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A LEGF BB ÜGYÉSZ, MINT POLITIKAI SZEREPL * 

BEVEZETÉS 

A rendszerváltás óta eltelt id szakban többször is reflektorfénybe került Magyar-
ország legf bb ügyésze. Noha a vádhatóság élén álló tisztvisel t tevékenységének 
minden dimenziója a jog szférájához köti, mégis gyakran a politikai viták közép-
pontjába kerül.  

Mindenekel tt arra a kérdésre kell válaszolni, hogy ki tekinthet  politikai sze-
repl nek. A strukturalista-funkcionalista elmélet szerint az, aki professzionális 
tevékenysége során a kormányra jutni /ellenzékbe menni bináris kód mentén ori-
entálódva végzi tevékenységét.1 Ezzel szemben a jogi alrendszerben a jogsze-
rű/jogszerűtlen kód érvényesül.  Úgy is megfogalmazható ez, hogy a politikai sze-
repl k a politikai racionalitás, míg a jogi szerepl k a jogi racionalitás alapján cselek-
szenek.  

Ha ez így van, akkor valami mégis a politika szférájához közelíti a legf bb 
ügyészt, hiszen ellenkez  esetben nem látnánk annyiszor viszont az újságok cím-
lapjain. Dolgozatom célja annak vizsgálata, hogy politikai szerepl nek tekinthet -e 
ma Magyarországon a legf bb ügyész. E kérdés megválaszolásának érdekében a 
legf bb ügyész alkotmányjogi pozícióját, a politika és a legf bb ügyész viszonyát, 
továbbá a legf bb ügyész sajtóbeli megjelenítését vizsgáltam meg.  

Az els  fejezet lényegében a legf bb ügyész mozgásterének vizsgálata. A pozí-
ció meghatározásáról folytatott viták részletes tárgyalásával célom az, hogy felvil-
lantsam: a puszta jogi lehet ségek mely elemei „tolják” a politika szférája felé a 
legf bb ügyészt. 

A második részben a politikai szerepl k legf bb ügyészhez való viszonyát derí-
tem fel. A parlamenti szereplések, illetve a pártok viszonyulásának vizsgálatakor 
külön figyelmet fordítok arra, hogy milyen eltérések tapasztalhatók a két eddigi 
legf bb ügyészhez való kapcsolatban. 

A harmadik fejezetben a legf bb ügyész „sajtóját” vizsgálom meg. Els sorban 
nem annak mennyiségi, hanem min ségi dimenziójára koncentrálok, annak érde-
kében, hogy bemutathassam a különféle köt désű sajtóorgánumok eltér  viszo-
nyulását az egyes legf bb ügyészekhez. A cél annak a kérdésnek a megválaszolása, 
hogy a sajtó politikai szerepl ként kezeli-e a legf bb ügyészt. 

                                                 
*
 A szerz  az ELTE ÁJK V. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: dr. Körösényi 

András egyetemi tanár. A dolgozattal a szerz  a 2005. évi OTDK Társadalomtudományi szek-
ciójának Politikatudomány II. tagozatán II. díjat nyert. 



A LEGF BB ÜGYÉSZ ALKOTMÁNYOS POZÍCIÓJA 

A LEGF BB ÜGYÉSZ POZÍCIÓJÁNAK KIALAKULÁSA 

A rendszerváltás során az ügyészség alapvet  modelljét nem változtatták meg, ám 
működését, az ügyészek jogállását a jogállami követelményekhez igazították. Mind-
erre szükség is volt: a szocializmusban az ügyészség függetlensége csupán névleges 
volt. Györgyi Kálmán így foglalta össze az eltérés lényegét 1992-ben: „Az elmúlt 
két év tapasztalatainak birtokában a jelenlegi ügyészséget semmiképpen sem sze-
retném összekeverni a rendszerváltás el tti szervezettel. Alapvet  különbség 
ugyanis az, hogy az 1953-ban létrehozott, és joggal sztálininak nevezett alkotmány 
alapján tevékenyked  ügyészi szervezet egy olyan formális alárendeltségben műkö-
dött, amelyik nem parlament volt, hanem lényegét tekintve fikció. Vagyis nem az 
Országgyűlés választotta meg a legf bb ügyészt, hanem a pártközpont jelölte, s 
felel sséggel sem a Parlamentnek, hanem a pártnak tartozott.”2 

A legf bb ügyész, illetve az ügyészség alkotmányos statusának kialakításakor je-
lent s viták zajlottak a rendszerváltás id szakában, s ezek nagy része napjainkban 
is tart. A viták során az egyes álláspontok megfogalmazói el tt els sorban az a cél 
lebegett, hogy megtalálják azt a megoldást, amellyel a lehet  legnagyobb mérték-
ben biztosítani tudják az ügyészség függetlenségét. A pártatlanság biztosítása mel-
lett, hasonló prioritást élvezett az ügyészség hatékony működésének –illetve a 
kormányzati büntet politika érvényesülésének –igénye is.   

