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Ifj. Lomnici Zoltán

Az alkotmányozás kérdései a 
rendszerváltozás utáni 
Magyarországon

I. ELŐKÉRDÉS – AZ ÁTMENET 
IDŐSZAKA

1989 őszétől és télétől kezdődően 
a kommunista államvezetés 
elkezdte elveszíteni kormány-
zási monopóliumát a kelet- és 
közép-európai szocialista blokk 
országaiban. A rendszervál-
tozás a társadalom, a politikai 
közvélemény egy jelentős része 
számára csalódást eredménye-
zett egyebek mellett abban a 
tekintetben is, hogy (például 
a cseh átmenettől eltérően) a 
kialakuló demokrácia politikája 
nem húzott világos cezúrát: a 
kommunista rendszerben vezető 
szerepet vállaló politikusok egy 
része akár a politikai, akár az 
üzleti életben minden következ-
mény nélkül, szabadon folytat-
hatta tevékenységét. 

Alkotmányos szemszögből nézve 
szimbolikus erővel bírt az is, hogy 
Magyarországon nem fogadtak 
el új alkotmányt 1989-ben, 
hanem megváltoztatták az 1949. 

1 Vö.: Egy alkotmány-előkészítés dokumentumai. I-II. Szerk. Kilényi Géza. Budapest, Államtudományi Kutatóközpont, 1991. 193–194.
2 Tölgyessy Péter arra mutat rá, hogy a Kerekasztalban egyesült ellenzék eredetileg nem kívánt alkotmányozni, az új alkotmány 

megalkotását a szabadon választott Országgyűlés feladatának látta. Tölgyessy Péter: Az alkotmányosság helyreállításának húsz 

esztendeje, In: A köztársasági alkotmány 20 éve. Szerk. Kocsis Miklós – Zeller Judit. Pécs, PAMA, 2009, 22–23.
3 Vö.: Alkotmánytan. Szerk. Kukorelli István. Budapest, Osiris, 1999, 36–37.
4 Ehelyütt érdemes felidézni a néhai miniszterelnök, Antall József 1991-ben, az Operában elmondott szavait is: „… 1956 olyan szellemi, 

erkölcsi tőkéje ennek a nemzetnek, amelynek évszázadokra be kell vonulnia a magyar történelmi mitológiába, ahol hősök, áldozatok, 

mártírok, ahol megpróbáltatások vannak, és ahonnan nehéz időkben is, mint ősforrásból erőt lehet meríteni.” Antall József: A 

forradalom és szabadságharc 35. évfordulóján.  https://antalljozsef25.hu/politikai-beszedek/politikai-beszedek-interjuk/166-a-

forradalom-es-szabadsagharc-35-evfordulojan (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.). Kötetben lásd: Antall József: Modell és valóság II. Politikai 

beszédek, interjúk itthon és külföldön. [Szerk. Soós Kálmán]. Budapest, AJTK, 2015, [499–504.] 500.

évi alkotmány szövegét.1 Tény, 
hogy az alkotmányváltoztatás 
még az állampárti hatalmi 
jelenlét, valamint a Szovjetunió 
fennállása (és nem mellékesen a 
szovjet csapatok magyarországi 
tartózkodása) idején történt, és 
némi bizonytalanság is fennállt 
a politikai átmenet békés jelle-
gének lehetségessége miatt. 
Az Ellenzéki Kerekasztal (EKA)2 
a Kádár-rendszerrel szemben 
álló ellenzék egyeztető fóruma 
befolyásos szerepre tett szert 
az új rendszer kereteinek kiala-
kítása kapcsán. Ez a fórum az új 
Országgyűlésre kívánta bízni az 
új alkotmány elfogadását, ezért 
addig csak az alapvető alkot-
mányos keretek elfogadásában 
egyeztek meg az MSZMP-vel. 
Az alkotmány sorszámozása is 
ugyanaz maradt (1949. évi XX. 
törvény).3

A módosított alkotmány 1989. 
október 23-án, a nemzeti forra-
dalom és szabadságharc 33. 
évfordulóján lépett hatályba. 

