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ESSZÉÍRÁS  

5. hét 

Készítette: Reich Orsolya 

Szakmai felelős: Wessely Anna 

Az előző óra összefoglalása 

Olvasás, kivonatolás, jegyzetelés 

Tanulságok: 

Gyakran érdemes a szövegek elolvasása előtt háttérinformációkat szerezni a 

szövegről, a szerzőről, és esetleg a kiadóról. 

Érdemes aláhúzások és széljegyzetek egy koherens rendszerét kialakítani, mert egy 

„összefirkált” szöveget könnyebben tudunk kivonatolni. 

A kivonatolás segít a szöveg kritikai vizsgálatában, megkönnyíti annak bírálatát.   

A mai óra témái 

 Könyvismertető / ajánló 

 Könyvkritika 

 Reakció 
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Könyvismertető / ajánló 

Írjanak egy bekezdést arról, hogy a milyen témáról szól a könyv: mi a fő mondanivalója/ 

tétele, mi a műfaja, kontextusa! 

Foglalják össze a nagyobb szerkezeti egységek tartalmát egy-egy bekezdésben! 

Mondják el, kinek tudják jó szívvel ajánlani, és miért! 

Könyvkritika 

 Írják le, miről szól a könyv! A tartalmi összefoglaló hossza a folyóirat illetve 

személyes ízlés függvénye. Helyezzék kontextusba a szöveget! 

 Írják le, hogy mit tartanak az írás erősségének! Fejtsék ki, hogy miért! 

 Keressék meg azon a pontot(okat), amelyekkel nem értenek egyet! Fejtsék ki, hogy 

miért! 

 Írják le egy bekezdésben, hogy mit gondolnak az érvek megalapozottságáról 

általánosságban, a szöveg stílusáról, a fordítás minőségéről stb. (csak azt, ami 

releváns)!  

 Értékeljék, hogy mennyire teljesítette az írás a feladatát vagy a várakozásokat! 

Értékeljék, hogy összességében mennyire színvonalas munka stb.! 

 Van, aki ahelyett, hogy először összefoglalná, majd külön írna egy kritikai részt, 

összeolvasztja a kettőt. Ez nem feltétlenül teszi „hibássá” a kritikát, de – különösen 

kezdő íróknak – sokkal nehezebb jól végrehajtani.  

 Ha nem ismerik eléggé a műfajt, olvassanak el néhány kritikát! Ez segít 

belehelyezkedni a kritikus szemszögébe + kigyűjthetik a szokásos szófordulatokat. 

 Hol lehet kritikákat találni? Pl. BUKSZ, New York Review of Books, szakmai 

folyóiratok.  
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Reakció 

 A szöveg fő tétele, mondanivalója, hogyan, milyen módszerrel érvel a szerző. 

 Esetlegesen: a szöveg erősségei. 

 Mit találnak benne gyengének, és miért. 

 Önök mit gondolnak az adott témáról, problémáról. 

Példa: a Boston Review vitái: 
Pl. http://bostonreview.net/BR34.3/ndf_immigration.php  

Fontos szempont 

Legyen mindig világos a szövegben, hogy éppen „ki beszél”, az (eredeti) szerző, vagy a 

kritikus! 

Legyen világos mind a szerző álláspontja, mind a kritikus véleménye a szerző 

érveléséről, konklúziója megalapozottságáról/helyességéről vallott nézete! 

Legyen az írás megfelelően bekezdésekbe tagolva! 

Legyen mindig világos, hogy miről/kiről van éppen szó az adott mondatban! (Az „ez”, 

ennek”, „erre”, stb. túlzott használatát célszerű elkerülni.)  

Feladat 

Olvassák el a kiadott szöveget és készítsenek széljegyzeteket hozzá!  

Írjanak a szöveghez egy rövid, egy-másfél oldalas reakciót! 