Az ügyészség alkotmányos helyzetének alapvet en kétféle modellje alakult ki 
Európában: a kormány alá rendelt, illetve a parlamenti ellen rzés alatt álló ügyészség. A 
kormány – az igazságügy miniszter –alá rendelt ügyészség modellje Franciaország-
ban alakult ki, s Európa számos országában működik. Az igazságügy miniszter 
viseli a felel sséget az ügyészség működéséért, s cserébe utasítási joggal rendelke-
zik az ügyészség (vezet je) felé. A parlamenti ellen rzés alatt álló ügyészség eseté-
ben az ügyészség vezet je közvetlenül a parlamentnek felel s.  
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 Kormány alá rendelt Parlamenti ellen zés 

Hatalmi ág Végrehajtó alá Független 

Felügyeletet ellátó szerv Igazságügyminiszter Parlament 

Büntet politika 
alakítása 

Jogszabály + utasítás Jogszabály 

Felel sség 
igazságügyi miniszter a Parla-
mentnek Legf bb Ügyész az 

igazságügyi miniszternek 

Legf bb Ügyész a Parla-
mentnek, ügyészek a 
legf bb Ügyésznek 

Pozíció elnyerése 
Miniszterelnök javaslatára a 
köztársasági elnök nevezi ki, 
esetleg parlamenti egyetértés 

Köztársasági elnök (ural-
kodó) javaslatára az Or-

szággyűlés választja 

Utasítás 
Normatív és egyedi a miniszter 

részér l, ügyészi hierarchia 
Ügyészi hierarchia 

Törvényességi 
felügyelet állami  

szervek felett 
Nincs 

Els sorban volt szocialis-
ta országokban 

Országok 
Franciaország, 

Nagy-Britannia, 
Németország, Ausztria 

Portugália, Magyarország, 
Finnoszág, Szlovákia 

Magyarországon az el z , diktatórikus rendszerben tértek át a kormánytól függet-
len ügyészség modelljére. Ezért a rendszerváltáskor felmerült, hogy a modellt meg 
kellene változtatni: az ügyészséget a kormány alá kellene rendelni, ahogy az a leg-
több nyugati demokráciában működik. Fontos érvként szolgált emellett az is, hogy 
a szocializmust megel z  id szakban a kormány alá volt rendelve az ügyészség: 
azaz Magyarország közjogi hagyományai is emellett szólnak. A korábbi helyzet 
fenntartása mellett érvel k azonban felhívták a figyelmet arra, hogy 1871-ben, 
mikor az ügyészségr l szóló törvény vitája folyt, jelent s támogatottsága volt a 
parlament alá rendelt ügyészségnek; olyannyira, hogy a végs  szavazásnál csak igen 
szoros arányban (111: 94) sikerült elfogadtatni az ügyészség igazságügy miniszter 
alá rendelését.3   

Végül, a rendszerváltás során, nem változtattak az ügyészség alkotmányos hely-
zetén. Mindazonáltal, érdemes áttekinteni a két modell mellett és ellen felhozott 
érveket.4 

 Államhatalmi ágak megosztásának elmélete (Montesquieu) alapján az 
ügyészség nem sorolható sem a törvényhozói, sem az igazságszolgáltatási 
hatalmi ágba – így a végrehajtó hatalomhoz kell, hogy tartozzon. Az ügyész-
ség tevékenységéért a miniszter viseli a felel sséget.5 

 Magyar közjogi hagyományok mellette szólnak. 



 A nyugat-európai országok nagy részében kormány alá rendelt ügyészség 
működik. 

 A parlament alá rendelt ügyészség a szovjet megoldás másolásával jött létre, 
így, mint „sztálini kövület” jelenik meg. 