Célja az volt, hogy elősegítse „a 
többpártrendszert, a parlamenti 
demokráciát és a szociális piac-
gazdaságot megvalósító jogál-
lamba való békés átmenetet”. 
Az 1989-es alkotmánymódo-
sítás ezzel megteremtette az új, 
demokratikus közjogi rendszer 
fundamentumait.4

A közjogi rendszerváltoztatásban 
és állami szuverenitásunk újjá-
teremtésében fontos szerepet 
vitt Antall József, az első szabad 
választásokat követően megala-
kított magyar kormány minisz-
terelnöke, aki az állam nemzeti 
szuverenitásával kapcsolatban 
is formálni igyekezett a hazai 
közélet szellemi irányultságát, 
a polgárok gondolkodását. 
Antall a parlamentáris diskur-
zusban is kiemelten fontosnak 
tartotta a magyar szuverenitás 
helyreállításának megértését és 
megértetését. Ennek fontossá-
gáról szólt 1991. március 19-én 
az Országgyűlésben is, amikor 
világossá tette: Magyarország 
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1944. március 19-én elvesztette 
szuverenitását, és annak teljes 
visszaszerzése csak a szovjet 
csapatok kivonulása után lehet-
séges (ez végül 1991. június 
19-én, az utolsó szovjet katona 
távozásával történhetett meg).5 
Antall akkori felszólalásában a 
régi-új magyar alkotmányosság 
morális fundamentumát a kétféle 
szélsőséges politikai rendszerkí-
sérlet ellenében, vagyis a szélső-
jobb- és szélsőbaloldal totalita-
rizmusával szemben határozta 
meg6: „…bennünket felelősség 
terhel, felelősség a kijelentése-
inkért, felelősség a tetteinkért 
és felelősség azért, hogy milyen 
politikai erők aktivizálódhatnak, 
milyen politikai szellemiség jön 
ki a harcból, és emlékezni kell 
arra is, hogy akár szélsőjobb, 
akár szélsőbal politikai nézet, 
együtt veszélyezteti a születő 
magyar politikai demokrá-
ciát, és ez kell, hogy kötelezzen 
bennünket. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy ez a Kormány, amíg 
az én vezetésem alatt áll, ennek 
a jegyében, a szuverenitás teljes 
helyreállításának a jegyében, de 
minden szélsőjobb és minden 
szélsőbal ordas eszmével 
szembe fog szállni. Erre engem 
kötelez saját meggyőződésem, 
és köteleznek a koalíciós pártok. 
[…] Hiszen ezek a pártok adták a 
hitleri Németországgal szemben, 
a hitlerizmussal és a sztáliniz-
mussal szemben is az áldozatok 
nagy részét. […] Bízom benne, 
hogy ez megint olyan alapkérdés, 

5 Vö.: Antall József: Napirend előtti felszólalás 1944. március 19-éről. In: Antall József: Modell és valóság III. Országgyűlési felszólalások; 

esszék Antall Józsefről. [Szerk. Soós Kálmán]. Budapest, AJTK, 2015, [940–941.] 940.
6 A történelmi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy az alkotmányozás – hatalmi tevékenység. Lásd: Samu Mihály: Alkotmányozás, 

alkotmány, alkotmányosság. Budapest, Korona, 1997, 25.
7 Antall: Napirend előtti felszólalás… i. m. 2015, 941.
8 Az antinácizmus és antikommunizmus e tekintetben részét képezi a politikai közbeszédünkben régebben sokat koptatott, de ma is 

jól percipiálható fogalomnak: az antalli szellemi örökségnek. Vö.: Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig, 1932–1989. 

Budapest, Magyar Napló – Veritas, 2015.
9 Lásd: Bibó István: A forradalom alatt. In: A hatalom humanizálása. Tanulmányok Bibó István életművéről. Szerk. Dénes István Zoltán. 

Pécs, Tanulmány, 1993, 362.

amelyben egyet kell értenünk.”7 
A történeti alkotmányosságot 
felszámoló kétféle totalita-
rizmus kapcsán, az Antall által 
is világosan deklarált azonos 
megítélés mindmáig nem vált 
mindenki számára magától 
értetődővé a hazai (és nyugati) 
közbeszédben. A nemzetiszo-
cialista vagy nyilas vezetésű 
rezsimhez képest sokan máig 
jóval enyhébb megítélés alá 
veszik a kommunista rendsze-
reket. Pedig a kettős mérce 
felszámolása ezekben a vitákban 
alkotmányos – a társadalom 
megfelelő működésével kapcso-
latosan szükséges – érdekünk, 
amely egyenesen következne a 
szuverén, alkotmányos szabad-
ságunk védelmét szolgáló 
demokratikus értékekből.8