 10 mondatban rekonstruálják az érvelést. (A szöveg fő tétele, mondanivalója, 
hogyan, milyen módszerrel érvel a szerző.) 

 A szöveg erősségei. 
 Mit találnak benne gyengének, és miért. 
 Önök mit gondolnak az adott témáról, problémáról. 
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Néhány önként jelentkező olvassa fel az osztály előtt reakcióját! 

A csoport vitassa meg, hogy a felolvasó diák jól rekonstruálta-e az érveket, illetve azt, 

hogy mennyire jogos a kritikája, jól érvelt-e saját álláspontja mellett!  

Szöveg: MIKLÓSI Zoltán : A többség és az alkotmány, Élet és Irodalom, LIV. évfolyam 18. szám, 2010. 
május 7. 

A következő óra témái 

 Szakirodalmi áttekintés 

 Annotált bibliográfia 

Házi feladat 

Írjanak reakciót az alábbi két szöveg egyikéhez 

 Peter Singer: The Singer Solution to World Poverty, 
http://www.utilitarian.net/singer/by/19990905.htm  

 Szepesi Balázs: A közgazdaságtan tudomány, nem értékrend, 
http://www.ingyenebed.hu/content/view/17/63/  

2 oldal, másfeles sorköz, 12 pt Times New Roman, 2,5 cm margók. A szerző érvelésének 
bemutatása min. fél, max. háromnegyed oldal legyen. 

Irodalom 

 Könyvkritika, reakció – The book review or article critique, University Of 
Toronto: http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-
writing/book-review  
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Melléklet 

MIKLÓSI ZOLTÁN 

A TÖBBSÉG ÉS AZ ALKOTMÁNY 

Élet és irodalom, LIV. évfolyam 18. szám, 2010. május 7. 

Még a választások előtt, de már a valószínűsíthető kétharmados Fidesz-többség tudatában gyakran 

felvetődött a kérdés a hazai közéletben, hogy vajon mihez fog kezdeni a jobboldal vezetője a 

felhatalmazás birtokában: megváltoztatja-e a kormányzati rendszert, gyengíteni fogja-e a végrehajtói és 

törvényhozói hatalom feletti alkotmányos kontrollt biztosító intézményeket? A várományos 

miniszterelnök szándékairól ma sem tudhatunk sokat, ami önmagában is aggályos: a választási kampány 

során egyértelművé tette, hogy tervei megvalósításához kétharmados többségre van szüksége, tehát 

nem kívánja a közjogi berendezkedést változatlanul hagyni, mégsem árulta el, hogy mihez kéri ezt a 

rendkívüli hatalmat. A kétharmad megszerzése óta „forradalom"-ról, az 1989-ben létrehozott rendszer 

bukásáról és új, a pártok demokratikus versenye helyett a „nemzeti együttműködés"-en alapuló 

rendszerről beszél, ami szintén arra utal, hogy nagyszabású átalakítási tervei vannak.  

Amíg többet nem tudunk, addig ezek a tervek bajosan értékelhetők, de nem is ez a tárgya ennek az 

írásnak. Azt a tézist fogom megvizsgálni, amit a leendő miniszterelnök szándékainak támogatói és 

ellenzői is többségükben elfogadni látszanak: tudniillik hogy a kétharmados parlamenti többség valóban 

felhatalmazást ad az alkotmány és a kétharmados törvények tetszőleges tartalmú megváltoztatására. Azt 

a szintén gyakran hangoztatott állítást is vitatni fogom, hogy mindaddig, amíg a kétharmados 

kormánytöbbség az alkotmányos demokráciákban előforduló közjogi berendezkedések közül válogat, 

addig ilyen tartalmú alkotmánymódosítása nem kifogásolható. Ezzel szemben én amellett fogok érvelni, 

hogy új alkotmány elfogadásának vagy az alkotmány módosításának nem csupán formai, eljárási 

feltételei vannak, hanem tartalmiak is. Az új alkotmány elfogadására vagy a meglévő módosítására 

vonatkozó eljárási szabályok betartása az érvényes alkotmányozásnak vagy módosításnak csak 

szükséges, de nem elégséges feltétele. Az alkotmányozásnak, illetve -módosításnak – egymástól is eltérő 

– tartalmi feltételei is vannak, és csak az eljárási és tartalmi feltételek együttes teljesülése esetén 

tekinthető érvényesnek az alkotmány megváltoztatása, illetve új alkotmány létrehozása.  