 Az ügyészség kormányzati alárendeltségének hiánya eszköztelenné teszi a 
mindenkori kormányt a büntet politika alakításában 

 A parlamenttel való szorosabb kapcsolat „túlpolitizálná az ügyészséget”, míg 
a kormány alá rendelés megszüntetné ennek a veszélyét.6 

Tekintsük át a kormánytól független, parlament alá rendelt ügyészség mellettiérve-
ket is:7 

 Az államhatalmi ágak megosztásának elméletébe egy sor, újonnan keletke-
zett intézmény nem sorolható be. A törvényhozói hatalom ellen rzése alatt 
álló ügyészség jelent s eszköz a végrehajtó hatalom ellen rzésére. Ugyanak-
kor, az ügyészséggel „meger sített” végrehajtó hatalmi ág jelent s hatalomra 
tenne szert.8 

 A „közjogi hagyomány” vitatható, a már említett szavazási hányad miatt. Az 
akkori parlamentnek ráadásul vitatható a legitimitása (mamelukok).9 

 A nyugat-európai országok nagy részében az igazságügy miniszter alá ren-
deltség a legtöbb esetben névleges, a miniszter csak kivételesen él utasítási 
jogával, ami az esetek nagy részében ráadásul csak pozitív utasításra ad lehe-
t séget.10  Ráadásul az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy egyes or-
szágok áttérnek a parlament alá rendeltségre (pl. finn ügyészség átszervezé-
se). Továbbá, van olyan nyugati demokrácia, ahol parlament alá rendelt 
ügyészség működik: Portugália. A demokráciának tehát nem szükségszerű 
feltétele a kormány alá rendelt ügyészség.11 

 A kormánynak vannak egyéb, megfelel  eszközei is a büntet politika alakí-
tására: így a jogalkotás. A bűnüldözés területén is rendelkezik a megfelel  
szervvel: a rend rséggel, ráadásul az ügyészség els sorban nem bűnüldöz  
szerv.12 

 Az ügyészséget még jobban fenyegeti a politikai befolyásolás veszélye, ha az 
igazságügy minisztériumhoz tartozik. A parlamenti alárendeltségben az el-
lenzéki pártok is informálódhatnak, illetve akár védelmet is nyújthatnak az 
esetleges kormányzati befolyásolással szemben. A parlament nyilvánossága 
is visszatartó er t jelent, míg a minisztériumon belül jóval nagyobb az (akár 
informális) befolyásolás lehet sége.13 

Mint látható, mindkét modell mellett számos, meggy z  érvet hoztak fel a viták 
során. Az ügyészség függetlenségének szempontjából pedig mindkét megoldás 
egyaránt rendelkezik el nyökkel és hátrányokkal. A kormány alá rendelt ügyészsé-
gek esetében a kormány viseli a politikai felel sséget, mivel az ügyészség hozzá 
tartozik. A parlamenti ellen rzés alatt álló ügyészségek esetében a politikai felel s-
ség kérdése nehezen tisztázható: a független ügyészség vezet je felel s-e politikai-
lag az ügyészség tevékenységéért? Különösen politikai jellegű ügyek vizsgálata 
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esetén merül fel ez a kérdés. Egy kormány alá rendelt ügyészséggel rendelkez  
országban a hatalmon lév kön nagy a nyomás, hogy a politikai természetű ügyeket 
az ügyészség csak törvényes szempontok alapján ítélje meg, hiszen bármilyen visz-
szásság esetén a kormányon csattan az ostor. Ezzel szemben a parlamenti ellen r-
zés alatt álló, független ügyészségeknek, egy politikai természetű ügy esetén, min-
denképpen szembe kell nézniük függetlenségük és pártatlanságuk megkérd jelezé-
sének vádjával. S lévén, hogy az ügyészség hierarchikus szervezet, a vádak els sor-
ban a vezet re, azaz a legf bb ügyészre irányulnak. 

A Németh-kormány által elkészített alkotmánykoncepció végül háromféle vari-
ánst is tartalmazott az ügyészségre vonatkozóan. Az A variáció a korábbi helyzet 
fenntartását javasolta, a B variáns ugyanezt, annyi különbséggel, hogy meg kívánta 
szüntetni az ügyészség általános törvényességi felügyeletét. A C verzió a törvényes-
ségi felügyelet megszüntetése mellett az ügyészség kormány alá rendelését javasol-
ta.14 A rendszerváltás során végül is nem változtatták meg az ügyészség alkotmá-
nyos helyzetét, hanem beillesztették azt a jogállami keretekbe.  

A LEGF BB ÜGYÉSZ ÉS AZ ÜGYÉSZSÉG MAI POZÍCIÓJA 

Magyarországon az Alkotmány XI. fejezet 51.§ -53.§ rendelkezik az ügyészségr l: 
„A Magyar Köztársaság legf bb ügyésze és az ügyészség gondoskodik az ál-

lampolgárok jogainak védelmér l, valamint az alkotmányos rendet, az ország biz-
tonságát és függetlenségét sért  vagy veszélyeztet  minden cselekmény következe-
tes üldözésér l.” 

