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Orbán Endre: 

Alkotmánymódosítás és alkotmányvédelem 

 

Az utóbbi évek, de különösen a 98%-os különadó alkotmányba emelése és az 

Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítése után felélénkült a vita 

az alkotmánymódosítások alkotmánybírósági felülvizsgálatáról. 

Az eredetileg érdekes intellektuális kalandnak tűnő diskurzus, melyet az AB gyakorlata 

egy nemleges válasszal függesztett fel, normatív lezárást kapott a negyedik 

alkotmánymódosítás értelmében. 

A trükkösen megfogalmazott módosítás fényében az Alkotmánybíróság látszólag új 

hatáskört kapott, mivel a Köztársasági Elnök 5 napos gondolkodási idővel 

megfontolhatja, hogy aláírás helyett - a törvényekhez hasonlóan - visszaküldi a szöveget 

az Országgyűlésnek vagy az AB elé utalja azt - ez derül ki legalábbis az S) cikk (3) 

bekezdéséből és a 9. cikk (3) bekezdés i) pontjából. De milyen áron? 

Az alkotmánymódosítás értelmében mindez formai okok vizsgálatára ad lehetőséget. Ezt 

az opciót azonban az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata is visszaigazolta, mivel 

megállapíthatta, ha valami formálisan érvénytelenül jött létre, tehát nem épült be az 

alkotmányba. Mindezt a 45/2012 (XII.29.) AB határozat is megerősítette, amely az 

Alaptörvény Átmeneti Rendelkezéseinek (Aár.) jelentős részét megsemmisítette. Az AB 

rámutatott: „ ... az Alkotmánybíróság egyértelműen rendelkezik hatáskörrel arra, hogy az 

arra jogosult indítványa alapján, absztrakt utólagos normakontroll hatáskörben 

eljárva az Ár.-t egészében és részeiben –függetlenül attól, hogy az Ár. az Alaptörvény 

része-e vagy sem – formai szempontból, a közjogi érvényesség/érvénytelenség 

szempontjából felülvizsgálja. Az Alkotmánybíróság tehát ebben az ügyben sem tért el 

attól a korábbi gyakorlatától, hogy az Országgyűlés döntéshozatali eljárását – 

függetlenül attól, hogy alkotmányozó vagy törvényhozó hatalomként járt-e el – a közjogi 

érvényesség szempontjából – tehát abból a szempontból, hogy az Országgyűlés 

maradéktalanul betartotta-e (korábban az Alkotmányba, jelen ügyben az Alaptörvénybe 

foglalt) eljárási szabályokat – vizsgálja.” (87-88. pont) 

A lényeg azonban nem az újnak tűnő köztársasági elnöki hatáskör létesítésén van, 

hanem az alkotmánybíróság cselekvési lehetőségét behatároló 24. cikk (5) 

bekezdésben kodifikált "csak" szaván. Utóbbi rövid szó azt jelenti ugyanis, hogy az 

alkotmányozó segített eldönteni intellektuális kalandunkat, egyben segített az AB-nek, 

hogy tarthassa magát a korábbi tartózkodó álláspontjához és kötelező erővel megtiltotta, 

hogy megváltoztassa álláspontját. 

Történt mindez azok után egyébként, hogy a 45/2012 (XII.29.) AB határozatban - 

melyben formai okra (az egységességet kimondó posztambulumra) hivatkozva, de 

tartalmi vizsgálódás után (azaz a megsemmisített rendelkezések nem átmeneti jellegének 

megállapítása után) került megsemmisítésre az Aár. több szakasza - az 

http://kozjogiszemle.hu/korabbiszamok/category/14-2010.-v-iv.-szm.html?download=135%3Achronowski-nra-drinczi-tmea-zeller-judit-tl-az-alkotmnyon
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/B139EF59DD213D0BC1257ADA00524EC0?OpenDocument
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Alkotmánybíróság kijelentette, hogy amennyiben szükséges, elvégzi az Alaptörvény 

koherenciájának vizsgálatát: „Az Alaptörvény módosításaival, kiegészítéseivel az 

Alaptörvény részévé váló rendelkezéseknek koherens módon kell beépülniük az 

Alaptörvény szerkezeti rendjébe. Az Alaptörvény módosításai tehát nem 

eredményezhetnek feloldhatatlan ellentmondást az Alaptörvényben. A tartalmi és 

szerkezeti koherencia az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdéséből fakadó jogállami 

követelmény, amelyet az alkotmányozónak kell biztosítania.” (86. pont)  