Az alkotmányozás tartalmi korlátai  

Az alkotmány szövege ugyan csupán az eljárási feltételekről tesz említést, a tartalmi korlátok létezése 

alátámasztható az alkotmány alapján is. Az alkotmány utal a tőle független forrásokból eredő normák 

létére és ezeknek az alkotmányt is korlátozó voltára akkor, amikor az alapvető emberi és állampolgári 

jogokat elismeri. Ez a megfogalmazás azt jelzi, hogy e jogok forrása nem maga az alkotmány, hanem 

http://www.es.hu/?search=lapszam;455
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valamilyen attól független morális norma, amely értelemszerűen mintegy kívülről korlátozza az 

alkotmány lehetséges tartalmát, és így a lehetséges alkotmányozás és -módosítás tartalmát is.  

Az új alkotmány bevezetése tartalmi követelményeinek tisztázásához a következő elméleti 

megfontolásokból indulok ki. A demokrácia – többek között – egy kollektív politikai döntéshozási eljárás, 

amelyben mindenkire nézve kötelező döntések születnek, és amelyet a többségi szabály különböző 

változatainak alkalmazása jellemez. Ennek az eljárásnak lényegi eleme, hogy a szabályosan meghozott 

döntések azokra nézve is kötelezőek, akiknek a nézete/szavazata az adott döntésben nem érvényesült, 

mert kisebbségbe kerültek. Ez a vonás sajátos, amely alapvetően megkülönbözteti a kollektív 

döntéshozást az egyéni döntésektől. A kisebbségben maradóktól csak akkor várható el a többségi döntés 

tudomásulvétele, és csak akkor kényszeríthetők legitim módon az eredmény betartására, ha a döntés – a 

véleménykülönbségek ellenére – valamilyen tartalmas értelemben a politikai közösség egészének 

tulajdonítható, és nem csupán a többség tagjainak. Mivel modern, plurális társadalmakban a legtöbb 

politikai kérdés megosztja az állampolgárokat, ezért az a követelmény, hogy a döntéseket a politikai 

közösség egészének lehessen tulajdonítani, nem jelentheti azt, hogy a döntések a közösség konszenzusát 

fejezik ki. A többségi döntés akkor tekinthető az egész demokratikus közösség egésze döntésének, 

következésképpen csak akkor legitim, és a kisebbségben maradóktól csak akkor várható el a döntések 

eredményének elfogadása, ha a döntéshozási eljárás rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal. Ezeket a 

követelményeket első megközelítésben két nagy csoportra lehet bontani. Az első csoportba tartozó 

követelmények azoknak a jogoknak az érvényesülését tartalmazzák, amelyek a közösség tagjainak a 

kollektív döntések befolyásolására vonatkozó lehetőségeit garantálják. A második csoport pedig azokat a 

területeket jelöli ki, amelyekről a közösség egyáltalán nem hozhat kollektív döntést, mert azok felett a 

közösséget alkotó egyének rendelkeznek kizárólagos (egyéni) döntési joggal. Ide tartoznak a tágan értett 

magánéletet, az egyéni életcélok kiválasztását és megvalósítását védő jogok. (Az előbbi csoporthoz 

tartozókat nevezhetjük részvételi jogoknak, az utóbbihoz tartozókat magánéleti jogoknak, de a 

határvonal nem mindig éles. Továbbá vannak jogok, amelyek részvételi és magánéleti alapon is védendők 

– ezek védettsége morális értelemben túldeterminált.)  