Ügyészség jogai az alkotmány szerint: nyomozás, vádképviselet, büntetés-
végrehajtás törvényességi felügyelete, továbbá a törvényesség védelme. 

A legf bb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, he-
lyetteseit a legf bb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, az Országgyű-
lésnek felel s, működésér l köteles beszámolni, valamint vezeti és irányítja az 
ügyészi szervezetet. 

Az 1972. évi V. törvény az ügyészségr l (módosította: 1989. évi XLVI. tv.; 
1997. évi LXX. tv.) rendelkezik a legf bb ügyész jogállásáról. 

Az Országgyűlés, a képvisel k több mint felének szavazatával, a legf bb 
ügyészt hat évre választja. A legf bb ügyész évente beszámol tevékenységér l, 
illetve a képvisel k interpellációt, valamint kérdést intézhetnek hozzá. 

A legf bb ügyészt az Alkotmánybíróság, illetve a Legfels bb Bíróság el tt szé-
leskörű eljárás-kezdeményezési jog illeti meg. Törvényjavaslat-indítványozási, illet-
ve kormány- és miniszteri-rendelet kezdeményezési joga van, valamint törvényes-
ségi szempontból a jogszabálytervezetekre el zetes észrevételt tehet. Az ügyészek-
kel szemben hierarchikus irányítási joggal bír: meghatározza az ügyészségek szer-
vezetét és működését, kinevezi az ügyészeket, és fölöttük munkáltatói jogokat 
gyakorol (kinevezés, felmentés, felel sségre vonás, stb.).  A legf bb ügyész utasít-
hatja az ügyészeket.  



A legf bb ügyész, mint láttuk, jogállását tekintve a Parlamenthez köt dik. Vol-
taképpen nincs a Parlamentnek alárendelve, hiszen az sem utasítási, sem irányítási 
jogosultságokkal nem rendelkezik fölötte. Az ügyészség sui generis állami szerv, a 
Parlament pusztán ellen rzési jogokkal bír. Ennek alapján, a legf bb ügyész felel s 
a Parlamentnek, ám ez a felel sség sem teljes: „önmagában nem teszi lehet vé a 
legf bb ügyész politikai felel sségre vonását, vele szemben nem nyújtható be bi-
zalmatlansági indítvány, a jogi felel sség megállapítása és szankcionálása is csak a 
köztársasági elnök kezdeményezése esetén lehetséges.”15 

Ami a felel sséget illeti, nemcsak az meghatározó, hogy kinek, és milyen mér-
tékben  felel s a legf bb ügyész: sokkal fontosabb ennek a felel sségnek a termé-
szete. A legf bb ügyész fölött a parlament ugyanis nem pusztán törvényességi 
kontrollt gyakorol, nemcsak azt vizsgálja, hogy az adott ügyben a törvényeknek 
megfelel en járt-e el az ügyészség. A szavazások során a parlament politikailag ítéli 
meg a legf bb ügyész tevékenységét. 

Azt, hogy a legf bb ügyész, más politikai szerepl khöz (pl. miniszterek) hason-
lóan, ennek ellenére ne próbáljon „megfelelni” a parlamenti többségnek (illet leg 
az azt adó pártnak), hanem valóban csak a törvényeknek legyen alárendelve, szá-
mos a függetlenség biztosítékául szolgáló tényez  szavatolja.  

A valóságban, ezen biztosítékok sérülése sajátos indikátora lehet annak, hogy a 
legf bb ügyész mennyire köt dik a politikához. Azonban a biztosítékok sérülése 
törvénysértést jelentene, így a legritkább esetben fordulhat el . Fontosabb az a 
jelenség, hogy a politikai szerepl k rendszerint megkérd jelezik ezen biztosítékok 
érvényességét, illet leg a „biztosíték” érvényesülése konfliktusos helyzeteket ered-
ményez.  

