az Országgyűlés, mind népszavazás útján történő gyakorlása csak az Alkotmány 

rendelkezéseinek megfelelően történhet. A népszavazásra bocsátott kérdés nem 

foglalhat magában burkolt alkotmánymódosítást.” Az Alkotmányt módosítani ugyanis 

csakis az Alkotmányban foglalt eljárással lehet.
 6

 

A soron kívüli eljárásban
7
 meghozott 52/1997. (X. 14.) AB határozat a következő, 

amelyben az AB a képviseleti és közvetlen demokrácia viszonyát pontosítja. Ez a 

határozat épített az előzőleg már tárgyalt 1990-es és 1993-as határozatra is. Viszont az 

1993-ban kifejtett hierarchián csavart egyet. Kimondta, hogy „[…] a közvetlen 

hatalomgyakorlás ugyan a népszuverenitás gyakorlásának kivételes formája, de 

kivételes megvalósulása eseteiben a képviseleti hatalomgyakorlás fölött áll […]”
8
 Bár 

érte támadás ezt a határozatot, azonban az szakirodalmi álláspont a legtarthatóbb, amely 

szerint az 1997-es határozat a ’93-as korrekciója, csupán pontosítja azt, nincs feszültség 

a két határozat között. A két határozat – együttolvasva – adja meg a népszuverenitás 

gyakorlásának két formája közötti viszonyt. 

Azt gondolom szükséges, hogy tisztázott legyen a képviseleti és közvetlen 

demokrácia viszonya. (Vannak olyan nézetek is, amelyek bírálják a népszuverenitás 

alapvető formái között érték- vagy fontossági sorrend felállítását.) Viszont nem lehet 

nyugodt szívvel azt mondani, hogy egyértelműen adta volna meg az alkotmányos 

szabályok értelmezését e körben a testület, mert hol hierarchiára utaló kifejezéseket 

                                                 
6
 2/1993. (I. 22.) AB határozat 

7
 1997-ben az Országgyűlés saját kezdeményezéssel próbálta megelőzni és egyben kiiktatni az 

ellenzéki pártok és három érdekképviseleti szerv által benyújtott népszavazási kezdeményezést. Az 

ellenzéki pártok és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a népszavazást elrendelő országgyűlési 

határozattal szemben az Alkotmánybírósághoz fordultak, egyben több kérdésben az Alkotmány 

értelmezését kérték. 
8
 52/1997. (X. 14.) AB határozat 
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használnak a határozatok (elsődleges, másodlagos, fölötte áll), hol pedig 

kiegyensúlyozottabb viszonyt ábrázolnak (általános-kivételes, kiegészítő, befolyásoló). 

Ennél egyértelműbbnek tűnő, látszólag értelmezési kérdéseket nem felvető 

alkotmányi rendelkezések esetén is értelmezte az Alkotmánybíróság az Alkotmány 

népszavazással összefüggésbe hozható tételeit, pl. pontosan mi tartozik a 

népszavazásból kizárt tárgykörök közé, ha az Alkotmány felsorolása taxatív. 

Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatban kinyilatkoztatott 

álláspontja szerint azonban az Alkotmányból – a taxatív módon felsorolt tiltott 

kérdéskörökön kívül – a népszavazásnak más korlátai is levezethetők. A kifejtettek 

alapján alkotmánymódosítási kérdésekben sem kizárt a népszavazás elrendelése, de az a 

népszavazásnak csak olyan formája lehet, amely nem ad módot arra, hogy a 

népszavazás átvegye az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét és nem zárja ki azt, 

hogy az Országgyűlés döntsön az Alkotmány megváltoztatásáról. Az ügydöntő 

(megerősítő) népszavazás elrendelésére csak az Országgyűlés alkotmányozási 

(alkotmánymódosítási) eljárását követően kerülhet sor. 

Az Alkotmánybíróság értelmezései kijelölték tehát az elvi határokat a közvetlen 

demokrácia számára. Az országos politika eseményei azonban megmutatták, hogy az 

Alkotmánybíróság által adott értelmezési keret nem feltétlenül elégséges, hogy 

egyértelműen el lehessen dönteni azokat az eseteket, amiket a politikai gyakorlat felvet. 

A 2007. év „népszavazási versenyfutása” megmutatta, hogy ez az értelmezési keret még 

mindig nem segít hozzá annak eldöntéséhez, hogy egy-egy kérdésben lehet-e 

népszavazást tartani, azaz meddig terjedhet a nép közvetlen hatalma. 