Bibó István megjegyezte, hogy az 
1949. évi alkotmány óhatatlanul 
összekapcsolódott az ország 
emlékezetében Rákosi szemé-
lyével, a Rajk-perrel, az egypárt-
rendszer uralmával és a nem 
igazi választásokkal, mindazzal, 
amit a forradalom megdön-
tött.9 A rendszerváltozás utáni 
jobbközép kormány választási 
vereségét követően, a baloldali–
liberális kormánykoalícióval 
(benne az MSZMP utódpártjának 
részvételével) fémjelzett 1994–
98-as törvényhozási ciklus vállal-
kozott volna egy új Alkotmány 
szakmai-politikai előkészítésére. 
Ehhez az Országgyűlés keretein 
belül 1995-ben alakult meg az 
a 25 fős alkotmány-előkészítő 
bizottság, amelybe az akkori 
hat parlamenti párt négy-négy 
embert küldött, és a testület 

Antall József az Országgyűlés ülésén, 1990-ben. A miniszterelnök a par-
lamentáris diskurzusban is kiemelten fontosnak tartotta a magyar szuve-
renitás helyreállításának megértését és megértetését. Fotó: FORTEPAN / 
Szigetváry Zsolt, 152466-os számú fotó
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elnöki székébe Gál Zoltánt, az 
Országgyűlés akkori MSZP-s 
elnökét ültették.10 A bizottságban 
neves, felkészült jogász-szakem-
berek is helyet kaptak, és három 
esztendőn át készítették elő az 
új Alkotmány szövegét, annak 
elméleti kereteit, több tucat 
külső szakember bevonásával. 
Az eljárás alapja az volt, hogy 
mindig legalább öt pártnak egyet 
kellett értenie ahhoz, hogy egy 
új pont, szabályozási rész helyet 
kapjon a tervezetben (különben 
az adott ponton megmaradt a 
régi változat).

Ugyancsak a kilencvenes évti-
zedhez kötődik a „láthatatlan 
alkotmány” elhíresült fogal-
mának megjelenése, ami Sólyom 
László, az Alkotmánybíróság első 
elnökének nevével forrt egybe. 
A kifejezés az Alkotmánybíróság 

10 Lásd: Somogyvári István: Kísérletek új alkotmány megalkotására. In: A köztársasági alkotmány… i. m. 2010, 48. 
11 Balogh Norbert – Szalai Flóra: „Az alkotmányszöveg nyelvtani sérthetetlenségét vallom”. Interjú dr. Pokol Béla alkotmánybíróval. Ars 

Boni, 2018. 04. 03. https://arsboni.hu/az-alaptorvenyi-szoveg-nyelvtani-ertelmenek-serthetetlenseget-vallom-interju-dr-pokol-bela-

alkotmanybiroval/ (Utolsó letöltés: 2020. 03. 16.)
12 Az alaptörvény hatályos állapotában: Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.

atv (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.).

abbéli szerepfelfogásának a 
szimbólumává vált, amely a 
szakirodalomban „aktivistának” 
nevezett alkotmányértelme-
zési megközelítést közvetítette. 
Ezen sajátos felfogás alkalmazni 
rendeli az alkotmány homályos, 
absztrakt rendelkezéseit is. 
A „láthatatlan alkotmányról” 
szóló nézetet egyes kritikusok 
intézményesített imperializ-
musnak tekintették, például a 
jogtudós (jelenleg alkotmány-
bíró) Pokol Béla úgy látja, hogy 
ezáltal a sokmillió polgár jelen-
tette többségi, demokratikus 
akarat – és az így legitimált 
törvényhozói többség döntése – 
helyére egy néhány fős, elitista 
jellegű testület, önkényes jogki-
terjesztés nyomán biztosított 
mérlegelése kaphat szerepet.11

Az 1990-es, majd a 2000-es 
években több kisebb módosí-
tást is elvégzett a jogalkotó az 
akkori Alkotmány szövegén, 
főleg a nemzetközi kapcsolatok 
kiépítésével összefüggésben (a 
NATO-ba való belépés vagy az 
Európai Unióhoz történt csatla-
kozás kapcsán). Az ilyen változ-
tatások során bekezdéseket, de 
akár teljes cikkeket is töröltek, 
illetve módosítottak. A minden 
tekintetben, így szimbolikusan 
is „desztalinizálni” kívánó, 
a történeti alkotmányosság 
szellemi örökét is bátran felvál-
laló keresztény-nemzeti alapú 
alkotmányozás történelmi 
feladatát végül a 2010-ben 
kétharmados parlamenti több-
séghez jutó keresztény-konzer-
vatív erők, a kormányzó Fidesz–
KDNP politikai közössége vállalta 
magára.