Az is vita tárgyát képezi, hogy mely hatalmi ághoz sorolható az ügyészség. Mint 
fentebb már említettem, az ügyészség alkotmányos pozíciójának meghatározása 
körül folytatott viták során egyesek a végrehajtó hatalomhoz kötötték, míg mások 
„köztes” hatalmi ágként fogták fel. A vita alapjául az az ellentét szolgál, hogy a 
klasszikus triászba (törvényhozó, végrehajtó, illetve igazságszolgáltató hatalmi ág) 
mindenképp besorolhatók-e az egyes intézmények, vagy léteznek köztes szervek is. 
Az egyik vélemény szerint: „a sem törvényhozáshoz, sem pedig az igazságszolgál-
tatáshoz nem tartozó ügyészség – tevékenységéb l adódóan – a kormánytól füg-
getlen, ám az Országgyűlés felügyelete alá rendelt, végrehajtó típusú szervezet.”16 
Mások szerint17, a modern demokráciában nem csupán három, hanem negyedik 
(önkormányzatok), s t, ötödik hatalmi ágról is beszélhetünk. Ehhez hasonló az az 
álláspont is, miszerint az ügyészség, az ombudsmannal együtt, a hatalmi ágak kö-
zötti ellen rz , azokat kiegyensúlyozó szerepet tölt be. 

Politológiai szempontból, a hatalmi ágak kérdése kapcsán, fontos egy megjegy-
zést tenni. A modern, pártelvű demokráciában ugyanis a kormány – a végrehajtó 
hatalom megtestesít je – a választásokon gy ztes párt soraiból kerül ki. Abból a 
pártból, melynek, képvisel i révén, többsége van a parlamentben. A pártfegyelem 
révén pedig a kormánynak rendelkezésére áll a „szavazógép”. Ez a tendencia ter-
mészetesen országonként eltér : az Egyesült Államokban például szinte nincs is 
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pártfegyelem. A „szavazógép” létrejöttének er s korlátját képezi az is, hogy a par-
lamentáris demokráciák nagy részében koalíciós kormányok működnek. Magyaror-
szágon is koalíciós kormányok voltak a rendszerváltás óta, s csak egy esetben ren-
delkezett egy párt egyedül a kormányalakításhoz szükséges többséggel, ám egyéb 
politikai indokból kifolyólag ekkor is koalíciós kormány jött létre. A 1998 utáni 
id szakban azonban feler södött a polarizálódás. A baloldal (MSZP és SZDSZ), 
illetve a jobboldal (Fidesz, MDF, FKGP, stb.) blokkosodott, s élesen szembenáll 
egymással. Ebb l kifolyólag, mégis létrejön a parlamenti szavazógép: a törvényho-
zó és a végrehajtó hatalom politikailag nem válik el.  

ÖSSZEGZÉS 

Az ügyészség, illetve a legf bb ügyész alkotmányos pozíciója Magyarországon a 
„parlamenti ellen rzés alatt álló” ügyészség modelljének megfelel en alakul. A 
rendszerváltás során felmerült a modellváltás lehet sége, ám végül nem követke-
zett be változás. Az ügyészség közjogi helyzetének megváltoztatása mellett, illetve 
ellen felhozott érvek azonban már csak azért is jelent sek, mert a mai napig fel-
bukkannak a közbeszédben, els sorban a legf bb ügyésszel kapcsolatos politikai 
viták során. Mint azt a legf bb ügyész feladatkörér l szóló részben láthattuk, szá-
mos olyan ügyészségi funkció létezik, mely egyrészt érdekkelté teszi a politikai 
szerepl ket a legf bb ügyészi pozíció „megszerzésében”, másrészt pedig, vitaté-
mául szolgálhat számukra a politikai csatározások során.  

A legf bb ügyész jogállása, mint azt már említettem, sok tekintetben vita tár-
gyát képezi napjainkig, s mindez kiegészül a jogállásából fakadó konfliktusokkal. A 
legf bb ügyészi pozíciónak számos olyan, alkotmányjogi eleme létezik, mely „át-
politizálja” ezt a tisztséget, illet leg politikailag támadhatónak bizonyult az elmúlt 
években. 

A legf bb ügyész függetlenségét kétségbe vonó politikai er k sokszor az al-
kotmányos pozíció megváltoztatásában látják a megoldás lehet ségét. Meg kell 
jegyezni, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan konstrukció, amely ne hordozná 
magában azt a lehet séget, hogy az ügyészség pártatlanságát megkérd jelezzék.  

A LEGF BB ÜGYÉSZ ÉS A POLITIKA VILÁGA 

A legf bb ügyész alkotmányjogi helyzetének vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, 
hogy, pozíciójának sajátosságaiból ered en, számos ponton kapcsolódik a direkt 
politika világához. Önmagában ez azonban kevés lenne, hogy politikai szerepl vé 
nyilvánítsuk. Az, hogy egy adott jogi helyzet, lehet vé tesz valamit, még nem jelen-
ti azt, hogy az úgy is alakul: olyan sajátosságoktól is függ, mint az adott ország 
politikai kultúrája, hagyományai, de meghatározhatja az aktuális politikai szituáció 



is. Az alábbi fejezetben megvizsgálnám, hogy a rendszerváltás óta a legf bb ügyész 
milyen viszonyban állt a reálpolitika világával.  