Az itt következőkben csak a részvételi jogokról esik szó részletesebben. E követelmények 

legfontosabbika, hogy a döntéshozási eljárás során minden abban érintett egyénnek – végső soron az 

összes állampolgárnak – a lehető legszélesebb körben és módon joga legyen nézetei kifejtésére, más 

egyének meggyőzésére, a kollektív döntések befolyásolására és azok bírálatára, illetve a választható 

alternatívák alapos megismerésére. Magyarán, a demokratikus, többségi döntéshozás eredménye csak 

akkor legitim – csak akkor várható el mindenkitől és kényszeríthető ki mindenkivel szemben a betartása –

, ha a véleménynyilvánítással és a szabad tájékozódással összefüggő egyéni jogok a lehető legteljesebb 

mértékben érvényesülnek. E jogok garantálása a demokratikus, többségi döntési eljárás legitimitásának a 

feltétele, következésképpen ezek a jogok szabályos többségi eljárásban sem korlátozhatók legitim 

módon, mert ez magának az eljárásnak az elfogadhatóságát ásná alá. Ha ezek a jogok nem 

érvényesülnek, akkor nem a közösség egésze hoz mindenkire nézve kötelező döntést, hanem csak a 

többség uralkodik a kisebbségben maradók felett. Ha viszont a jogok érvényesülnek, akkor mindenki 
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számára fennáll az elvi lehetősége annak, hogy másokat meggyőzve álláspontja mellé többséget hozzon 

létre, és ezért nem lehet jogos panasza akkor sem, ha kisebbségben maradt.  

Ezek a megfontolások természetesen vonatkoznak a minősített többségi eljárásokra is. Ezekre is igaz, 

hogy a döntések eredménye az azokkal egyet nem értőkre nézve is kötelező érvényű, ezért itt is érvényes 

a megállapítás, miszerint az eljárásnak eleget kell tennie a fent említett követelményeknek. Ebből adódik 

a következtetés, hogy még egy alkotmánymódosító többséggel rendelkező párt vagy koalíció sem 

módosíthatja olyan módon az alkotmányt, ami csorbítja ezeknek a jogoknak az érvényesülését. Nem 

módosítható az alkotmány olyan eredménnyel, ami magának a demokratikus kollektív döntéshozásnak a 

legitimitási feltételeit ássa alá. Ezek a korlátok nem az alkotmány szövege alapján indokolhatóak meg, 

hanem általában a politikai moralitásnak a kollektív döntéshozásra vonatkozó követelményeiből 

következnek.  

Ez az általános megállapítás további részletezést tesz szükségessé. A döntéshozási eljárásra vonatkozó 

részvételi követelmények maguk is két csoportra oszthatók. Az első csoportba azok a követelmények 

tartoznak, amelyek az állampolgároknak a kollektív döntés befolyásolására való lehetőségét garantálják, 

ideértve a politika napirendjének formálását, a napirenden szereplő kérdések nyilvános 

megvitathatóságát és bírálhatóságát, a többi állampolgár meggyőzésének tényleges lehetőségét. A 

másikba pedig azok, amelyek a döntési alternatívák széles körű megismerhetőségét biztosítják. Az 

alkotmányban általánosságban elismert jogok – a választásokon való részvétel és szavazás joga, 

szólásszabadság, gyülekezési szabadság, egyesülési szabadság, információszabadság – mindkét 

követelménycsoport teljesítésében lényeges szerepet játszanak. Azonban önmagában e jogok elismerése 

nem elégséges: az érvényesülésüket biztosító intézményrendszerre is szükség van. Ezért a többségi 

politikai döntéshozási eljárásra vonatkozó tartalmi követelmények részének kell tekinteni, hogy létezzék 

a törvényhozói és végrehajtói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának valamilyen formája, illetve az 

állampolgári jogérvényesítésnek a törvényhozói és végrehajtói hatalmi ágtól függetlenített intézményes 

rendje.  