Magyarország Alaptörvénye 
Nemzeti Hitvallásában rögzíti, 
hogy hazánk 1944. március 
tizenkilencedikén elveszített 
állami önrendelkezésének 
visszaálltát 1990. május 
másodikától, az első szabadon 
választott népképviselet 
megalakulásától számítjuk. 
Hatályos alkotmányunk U cikke 
kimondja, hogy az 1990-ben 
lezajlott első szabad választások 
révén a nemzet akaratából 
létrehozott, a jog uralmán alapuló 
állami berendezkedés és a 
megelőző kommunista diktatúra 
összeegyeztethetetlenek. A 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
és jogelődei, valamint a kommu-
nista ideológia jegyében kiszol-
gálásukra létrehozott egyéb 
politikai szervezetek bűnöző 
szervezetek voltak, amelyek 
vezetői el nem évülő felelős-
séggel tartoznak az elnyomó 
rendszer fenntartásáért, irányí-
tásáért, az elkövetett jogsér-
tésekért és a nemzet elárulá-
sáért. Ezen cikk (4) bekezdése 
alapján a kommunista diktatúra 
hatalombirtokosai a diktatúra 
működésével összefüggő 
szerepükre és cselekményeikre 
vonatkozó tényállításokat – a 
szándékosan tett, lényegét 
tekintve valótlan állítások 
kivételével – tűrni kötelesek, az e 
szerepükkel és cselekményeikkel 
összefüggő személyes adataik 
nyilvánosságra hozhatók.12

Sólyom László, az Alkotmánybí-
róság első elnöke. A „láthatat-
lan alkotmány” fogalma az AB 
„aktivista” szerepfelfogásának 
szimbólumává vált. Fotó: Wiki-
media Commons / Gilicze Bálint, 
Köztársasági Elnöki Hivatal
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II. ELMARADT TÖRTÉNELMI 
IGAZSÁGTÉTEL AZ ÍTÉLKEZÉSI 
GYAKORLAT TÜKRÉBEN13

A forradalom mártír minisz-
terelnökének14 és társainak 
koncepciós pere kapcsán fontos 
lépésként értékelhető az a 
folyamat, amelynek keretében a 
Kúria büntetőtanácsa korábban 
a legfőbb ügyész kezdeménye-
zésére igazolást adott ki arról, 
hogy Nagy Imrének és társainak 
1958-as elítélése a törvény 
szerint semmisnek minősül. 
Ezt a 2000-ben elfogadott ún. 
„negyedik semmisségi törvény” (a 
2000. évi CXXX. törvény az 1956. 
évi forradalom és szabadságharc 
utáni leszámolással összefüggő 
elítélések semmisségének 
megállapításáról) alapján tehette 
meg, amely olyan büntetések 
eltörlését írta elő, amelyeket az 
1956-os forradalom és az akkori 
harci cselekmények kapcsán 
róttak ki, rögtönbíráskodás vagy 
gyorsított eljárás keretében, 
illetve a népbírósági tanácsok 
döntéseivel.

A halálbüntetést és szabad-
ságvesztést tartalmazó hajdani 
ítéletet úgynevezett ellenforra-
dalmi bűncselekmények miatt 
1958. június 15-én hirdette 
ki a népbírósági tanács. A 

13 E tekintetben le kell szögezni, hogy ennek feltétele egyes vélemények szerint az volt, hogy Közép- és Kelet-Európában a rendszerváltás 

közös vonásaként említhető, hogy Románia kivételével mindenütt békés úton ment végbe. A közép- és kelet-európai államok 

alkotmányozásáról bővebben lásd: ifj. Trócsányi László: Alkotmányozás és rendszerváltás Közép- és Kelet-Európában. Jogtudományi 

Közlöny, 1995/7–8, 384–390.; Sári János: Közép-európai alkotmányok 1994: a tagadás tagadása. Jogtudományi Közlöny, 1994/7–8, 

273–286. Alkotmányos jelleggel nem tekinthető elévültnek azoknak a törvényben meghatározott, a pártállam nevében, érdekében 

vagy egyetértésével a kommunista diktatúrában Magyarország vagy személyek ellen elkövetett súlyos bűncselekményeknek a 

büntethetősége, amelyeket az elkövetéskor hatályos büntetőtörvény figyelmen kívül hagyásával politikai okból nem üldöztek.
14 Lásd még: Kukorelli István: Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet. A közjogász Almanachja. Budapest, Méry 