A politikai szférához való kapcsolódási pontok közül els ként a Parlamenthez 
való viszony alakulását vizsgálnám az elmúlt tizenkét évben. A pártok és a legf bb 
ügyész viszonyának bemutatása során célom az, hogy felvillantsam: mit is jelent a 
pártok számára a legf bb ügyészi pozíció.  

A LEGF BB ÜGYÉSZ A PARLAMENTBEN 

A modern, pártelvű demokráciában a kormányt a választásokon gy ztes párt által 
birtokolt parlamenti többség „választja”. Így volt ez Magyarországon is a rend-
szerváltás óta. Noha a legf bb ügyész alkotmányjogi pozíciójából kiindulva, szük-
ségesnek tűnne, hogy teljesen külön kezeljük a kormányhoz, a Parlamenthez, illet-
ve a politikai pártokhoz való viszonyát, a demokrácia sajátosságaiból ered en 
azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nincs lényeges különbség – politológi-
ai szempontból – egy adott ciklusban az ezekhez való politikai viszony között. 
Magyarországon mindez kiegészül a kétosztatú politikai mez  utóbbi években 
tapasztalt meger södésével: a politika kétpólusúvá válása tovább egyszerűsíti a 
képletet. 

Miel tt rátérnék a legf bb ügyész parlamenti szereplésének bemutatására, szük-
ségesnek tűnik néhány szót ejteni az eddigi legf bb ügyészek megválasztásáról. A 
legf bb ügyészt az országgyűlés titkos szavazással választja, a képvisel k 50 % +1 
voksa szükséges ahhoz, hogy a köztársasági elnök jelöltje elnyerje megbízatását. 
1990-ben Györgyi Kálmánt a szavazatok 82 %-ával választotta meg az MDF-es 
többségű országgyűlés. 1996-ban, a baloldali többség 96 %-os szavazataránnyal 
újraválasztotta. 2000-ben, Györgyi váratlan lemondása után Göncz Árpád köztár-
sasági elnök Polt Pétert jelölte a pozícióra. A jobboldali többségű Országgyűlés 
képvisel inek 55 %-a szavazta meg az új legf bb ügyészt.  

Látható, hogy a korábban pártok fölött átível  konszenzus 2000-ben felbom-
lott a legf bb ügyészt illet en. Mindez hatással volt a legf bb ügyész parlamenti 
szereplésére is.  

Az elemzett ciklusok: 1990–1994; 1994–1998; 1998–2002; 2002–2003 július. A 
Parlamenti szereplés kapcsán a következ  területeket vizsgáltam: 

1. A legf bb ügyészhez intézett interpellációk 
2. A legf bb ügyész beszámolói 
3. A legf bb ügyészhez intézett interpellációk 

A legf bb ügyészhez bármely országgyűlési képvisel  intézhet interpellációt, arra a 
legf bb ügyész köteles válaszolni. A képvisel  viszontválaszában elfogadhatja, 
vagy elutasíthatja a legf bb ügyész válaszát, utóbbi esetben a parlament dönt a 
válaszról. Amennyiben a Tisztelt Ház sem találja elfogadhatónak a választ, úgy az 
Országgyűlés bizottsága részletesen megvizsgálja az ügyet. A bizottság, miután 
megtárgyalta, elfogadásra ajánlja az Országgyűlésnek, amely ismételten szavaz róla. 



TAMÁS VERONIKA: A LEGF BB ÜGYÉSZ MINT POLITIKAI SZEREPL  

A kutatás során a Parlamenti Napló adatbázisával dolgoztam. A legf bb 
ügyész országgyűlési felszólalásait vettem alapul, ily módon az írásbeli válaszokat 
nem vizsgáltam. Úgy véltem, hogy a téma szempontjából ez nem okoz jelent s 
pontatlanságot, s a szóbeli válaszok önmagukban is megfelel  indikátorai a legf bb 
ügyész parlamenti szereplésének. 

a) Az interpellációk száma 

Az 1990–2003 július közötti id szakban a legf bb ügyész összesen 69 interpelláci-
ót válaszolt meg az Országgyűlés plénuma el tt. A ciklusok során a Legf bb 
Ügyészhez benyújtott interpellációk száma, mint azt az ábra mutatja, átlagosan 20 
körül mozog. Az els  ciklusban az interpellációk alacsonyabb száma valószínűleg 
azzal is magyarázható, hogy még kialakulatlan volt a parlamenti gyakorlat. A 1994 
és 2002 közötti két ciklusban közel azonos volt az interpellációk száma. A 2002 
május és 2003 augusztus közötti egy évben 5 interpellációt nyújtottak be a legf bb 
ügyészhez, ami id arányosan megfelel az addigi gyakorlatnak.  