Külön, részletesebb kommentárt érdemel a politika napirendjén lévő döntési alternatívák 

megismerhetősége. Az olyan jogok, mint például az információszabadság, kétségtelenül hozzájárulnak e 

követelmény teljesüléséhez, azonban ezzel a joggal hagyományosan kevesen élnek, és elenyészően kevés 

ember számára jelentik a politikai tájékozódás fő forrását. Az állampolgárok döntő többsége a sajtóból 

tájékozódik, a politikai sajtó híradásai pedig jelentős részben a demokratikus politikai versengés 

eseményeit követik: végső soron az állampolgárok a politikai pártok vitáin keresztül, a pártoknak a saját 

és riválisaik javaslatairól tett kijelentéseiből tájékozódnak és formálnak véleményt a demokratikus 

közösség előtt álló döntési alternatívákról. Mindebből két következtetés adódik. Először, a kollektív 

politikai döntéshozás csak akkor hoz mindenki számára kötelező döntést, amennyiben a plurális, 

független sajtó létezésének feltételei adottak. Másodszor, a kollektív döntéshozás eredménye csak akkor 

legitim, ha a kormányzati hatalom megszerzéséért folyó demokratikus, nyilvános politikai versengés 

feltételei fennállnak.  
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Ezek a követelmények együttesen lényegesen korlátozzák az elfogadható alkotmányos berendezkedések 

körét. A kollektív politikai döntéshozatal csak akkor legitim, és eredményei akkor kötelezőek mindenkire 

nézve, ha biztosítottak az állampolgárok magánéleti jogai, illetve a kollektív döntések befolyásolására és 

bírálatára való joga, és ha lehetőségük van a döntési alternatívák felől könnyen, ésszerűen alacsony 

költségek mellett, változatos forrásokból tájékozódni. Mindez feltételezi az alapvető jogok elismerését és 

erős, függetlenül működő állami jogvédő intézmények általi biztosítását, a pártok közötti demokratikus 

politikai versengést, valamint a plurális, független sajtó létezését. Bármely olyan alkotmánymódosítás, 

amely e feltételek valamelyikét nyilvánvalóan csorbítja, illegitimmé teszi a politikai közösség kollektív 

döntéshozási rendjét: a többségi döntések nem tekinthetők többé a demokratikus közösség egésze 

aktusainak. Ezért az ilyen változtatások ellentétesek az alkotmánnyal, még akkor is, ha szabályos 

eljárásban születnek.  

A részvételi és magánéleti jogok érvényesülését garantáló intézményrendszer követelménye mellett 

önálló, általános tartalmi követelmény, hogy a politikai közösség kollektív döntései magát az államot is 

korlátozzák, és hogy létezzen olyan intézmény, amely biztosítja, hogy az állam esetleges törvénysértései 

orvosolhatóak, és az állampolgároknak az állammal szembeni jogigényei érvényesíthetőek. Ennek a 

garanciája a végrehajtó és törvényhozó hatalomtól függetlenül működő bíróság.  
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Módosítás és új alkotmány  

A fenti megállapítások egyformán vonatkoznak a meglévő alkotmány módosítására és valamilyen új 

alkotmány létrehozására. A kifejtett követelmények egyaránt korlátozzák az alkotmánymódosítás és az új 

alkotmány bevezetésének lehetséges tartalmát. Mindazonáltal a kettőre vonatkozó követelmények nem 

teljesen azonosak. Sokan osztják azt a nézetet, hogy az új alkotmány elfogadásának eljárási feltételei 

szigorúbbak, mint a meglévő alkotmány módosításáénak. (A magyar alkotmányjogászok megosztottak 

azt illetően, hogy az alkotmányszövegben szereplő, az új alkotmány bevezetésére vonatkozó négyötödös 