Miért jelentős ez? Az Alaptörvény zártságának, ellentmondásosság mentessége elvének 

fikciója miatt. Ez egy olyan fikció, melyet azért kell fenntartani, hogy egy vizsgált 

jogszabály ne pusztán egy darab alkotmányi passzus miatt minősüljön alkotmányosnak, 

hanem az alkotmány egésze felől közelítve. Ellentmondások persze vannak egy szövegen 

belül, mindezt azonban egymásra tekintettel való értelmezés révén szükséges feloldani. 

Ezért véltem korábbi írásomban óvatoskodónak Lenkovics Barnabásnak a 33/2012. (VII. 

17.) AB határozathoz fűzött különvéleményét, hiszen az alkotmánybíróság véleményem 

szerint nem állhat meg ott, hogy feltár egy belső ellentmondást, és vár az alkotmányozó 

döntésére, hanem meg kell oldania a helyzetet. 

Jelen írás szempontjából azonban sokkal nagyobb jelentősége van a fentebb idézett 

határozathoz Dienes-Oehm Egon által fűzött különvéleménynek. Érvelése ugyanis fiktív 

kérdésfelvetésre indított: mi történne akkor, ha az alkotmányon belül egymás mellett 

állna az élethez való jog és a halálbüntetés? Akkor az volt az érdekes számomra, hogy 

vajon az alkotmánybíró egy ilyen esetben, hogyan ítélné meg a büntetőtörvénykönvy 

alkotmányosságát, mely szabályozná a halálbüntetést. Konkrétabban: úgy vélné-e, hogy 

minden rendben van, nincs semmi feszültség a szövegben, mert van egy passzus, amely 

szerint alkotmányos a Btk. rendelkezése. 

Most egy másik aspektusa vált relevánssá a történetnek. Mi történne, ha egy későbbi 

alkotmánymódosítás (nagy társadalmi támogatottság mellett) be kívánná emelni a 

halálbüntetést az Alaptörvénybe? A negyedik módosítás előtt szerintem nem volt 

kétséges a válasz, az izgalmas kérdés az volt, hogy mi az a küszöbérték, ahol az 

Alkotmánybíróság úgy gondolta volna, hogy változtatnia kell a tartózkodó álláspontján. 

Az új hatáskör paradoxonja viszont az, hogy egy olyan hatáskört vezet be, mint újat, 

mely eddig is létezett szövegszerű megjelenítés nélkül, ellenben ez a szövegezés egyben 

elzárja az AB elől a tartalmi vizsgálódás lehetőségét. Persze nem kell rosszhiszeműnek 

lennünk, és azt feltételeznünk, hogy a halálbüntetést kívánná bárki is alkotmányos szintre 

emelni, ez pusztán egy fiktív, radikális felvetés. (Bár zárójelben érdemes megjegyezni, 

hogy a halálbüntetés tilalmát kimondó 23/1990 (X.31.) AB határozat hatályát veszti a 

negyedik alkotmánymódosítás után, a tilalom az Alaptörvénybe nem került bele, így az, 

alkotmányos szabályból – jóhiszemű értelmezés mellett – legfeljebb a menekültek 

kiutasításának tilalmát - a non-refoulement elvet - előíró XIV. cikk (2) bekezdéséből 

olvasható ki közvetett módon.)  

Mindamellett azonban, hogy végképp nem felejtendő el, hogy maguk az alkotmányos 

szabályok is nemzetközi jogi, illetve uniós jogi kontextusokban is értelmezésre kerülnek 

(ahogy arról a hallgatói szerződések esetén már beszámoltunk), a helyzet mégiscsak 

http://arsboni.hu/77.html
http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/007BA9C2553A215BC1257ADA00525F0D?OpenDocument
http://arsboni.hu/hallgszerz.html
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aggasztó. Hiszen ezek alapján a negyedik módosítás fényében elvileg tényleg bármit 

alkotmányos szintre lehetne emelni úgy, hogy még az sem "fenyeget", hogy az 

Alkotmánybíróság - jogállami szándékoktól vezérelve - azt mondhassa, ezt azért 

már nem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