Kis János a népet a képviseleti demokráciában a megbízó, míg a megválasztott 

képviselőket a megbízott alkotmányos státuszában értelmezi. Értelmezése szerint a 

megbízó akarata felette kell, hogy álljon a megbízotténak, ha a két akarat 

összekülönbözik, a megbízotténak kell érvényesülnie. A párhuzam azonban nem teljes, 

a népnek a népszavazási eredményben megnyilvánuló akarata egyedül az Országgyűlést 

köti, azt is csak jogalkotói minőségében. A nép akarata így csak akkor lesz mindenkire 

kötelező jogi formába öntve, ha az Országgyűlés követi a nép utasítását. Kis szerint 

abból, hogy népszavazás alkotmányos berendezkedésünkben a közvetlen 

demokráciának másodlagos, kiigazító a szerepe a képviseleti demokráciához képest, az 

Alkotmánybíróság értelmezésén felül is következnek korlátok a közvetlen demokrácia 

legerősebb intézménye, az ügydöntő népszavazás hátrányára. Értelmezésében az 

ügydöntő népszavazás kötelező jellege még az AB értelmezésénél is szűkebb 

keretekben érvényesülhet alkotmányosan.
9
 

Kis szerint a népszavazásra nem bocsátható tárgyak sem igazítanak el teljesen, az 

azokon kívül eső kérdésekről még nem biztos, hogy lehetne népszavazást tartani (lásd 

az előbb hivatkozott 25/1999. (VII. 7.) AB határozatot: „Az alkotmányból – a taxatív 

                                                 
9
 Kis 2007.  
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módon felsorolt tiltott kérdéskörökön kívül – a népszavazásnak más korlátai is 

levezethetők.”). Tartalmi korlátot képeznek az alapjogok. Egyrészt külső korlátot, ebben 

az értelemben a nép szuverén hatalmának is gátat szabnak az alapjogok, másrészt belső 

korlátként a népszuverenitás teljessége magában foglalja az alapjogok tiszteletben 

tartását, ha azok csorbulnak, csorbul a népszuverenitás teljessége is. A választók 

szuverén hatalmának delegálásából is korlátok adódnak a népszuverenitás közvetlen 

gyakorlása elé. A képviselők hatásköreit úgy kell meghatározni, hogy megbízatásukat 

teljesíteni tudják, egyébként nincs értelme a delegálásnak. Ebből fakadnak a „hatásköri” 

korlátok. Ezek viszont nem lehetnek olyan szorosak, hogy kiüresítsék a nép végső 

szavának jogát. A nép elvben két módon gyűrheti maga alá a képviselőket: a törvények 

felülírása (azaz az ügydöntő népszavazás) és a leváltás útján a ciklus végén. Egyébként 

két választás között a képviselő nem hívható vissza és nem is utasítható. A nép hatalma 

sem lehet korlátlan, ez az alkotmányosságból folyó követelmény. Viszont a nép akkor 

szuverén a képviselők felett, ha a végső szó joga megmarad náluk. Ennek zabolátlan 

gyakorlása azonban a képviselők munkáját tenné lehetetlenné. Az Országgyűlés tehát 

széleskörű döntési szabadsággal kell, hogy rendelkezzék, a népnek pedig ezt tiszteletben 

kell tartania.
10

 Kis ezeken túl további négy korlátot említ. 

Az első ilyen további korlát, hogy nem lehet olyan kérdést népszavazásra bocsátani, 

melynek megválaszolásából nem tűnik ki egyértelműen, hogy mi a szavazó akarata. 

Ahhoz, hogy a népszavazás eredménye kötelezhesse az Országgyűlést, az nép akaratát 

kell pontosan tükröznie. Ezt Kis a népakarat elvének nevezi. Ez csakis abban az esetben 

teljesülhet, ha a kérdésre adott válaszból a szavazók akarata egyértelműen következik. 

A homályos vagy túlságosan bonyolult kérdések, illetve az olyan kérdés, amely 

valójában egy másik, meghatározottan hagyott kérdést helyettesít, nem vezetnek ilyen 

eredményre. A kérdések a gyakorlatban így csak olyanok lehetnének, amelyekre igennel 

vagy nemmel lehet szavazni, és egyúttal megengedik, hogy az adott ügyben, melyre a 

kérdés vonatkozik, a megvalósítás mikéntje és megvalósításának „ára” az 

Országgyűlésnél maradjon. Az olyan kérdések, amelyek kapcsán az „igen” és „nem” 

nem választható el a megvalósítás körülményeitől, nem adják vissza pontosan, hogy mi 

a szavazók akarata.
11

 