többséget előíró szabály hatályban van-e. Ugyanakkor tény, hogy az alkotmány ismeri az 

alkotmánymódosítás és az új alkotmány közötti különbségtételt, és ebből – az önkényes distinkciók 

kerülését előíró konstruktív értelmezés alapján – arra kell jutnunk, hogy a két döntésre részben eltérő 

követelmények érvényesek.) Ám ebből az is következik, hogy a meglévő alkotmány módosításának 

tartalmi feltételeinek szigorúbbnak kell lenniük, mint amelyek az új alkotmány bevezetésére 

vonatkoznak. Ha nem így lenne, akkor az új alkotmány elfogadása és a meglévő módosítása közötti 

különbségtételnek nem volna semmi jelentősége: egyszerű alkotmánymódosítással tartalmilag teljesen 

új alkotmányt lehetne elfogadni. Ha viszont ragaszkodunk ahhoz, hogy lényeges különbség van új 

alkotmány elfogadása és a régi módosítása között, akkor el kell fogadnunk, hogy utóbbira szigorúbb 

tartalmi korlátok alkalmazandók.  

Másképp fogalmazva: új alkotmány elfogadásának nehezebben teljesíthetők az eljárási feltételei, de ha 

ezek teljesülnek, akkor az alkotmányozó szabadabb kezet kap a tartalom meghatározásában. Persze nem 

kap teljesen szabad kezet, hiszen az előző szakaszban kifejtett általános tartalmi korlátok az új alkotmány 

írására is vonatkoznak. Az alkotmány módosításának az eljárási feltételei könnyebben teljesíthetőek, de 

ilyenkor az alkotmányozó keze jobban meg van kötve a lehetséges módosítás tartalmára nézve.  

Hogy ennek a gondolatmenetnek határozottabb tartalmat adjunk, a következő megfontolásokat 

javaslom. Abból indulok ki, hogy az első szakaszban kifejtett általános tartalmi követelmények, noha 

jelentősen korlátozzák az elfogadható berendezkedések körét, többféle alkotmányos modellel 

összeegyeztethetőek. Többféle alkotmányos berendezkedés képes nagyjából ekvivalens módon eleget 

tenni ezeknek a feltételeknek. Ezek a berendezkedések a maguk sajátos módján, némiképp eltérő utakon 

de hozzávetőlegesen egyenértékűen valósítják meg a demokratikus politikai közösség ideálját, amelyben 

a többséggel hozott döntések a közösség egészének tulajdoníthatók. Nevezzük e berendezkedések 

lényegi elemeit alkotmányos alapszerkezeteknek. (Fontosnak tartom tisztázni, hogy az eltérő 

alkotmányos alapszerkezeteket nem tartom teljeskörűen egyenértékűnek: meggyőződésem például, 

hogy a parlamentáris kormányzás sok szempontból felette áll az elnöki rendszernek. Az előbbi 

megállapítás pusztán arra vonatkozik, hogy a demokratikus döntéshozás legitimitása szempontjából 

mindkettő kielégítő alternatíva lehet.) Minden alkotmánynak vannak lényegi, az alapszerkezethez tartozó 

elemei, amelyek a rendszer egészének koherenciáját biztosítják, és olyanok, amelyek a rendszer 

koherenciájának megbontása nélkül megváltoztathatók. Amikor az új alkotmány bevezetésének nagyon 

szigorú eljárási feltételei fennállnak, akkor az alkotmányozó többé-kevésbé megkötés nélkül választhat az 
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általános tartalmi korlátozásokkal összeegyeztethető alkotmányos berendezkedések közül, bár az 

alternatívák értékelésekor mindenképpen fontos mérlegelnie a történeti adottságokat. Amikor azonban 

csak az alkotmánymódosítás eljárási feltételei állnak fenn, akkor az alkotmányozó nem cserélheti le az 

alkotmány alapszerkezetét valamely másikra, még akkor sem, ha az egyébként megfelel az általános 

tartalmi követelményeknek. Alkotmánymódosítás csak valamely alapszerkezet keretein belül 

elfogadható.  