b) A válasz képvisel i elfogadása 

Ciklusonként tekintve, szembetűn , hogy az els  id szakban a kés bbiekhez ké-
pest jóval kevesebb az elutasító képvisel i viszontválasz. Úgy tűnik, hogy a legf bb 
ügyész ebben az id szakban jóval nagyobb általános elfogadottságot élvezett. A 
második, illetve a harmadik ciklusban a legf bb ügyészi interpellációs válaszainak 
körülbelül egynegyedét fogadták el a képvisel k. A nagyarányú elutasítás magyará-
zata lehet, hogy, mint látni fogjuk, ezen interpellációk nagy részét ellenzéki képvi-
sel k nyújtották be. Mindazonáltal, az utolsó egy évben, szignifikáns, hogy az ed-
dig benyújtott 5 interpellációra adott választ egyik esetben sem fogadta el a képvi-
sel .   
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c) Az interpellációs válasz országgyűlési elfogadása 

A legf bb ügyész válaszának képvisel i elutasítása esetén az Országgyűlés dönt a 
válaszról.  

Érdekes, hogy az els  ciklusban, amikor a képvisel k a legtöbbször elfogadták a 
választ, az el nem fogadott válaszokról az Országgyűlés viszonylag nagy arányban 
szavazott „nem”-el. Ebben az id szakban akkor is szavazott az Országgyűlés, ha a 
képvisel  elfogadta a választ, ezért még egy olyan eset is el fordult, hogy a képvi-
sel  elfogadta ugyan a választ, ám a plénum nem. Az Országgyűlés által elutasított 
interpellációs válaszok témájukban sem mutatnak jelent s eltérést a megszokottak-
tól (különböz  bűnügyekkel, törvények végrehajtásával kapcsolatos kérdések). 

Az 1994–1998 közötti ciklusban viszont csak egyetlenegy választ nem fogadott 
el a Parlament, amelyet ráadásul egy kormánypárti képvisel  (Mécs Imre) interpel-
lációjára adott a legf bb ügyész. Ez esetben a kérdés témájában keresend  a vá-
lasz: a köztársasági elnök oktober 23-i kifütyülésével kapcsolatos vizsgálattal kap-
csolatban tette fel azt a képvisel , s a legf bb ügyész iránti tiszteletét kifejezve arra 
kérte az országgyűlést, ezúttal ne fogadják el a választ. Az esetnek tehát alapvet en 
szimbolikus jelent sége volt.  

Ebben a ciklusban nyújtották be egyébként a legtöbb interpellációt, jórészt el-
lenzéki képvisel k, ám a baloldali többségű országgyűlés – az említett egy eset 
kivételével – minden alkalommal elfogadta a képvisel  által visszautasított választ.  
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Az ezt követ , jobboldali többségű ciklusban a Parlament minden esetben elfo-
gadta a legf bb ügyész válaszát, függetlenül annak személyét l.18  Ez ismét csak 
Györgyi Kálmán magas legitimitását mutatja, azonban nem szabad elfeledkeznünk 
arról sem, hogy annak ellenére volt ez így, hogy nem volt konfliktusmentes az 
aktuális többség és a volt legf bb ügyész viszonya.  

A 2002–2003 közötti id szakban viszont a legf bb ügyész egyik interpellációra 
adott válaszát sem fogadta el az országgyűlés, ami, a fentiek alapján, már kivételes 
esetnek tekinthet . Úgy tűnik, hogy az országgyűlés baloldali többsége kevéssé 
tartja legitimnek a legf bb ügyészt. 

d) Az interpelláció címzettje szerinti eltérések 

A rendszerváltás óta eltelt id szakban Magyarországnak két legf bb ügyésze volt: 
Dr. Györgyi Kálmán töltötte be ezt a pozíciót 1990 június 26-tól 2000. május 16-
ig19, azóta napjainkig Dr. Polt Péter a legf bb ügyész. Györgyi Kálmánhoz műkö-
désének tíz éve alatt összesen 49 interpellációt intéztek a képvisel k, míg Polt Pé-
terhez a három év alatt 20-at, ami arányaiban jóval többnek tekinthet . 