A második plusz korlátot a képviselői függetlenség elve jelenti. Kis abból indul ki, 

hogy az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik, illetve, 

hogy e tekintetben a képviselők nem utasíthatók. A köz érdeke nem mindig egyértelmű, 

a képviselőnek ilyen esetben azt kell választania, amit gondos mérlegelése után 

helyesnek talál. Olvasatában ez azt jelenti, hogy népszavazás csak olyan módon 

kötelezheti az Országgyűlést, ami nem zárja ki azt, hogy a képviselő szabadon, 

meggyőződése és lelkiismerete alapján foglaljon állást a döntéshozatal során.
12
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A harmadik korlátot a többségi kormányzás elve képezi. Ez a korlát azért szükséges, 

mert az Országgyűlés általában olyan ügyekről hoz döntést, melyek megosztóak. Az 

országnak kormányozhatónak kell maradnia még folyamatos viták közepette is, ezért 

hozható meg a legtöbb döntés a jelenlevő képviselők többségével. A parlamenti 

többségnek rendelkeznie kell mozgástérrel népszavazás esetén is, hogy felelősen 

cselekedhessen, amit a közvélemény pillanatnyi kifejeződése nem áshat alá. 

A negyedik korlátot Kis a kisebbségi vétó elvének nevezi. Ez azt jelenti, hogy a 

népszavazás csakis oly módon kötelezheti az Országgyűlést, hogy az ne fossza meg a 

parlamenti kisebbséget attól a lehetőségtől, hogy a támogatása nélkül lehessen 

sarkalatos törvényt alkotni vagy módosítani.
13

 

Nézzük tehát, hogy konkrétabban mit zárnak ki ezek a korlátok Kis János szerint. 

Szerinte a jogalkotásra utasító népszavazás összeegyeztethetetlen a képviselői 

függetlenség elvével, mert arra kényszeríti a képviselőket, hogy lelkiismeretük és 

meggyőződésük ellen szavazzanak. Ugyanígy, a jogalkotásra utasító népszavazás a 

kisebbségi vétó elvét is sértheti. A jogalkotást megállító népszavazás is ütközhet 

korlátba, mégpedig akkor, ha a döntés megfosztja a parlamenti többséget a 

kormányzáshoz való jogától. A jogalkotás nem állítható meg továbbá olyan 

népszavazással sem, amely eredménye nem feleltethető meg a választópolgárok 

akaratnyilvánítási összegének.
14

 

Az Alaptörvény népszuverenitás klauzulája követi a 2/1993. (I. 22.) AB határozat és 

az 52/1997. (X. 14.) AB határozat fő tételeit
15

, már rendezi a közvetlen és képviseleti 

demokrácia viszonyát.
16

 Az Alaptörvénnyel kezdődő új alkotmányos rendszerrel 

továbbá az addigi sokszínű országos szintű közvetlen demokratikus 

intézményrendszerből – amely állt az ügydöntő és véleménynyilvánító népszavazásból, 

valamint az országos népi kezdeményezésből – mára csak az ügydöntő népszavazás 

lehetősége maradt, mint az Országgyűlésre nagyobb korlátozást magában rejtő 

népszavazás. Azon túl, hogy az Alaptörvény egyértelművé teszi a (már csak ügydöntő) 

népszavazás másodlagosságát, az érvényességi szabályai is szigorodtak: a népszavazás 

akkor érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott, és 

eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a 

megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
17

 Azt látjuk tehát, hogy a másik két, 

jóval könnyebben összeegyeztethető intézmény eltűnt az alkotmányos rendszerünkből, 

maradt a nagyobb korlátot magában rejtő ügydöntő népszavazás intézménye, úgy 

azonban, hogy azáltal nehezebb lett kötelezni az Országgyűlést az érvényességi és 

eredményességi szabályok miatt. 
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 Uo. 
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 Pozsár-Szentmiklósy 2012. 194-195. o. 
16

 Alaptörvény B) cikk (4): „A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül 

gyakorolja.” 
17

 Magyarország Alaptörvénye 8. cikk (4) bekezdés 
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*** 

 

THE SUBSTANCE OF DIRECT DEMOCRACY IN HUNGARY 

 

In 1989 in Hungary, the new constitutional rules let unusually wide opportunities for the 

referendums initiated by voters. The relation of the representative and the direct 

democracy in the Constitution seems equal and non-hierarchic, or at least the regulation 

not unequivocal. Although the Constitution was intended transitional, still was in effect 

until 2012. Under these circumstances, the Constitutional Court had the task to make 

clear what is the role of the direct democracy and it’s institutions in the Hungarian 

constitutional law. 

In 1990, the Constitutional Court identified the criterions of the true direct 

democratic institutions. In the 2/1993. (I. 22.) decision, the Constitutional Court stated 

that, primary way of exercising power is the representative democracy, exercising 

directly is exceptional. Then in 1997, it said that, although the direct exercise of power 

exceptional, but when it is realized, it is supersedes the exercise of power through 

representatives. Finally, in the 25/1999. (VII. 7.) decision, the Constitutional Court 

stated that, there are more subjects in which no referendum can be held , than subjects 

specified in the Constitution. At last, this paper shows more theoretical problem about 

referendums, according to Kis János. 
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