Ratio, 2014, 188–190.
15 Vö.: Attól, mert a vádirat és ítélet történeti tényállásába tartozó események (beleértve azok előzményeit is) az idő múlása által 

az elbírálás időpontjában már történelemnek tekintendők, nem különleges szakértelmet, hanem bírói megítélést, megállapítást 

igényelnek. Forrás: Tájékoztató a legfőbb ügyész által a törvényesség érdekében benyújtott jogorvoslati indítvány elbírálásáról a 

Bt.III.1604/2015. számú ügyben. A Kúria Sajtótitkársága, 2016. 02. 02.  https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/tajekoztato-legfobb-ugyesz-

altal-torvenyesseg-erdekeben-benyujtott-jogorvoslati-inditvany (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)
16 Lásd: A Kúria Bs.III.1344/2016/10. számú végzése. Magyar Közlöny, 2016. 10. 23. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/

mk16161.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)

rendszerváltozáskor, 1989-ben 
a Legfelsőbb Bíróság felmentő 
döntést hozott ugyan, ám egy 
2000-ben elfogadott törvény 
alapján a legfőbb ügyész most 
semmisségi indítványt nyújtott 
be. Az eljárások semmisségét 
maga a törvény állapította meg, 
a Kúria igazolást adhatott ki 
arról, hogy nemcsak a büntetés, 
de a felelősségre vonás egész 
folyamata jogsértő volt. 

A törvénnyel megállapított 
semmisségről a Kúria adhatott 
ki igazolást a védők és hozzá-
tartozók, vagy a legfőbb ügyész 
kérelmére, mégpedig egy 
2016-os jogszabály-módosítás 
nyomán.15 A vádhatóság veze-
tőjének indítványára megindult 
eljárás hozzájárulhatott a 
megtorlásban meghurcolt és 
ártatlanul kivégzett emberek 
jó hírnevének helyreállítá-
sához, valamint a hozzátartozók 
kegyeleti jogának hangsúlyo-
sabb védelméhez. Korábban a 
Legfelsőbb Bíróság Elnökségi 
Tanácsa a legfőbb ügyész törvé-
nyességi óvásának alapján 
1989. július 6-án hivatalosan is 
hatályon kívül helyezte Nagy Imre 
és társainak ítéletét, s bűncse-
lekmény hiányában felmen-
tette őket. E tárgyalás folyamán 
érkezett meg a hír a korábbi 

halálos ítéletet jóváhagyó Kádár 
János haláláról. A bírói testület 
1989. július 6-i ülésén hozta meg 
felmentő ítéletét, a Kúria pedig 
2016. október 13. napján mondta 
ki végzésében, hogy az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
után államellenes bűncselek-
mények vádjával kivégzett Nagy 
Imre és mártírtársai ügyében 
az akkori ítéletek semmisnek 
tekintendőek.16 

A Történelmi Igazságtétel 
Bizottság (TIB) már 1988 júni-
usában kérte Nagy Imrének és 
társainak rehabilitálását, majd 
1989 januárjában Pozsgay 
Imre államminiszter – a Kádár-
rendszer politikusai közül 
elsőként – az 1956-os történelmi 
eseményeket újraértelmezve 
kedvezően értékelte Nagy Imre 
tevékenységét. A Németh Miklós 
miniszterelnök által vezetett 
Minisztertanács 1989. április 
20-i ülésén felkérte a belügymi-
nisztert, hogy az eljárás és az 
ítélet törvényességének vizsgá-
lata céljából adja át a Nagy Imre 
és társai elleni büntetőeljárás 
iratait a legfőbb ügyésznek. 
Néhány nap múlva az iratokat 
tartalmazó 88 dossziét a legfőbb 
ügyész rendelkezésére bocsá-
tották. Ezt követően öt ügyész 
kezdett hozzá a több ezer 
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oldalnyi dokumentum, köztük a 
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági 
Tanácsa 1958. június 15-i, 52 
oldalas ítéletének jogi szempontú 
elemzéséhez.17 

Az elmúlt évek ellenzéki (főleg 
liberális alkotmányjogászi és 
baloldali politikusi körökből 
érkező) kritikái kapcsán érdemes 
megjegyezni, hogy a hatá-
lyosságnak ez a visszaállítása 
kizárólag a történeti alkotmány 
hatályát érinti. A Nemzeti Hitvallás 
ugyanakkor elismeri: „Hazánk 
1944. március tizenkilencedikén 
elveszített állami önrendelkezé-
sének visszaálltát 1990. május 
másodikától, az első szabadon 
választott népképviselet megala-
kulásától számítjuk.”18 Vagyis 