Ez az elgondolás persze feltételezi, hogy az esetek többségében legalább egyértelműen azonosítani lehet 

az alapszerkezethez tartozó elemeket, illetve azok lényegi vonásait. Az itt következőkben megpróbálom 

értelmezni az alapszerkezet fogalmát és vázolni az alapszerkezethez tartozás kritériumait. Az 

alkotmánymódosítás és az alkotmányozás általános tartalmi feltételeiből fogok kiindulni: a tartalmi 

feltételek minden főbb csoportjának megfeleltethető egy intézményrendszer, amelynek célja - többek 

között – a kérdéses feltételek teljesülésének biztosítása. Ennek alapján kijelenthető, hogy azok az 

alkotmányban szereplő intézmények tartoznak az alapszerkezethez, amelyek az általános tartalmi 

követelmények valamelyik csoportjának teljesüléséért felelősek. Például, az egyéni – akár részvételi, akár 

magánéleti – jogok érvényesülésének feltétele, hogy legyen valamilyen intézmény, amely a törvényhozói 

és végrehajtói döntések alkotmányossági felülvizsgálatát látja el. Ez az intézmény – bármilyen formát is 

ölt – az alapszerkezet része. Ez lehet elkülönülten működő alkotmánybíróság, mint például Magyarország 

esetében, de megvalósulhat a rendes bírói hatalmi ág részeként is, mint például az Egyesült Államokban. 

Az itt kifejtettek alapján új alkotmány bevezetésekor az alkotmányozó szabadon dönthet arról, hogy 

milyen rendszerben valósuljon meg az alkotmányossági felülvizsgálat, választhatja az elkülönült 

alkotmánybírósági modellt is és az integrált modellt is, de nem választhatja azt, hogy egyáltalán ne 

legyen alkotmányos felülvizsgálat. Alkotmánymódosításkor azonban az erre felhatalmazott többség nem 

térhet át az egyik modellről a másikra, hanem csak az érvényben lévő modell keretei között, annak 

lényegi garanciális vonásait nem csorbítva módosíthat az alkotmányossági felülvizsgálat szabályain. 

(Ebből következik, hogy egy alkotmánymódosítás kétféle módon sértheti meg a tartalmi korlátokat: vagy 

úgy, hogy az általános tartalmi korlátokkal ütközik, vagy pedig úgy, hogy a módosításra vonatkozó 

tartalmi korlátokkal ütközik – vagy mindkettővel. A példánál maradva, az alkotmányossági felülvizsgálat 

magyar rendszerének olyan módosítása, amely az Ab ítéleteit egyszerű többségi országgyűlési döntéssel 

felülbírálhatóvá tenné, az általános tartalmi korlátokat sértené meg. Ezzel szemben egy olyan módosítás, 

amely az alkotmányossági felülvizsgálat jogát a Legfelsőbb Bírósághoz tenné át, csak a módosításra 

vonatkozó tartalmi korlátokat sértené meg. Az elkülönült alkotmánybírósági modell Magyarországon 

alkotmánymódosítással nem cserélhető le, az alkotmányossági felülvizsgálat garanciális elemei pedig 

még új alkotmány bevezetésével sem.)  