17 A rendelkezésre álló iratanyag felülvizsgálata 1989. június 9-re befejeződött, és ennek alapján a legfőbb ügyész Nagy Imre, dr. Donáth 

Ferenc, Gimes Miklós, Tildy Zoltán, Maléter Pál, Kopácsi Sándor, dr. Szilágyi József, dr. Jánosi Ferenc és Vásárhelyi Miklós javára 

törvényességi óvást emelt a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa előtt. A 70 oldalnyi óvásban – amely tartalmazza a megtámadott 

ítéletet is – a törvénysértő ítéleti rendelkezések hatályon kívül helyezését és az ártatlanul elítéltek felmentését indítványozta a legfőbb 

ügyész. (Losonczy Géza ügyében a bíróság nem hozott ítéletet, mert ő 1957. december 21-én, még a nyomozás befejezése előtt 

meghalt. A Legfőbb Ügyészség külön határozatban a büntetőeljárást vele szemben is alaptalannak és törvénysértőnek nyilvánította.) 

Vö.: Mikó Zsuzsanna: A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa működése és ügykezelési gyakorlata, 1957–1963. http://doktori.btk.elte.

hu/hist/mikozsuzsanna/diss.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.).
18 Magyarország Alaptörvénye… i. m. 2011.
19 Vö.: Kukorelli i. m. 2014, 166–167.

1990 egy új, demokratikus, nem 
kommunista alkotmányos rend 
megszületését hozta el, amit a 
jobboldali törvényalkotó soha 
nem vont kétségbe az Alkotmány 
pontos és precíz megszöve-
gezésével. Itt érdemes még 
egyszer megjegyezni: 1989-ben 
elvileg azért „csak” módosí-
tották az akkori Alkotmányt, 
mert az új elfogadását a már 
demokratikusan megválasztott 
Országgyűlés kompetenciájába 
sorolták. Erre végül további két 
évtizedet, egészen 2011-ig kellett 
várni.19

Magyarország Alaptörvényének 
rendelkezéseit – amint ezt 
az Alapvetés címet viselő rész 
explicit rögzíti – a benne foglalt 

Nemzeti Hitvallással és történeti 
alkotmányunk vívmányaival 
összhangban kell értelmezni.

Két kulcsfogalom jelent még 
meg az elmúlt évek diskurzusa-
iban: a nemzeti szuverenitás és 
az alkotmányos önazonosság. 
Az utóbbi időben jogrendsze-
rünk EU-hoz való viszonyának 
tisztázása miatt, a „szuverenista” 
megközelítés mentén a magyar 
kormánynak is újra kellett értel-
meznie saját magát, és a nemzeti 
alkotmányos rendszer külső 
kapcsolódásait, ezért alkotmány-
módosítás révén Alaptörvényünk 
szövegében is rögzítette az alkot-
mányos önazonosság védelme-
zésének szükségességét. Mindez 
fontos kiindulópontot jelenthet 
majd az eljövendő évek alkotmá-
nyos vitáihoz, és hazánk alkot-
mányos önrendelkezésének 
állhatatos megőrzéséhez is.

III. SZUVERENITÁS ÉS ALKOT-
MÁNYOS IDENTITÁS

Magyarország Alaptörvényének 
2018. június 29-étől hatályos 
hetedik módosítása az R) cikket 
a következő (4) bekezdéssel 
egészítette ki: „Magyarország 
alkotmányos önazonossá-
gának és keresztény kultúrá-
jának védelme az állam minden 
szervének kötelessége.” Az 
eredeti változat „Magyarország 
alkotmányos identitásának 
védelmét” határozta volna meg 
az állam minden szervének 
kötelességeként, ez a tétel a 

Nagy Imre hozzászól az 1951-es költségvetés vitájához a parlamentben. Az 
1989-as év során sor került az egykori miniszterelnök politikai szerepének 
újraértékelésére, jogi rehabilitálására és újratemetésére. 
Fotó: FORTEPAN / Bauer Sándor, 128486-os számú fotó
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keresztény kultúra védelmével 
egészült ki.

Az alkotmányos identitás pontos 
fogalma máig szakmai disputa 
tárgya, egyes vélemények szerint 
nincs is valódi jogi relevanciája. Az 
alkotmányos identitás fogalmát 
az Európa-jogi nemzeti identitás 
fogalommal való viszonyában 
is érdemes vizsgálni. Trócsányi 
László egy tanulmányában 
felhívja a figyelmet, hogy az 
Európai Bíróság részéről a 
tagállamok nemzeti identitására 
való hivatkozás kivételes.20 Az 
Európai Bíróság az Ilonka Sayn-
Wittgenstein ügyben, a németor-
szági örökbefogadással szerzett 
nemesi előnévnek Ausztriában 
történő alkalmazhatósági 
tilalmát nem tartotta a közösségi 
joggal ellentétesnek.21

Az alkotmányos identitás tulaj-
donképpen a tagállami, illetve 
nemzeti alkotmányok egy olyan 
magjaként, sajátosságaként defi-
niálható, amely magában foglalja 
mindazon normákat, értékeket, 
princípiumokat, amelyek az 
adott államot, nemzetet megkü-
lönböztetik a többi államtól 
és nemzettől. Az alkotmányos 
identitás elválaszthatatlan része, 
illetve szegmentuma a nemzeti 
önazonosságnak. A nemzeti 
identitás kifejezést a közösségi 
jogban legelsőként a maas- 
trichti szerződés tartalmazta, 
majd a Lisszaboni Szerződés 4. cikk 
(2) bekezdésében pontosította: 

20 Trócsányi László: Nemzeti alkotmányok, európai integráció és alkotmányos identitás. In: Ünnepi kötet dr. Tóth Károly címzetes 

egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk. Tóth Judit. Szeged, Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et politica, 2015, 319–328. 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/45281/1/juridpol_078_319-328.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)
21 A Bíróság az ítélet indokolásában hivatkozott az EuSz. 4. cikk (2) bekezdésére, miszerint az Unió tiszteletben tartja a tagállami nemzeti 

identitását, amelynek az állam köztársasági államformája is részét alkotja (C-208/09 ügy).
22 Drinóczi Tímea: Az alkotmányos identitásról. Mi lehet az értelme az alkotmányos identitás alkotmányjogi fogalmának? MTA Law 

Working Papers, 2016/15, 4. https://jog.tk.mta.hu/uploads/files/2016_15_Drinoczi.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)
23 143/2010. (VII. 14.) AB határozat. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A10H0143.AB&txtreferer=A0700168.TV (Utolsó letöltés: 

2021. 08. 17.)
24 Kis Kelemen Bence: Alkotmányos identitás Magyarországon. Ars Boni, 2016. 11. 20. https://arsboni.hu/alkotmanyos-identitas-

magyarorszagon/ (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)

„Az Unió tiszteletben tartja a 
tagállamoknak a Szerződések 
előtti egyenlőségét, valamint 
nemzeti identitását, amely elvá-
laszthatatlan része azok alapvető 
politikai és alkotmányos beren-
dezkedésének, ideértve a regio-
nális és helyi önkormányzatokat 
is. Tiszteletben tartja az alapvető 
állami funkciókat, köztük az 
állam területi integritásának 
biztosítását, a közrend fenntar-
tását és a nemzeti biztonság 
védelmét.”

Az Uniónak fentiek alapján tisz-
teletben kell tartania az egyes 
tagállamok nemzeti identitását, 
benne azok alapvető politikai és 
alkotmányos berendezkedését 
is. Így már jól megragadható az 
alkotmányos identitás lényege 
is, amely tulajdonképpen 
védőhálót jelent a közösségi jog 
terében. Olyan védelmet testesít 
meg, amelyet mindig figyelembe 
kell venni az uniós jogalkalma-
zásban a különböző érdekek, 
illetve az uniós jogban is elismert 
jogok együttes mérlegelésekor. 
Ez egy szükséges, mindig követ-
kezményes alapelvi kiindulópont 
a közösségi jogot alkalmazó 
számára.

Az EUB egy másik fontos hivat-
kozása a nemzeti identitásra: 
a Runevič-Vardyn ügyben az a 
testület – előzetes döntésho-
zatali eljárásban – kimondta, 
hogy a tagállamai nemzeti iden-
titásának részét képezi az állam 

hivatalos nemzeti nyelvének 
védelme is.22 Trócsányi László 
a 143/2010. (VII. 14.) AB 
határozathoz (magyar Lisszabon 
döntés) fűzött párhuzamos 
indokolásában leírja, hogy 
az alkotmányos identitás 
az államisággal függ össze, 
annak is azokkal az elemeivel, 
amelyek a népképviseleti és az 
igazságszolgáltatási szervek, 
illetve a kormány megbízatásával 
állnak kapcsolatban.23