Továbbhaladva, a bírói függetlenség valamilyen formában megvalósuló intézményes garanciája feltétele 

az általános tartalmi követelmények teljesülésének, mindenekelőtt a joguralom ama követelményének, 

miszerint a törvények az állammal szemben is kikényszeríthetőek, és ezért ez is az alapszerkezet része. Új 

alkotmány létrehozásakor megválasztható, hogy milyen formában legyen biztosítva a bírói függetlenség, 

alkotmánymódosításkor azonban csak az adott formán belül vezethetők be változtatások.  
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A harmadik, az alapszerkezethez tartozó kérdéskör az állampolgároknak a közösség döntéseiről, a 

döntési alternatívákról való tájékozódási jogából indul ki. A politikai verseny résztvevői a döntési 

alternatívák kidolgozásának és megjelenítésének a főszereplői. A demokratikus közösség tagjainak 

túlnyomó többsége a politikai verseny eseményeit követve tájékozódik a közösség előtt álló döntési 

alternatívákról. Ezért – a plurális nyilvánosság intézményes garanciái mellett – a demokratikus politikai 

verseny fő szabályai, amelyek például a szereplők egymás közti viszonyait is rögzítik, az alkotmányos 

alapszerkezet részének tekintendők. Ide tartozik a választási rendszer főbb elemei mellett az a mód is, 

ahogy az alkotmány kialakítja a törvényhozó és végrehajtó hatalmi ág, a kormánytöbbség és az ellenzék 

közötti felelősségi, ellenőrzési és számonkérési viszonyokat, illetve elosztja közöttük a döntési 

jogköröket. A parlamentarizmus rendszere alapvetően másmilyen kereteket ad a politikai versenynek, 

mint például egy elnöki rendszer, amelyben a végrehajtó hatalom vezetőjét a törvényhozástól 

elkülönülten választják, és az előbbi nem számon kérhető az utóbbi által. A fentiek szerint tehát 

alkotmánymódosításkor az erre felhatalmazott többség csak az adott kormányzati rendszer keretei 

között, annak lényegi, a kormánytöbbség és a parlamenti ellenzék viszonyát rögzítő vonásait megőrizve 

változtathat a szabályokon.  

* 

Összefoglalva, három alapvető elméleti állítást fogalmaztam meg. Először, az alkotmány módosításának, 

illetve új alkotmány bevezetésének nemcsak eljárási, hanem tartalmi korlátai is vannak. Másodszor, a 

módosításra szigorúbb tartalmi korlátok érvényesek, mint az új alkotmány létrehozására. Harmadszor, a 

különbség lényege, hogy új alkotmány létrehozásakor az alkotmányozó többé-kevésbé szabadon dönthet 

az általános tartalmi követelményeket különböző, de nagyjából ekvivalens módon megvalósító 

alapszerkezetek között, míg az alkotmány módosításakor csak az érvényben lévő alapszerkezettel 

konzisztens változtatások fogadhatók el. A harmadik állításnak az alapszerkezet fogalmának elemzése ad 

tartalmat. Azok az intézmények tartoznak az alapszerkezethez, amelyek az általános tartalmi feltételek 

érvényesüléséért felelnek. A törvényhozói és végrehajtói aktusok alkotmányossági felülvizsgálata, a bírói 

függetlenség garanciája, a demokratikus politikai versenyt biztosító kormányzati és választási rendszer – 

ezek tűnnek az alapszerkezet legfontosabb elemeinek. Ezek azok, amelyek alkotmánymódosítással nem 

változtathatók meg, hanem csak új alkotmány bevezetése útján, de akkor is csak olyan módon, amely az 

általános tartalmi követelményeknek eleget tesz.  

A magyar alkotmányosság összefüggésében ez az Alkotmánybíróságra vonatkozó garanciális szabályok, a 

bírói függetlenséget biztosító intézmények, a parlamentáris kormányzás lényegi elemeit kialakító 

szabályok és a plurális, független sajtó feltételeit garantáló szabályok együttesét jelenti. Ezek alkotják a 

köztársasági alkotmány alapszerkezetét. Ezek megváltoztatására a kétharmados parlamenti többség nem 

ad felhatalmazást.  

(Az Eötvös Károly Intézet A kétharmad és az alkotmány című konferenciáján elhangzott előadás bővített, 

szerkesztett változata.)  

 