Az Európa-jog és a nemzeti 
jog esetleges ütközése esetén 
– főszabály szerint – az Unió 
jogi aktusai elsőbbséggel vagy 
elsődlegességgel rendelkeznek 
a nemzeti jog felett, ezt az elvet 
az EUB több ítélete is világosan 
rögzíti. Miután azonban – mint 
azt fentebb megállapítottuk – a 
nemzeti alkotmányoknak van 
egy olyan sajátos magja, amely 
különleges védelmet élvez, ezért 
az adott helyzetben alkalma-
zandó joganyag meghatározása 
kapcsán, illetve az egyes hatás-
kör-konfliktusok vonatkozá-
sában van egy jól megfigyelhető 
szerepmegosztás az Európai 
Unió Bírósága (EUB) és a tagál-
lamok „alkotmányos igazságszol-
gáltatása” között.24

Az Európai Unióról szóló 
Szerződés 4. cikk (2) bekezdé-
sének, vagyis az identitás klauzu-
lának az értelmezése az EUSZ 4. 
cikk (2) bekezdése annak kifejező-
dése, amelynek keretében az EU 
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jog és a nemzeti alkotmánybíró-
ságok szorosan együttműködve 
alakítják ki a nemzeti identitás 
klauzula értelmét. Ez azt jelenti, 
hogy bár ez a Szerződés 19. cikk 
(1) bekezdése alapján az EUB 
hatáskörébe tartozik, mindig 
figyelembe kell venni a tagállami 
alkotmánybíróságok vélemé-
nyét.25 Ez a mechanizmus takarja 
a kompozit alkotmányosság 
fogalmát.26 Sulyok Tamás a 
kompozit alkotmányosság értel-
mezésekor arra következtet, 
hogy az Unió nem rendelkezik 
szuverenitással, s a tagállamok 
sem szuverenitásuk egy részét, 
hanem csupán az azzal össze-
függő hatásköreiket transzfe-
rálják az Unióra, a szuvereni-
tásuknak az uniós célkitűzések 
megvalósításával összefüggő 
részét közösen gyakorolják a 
többi uniós tagállammal. Sulyok 
szerint az Unió a tagállami szuve-
renitások egy részének a tagál-
lamok általi közös gyakorlása 
révén olyan átruházott hatás-
köröket kap a tagállamoktól, 
amelyek a közös célok megvaló-
sításához szükségesek.27

Amikor 1989. október 23-án 
Szűrös Mátyás az Országház erké-
lyéről kikiáltotta a Köztársaságot, 
az Alkotmány aznap hatályba 
lépő szövege még a demok-
ratikus szocializmus értékeit 
védte. Abszurd, mint ahogyan 
az is, hogy a ’89-es alkotmányo-
zást az MSZMP KB vezényelte le 
a pontos ütemtervtől az egyes 
munkacsoportok felállításáig. 
Azóta sokan úgy gondolják, hogy 
1989 és a rendszerváltás egy 
hamis illúzió volt, 1848/49 és 
1956 tagadhatatlan megcsúfo-
lása. Most már az Alaptörvényen 

25 Uo.
26 Trócsányi i. m. 2015, 319–328. 
27 Sulyok Tamás: A kompozit alkotmányosság időszerű kérdései. In: Ünnepi kötet dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára. 

Szerk. Homoki-Nagy Mária – Hajdú József. Szeged, Acta Universitatis Szegediensis Acta juridica et politica, 2016, 607–614. http://acta.

bibl.u-szeged.hu/53944/1/juridpol_079_607-614.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 08. 17.)

a sor, hogy véghezvigye a jogi 
értelemben vett rendszerváltást, 
amit akkoriban nem tudtak, vagy 
nem mertek a hatalom letéte-
ményesei, és amire nem volt 
képes az ezt megelőző, sztálini 
alapokon nyugvó alkotmány.

Magyarország nemzeti 
kormánya korábban több 
lépést tett a demokratikus 
államberendezkedés felszámo-
lásában szerepet játszó bűnök 
feltárására, a bűnösök felkuta-
tására, tevékenységük tisztázá-
sára, illetve korábban szerzett 
előjogaik megvonása érdekében. 
Függő kérdés azonban, hogy 
a Sólyom László vezette 
Alkotmánybíróság által megsem-
misített lusztrációs törvény 
hiánya után képes-e bármilyen 
jogalkotói vagy jogalkalmazói 
aktus megfelelő elégtételt 
nyújtani a kommunista diktatúra 
még élő és elhunyt áldozatai 
számára.