A válaszok elfogadását tekintve, Györgyi válaszainak 43 %-át, míg Polt válasza-
inak 15 %-át fogadta el az interpelláló képvisel . A válasz képvisel i elutasításának 
aránya ennek megfelel en az el z  legf bb ügyész esetében 57 %, míg a jelenlegi 
esetében 85 %. Az országgyűlés Györgyi válaszainak 12 %-át, míg Polt válaszainak 
25 %-át „küldte” az illetékes bizottság elé. 
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A fentiekb l látható, hogy a legf bb ügyész személye szerint igen nagy eltérések 
mutathatók ki az interpellációk tekintetében. Mindez alapvet en összefügg azzal, 
hogy mely ciklusról van szó. Úgy tűnik, hogy míg a baloldali többség által újravá-
lasztott Györgyi Kálmán személyét nagyobb bizalom övezte még a jobboldali 
többségű Országgyűlés idején is, addig a 2000-ben megválasztott Polt Péternek egy 
meglehet sen „ellenséges” Parlamenttel kellett számolnia a 2002–2003 júliusa kö-
zötti id szakban. 

e) Interpellációk száma az összeshez képest 

Azt, hogy mennyire politikai szerepl  a legf bb ügyész, mutatja az is, hogy más 
politikai szerepl khöz képest milyen gyakran szerepel a Parlamentben. A 6. ábra 
összeveti a legf bb ügyészhez intézett interpellációk számát 1999-ben, 2000-ben, 
és 2001-ben, a Parlamentben elhangzott interpellációk számával. Látható, hogy az 
összeshez képest elenyész nek tekinthet  a legf bb ügyészhez intézett interpellá-
ciók száma. 

Az 4. számú táblázat mutatja, hogy az egyes miniszterekhez, illetve a legf bb 
ügyészhez intézett interpellációk száma hogyan alakul. A vizsgált három év alapján 
úgy tűnik, hogy a miniszterekhez képest keveset szerepel a Parlamentben, különö-
sen a jelent sebb tárcákhoz, és a miniszterelnökhöz képest. A „gyengébb” tárcák 
birtokosaihoz hasonlóan alakul a hozzá intézett interpellációk száma, különösen a 
2001. évben, amikor többet szerepelt, mint az Ifjúsági- és sportminiszter.  

A LEGF BB ÜGYÉSZ BESZÁMOLÓI 

A parlamenti ellen rzés leginkább elfogadott formája a beszámoló. A legf bb 
ügyész évenként beszámol az Országgyűlésnek az ügyészség tevékenységér l, a 
jogszabályok, illetve a büntet politika érvényre juttatásáról. Az alábbiakban el ször 
bemutatnám a beszámoló struktúráját, témaköreit. Másodszor, a legf bb ügyész 
eddigi beszámolóiról tartott szavazási eredményeket vizsgálnám. 

Interpellációs válasz elfogadása 
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A beszámoló témakörei, szerkezete 

A beszámolót írásban nyújtja be a Legf bb Ügyészség az Országgyűlésnek, mely 
tárgysorozatba veszi azt; majd kijelöli a beszámoló megvitatására illetékes bizottsá-
gokat. A bizottság ezután általános vitára ajánlja a beszámolót, majd az Országgyű-
lés szavaz annak elfogadásáról. 

A beszámolót rendszerint megtárgyalja a Rendészeti Bizottság, az Emberi jogi, 
kisebbségi, és vallásügyi bizottság, az Alkotmány- és igazságügyi bizottság, vala-
mint az utóbbi években a Környezetvédelmi Bizottság. 

A legf bb ügyészi beszámolók igen nagy terjedelműek, átfogják az ügyészség 
tevékenységének minden dimenzióját. Minden évben különös hangsúlyt fektetnek 
az aktuális reformokra, változtatásokra. Külön fejezet foglalkozik a más állami 
szervekkel, intézményekkel való viszonnyal: a parlamenttel, a kormánnyal, az ál-
lampolgári jogok országgyűlési biztosával stb. való együttműködéssel. A büntet -
jogi, magánjogi, illetve a közigazgatási jogi ügyészi munkát szintén külön fejezetek 
tárgyalják, akárcsak az ügyészség nemzetközi tevékenységét, Európai Uniós csatla-
kozásra való felkészülését. 

A beszámolóról való szavazás során, ily módon a Parlament nem pusztán a 
törvényes működés kérdésér l dönt, hanem az ügyészség teljes tevékenységér l. 
Ez ellentmond annak a felfogásnak, miszerint az Országgyűlés pusztán törvényes-
ségi felügyeleti jogkörrel rendelkezik az ügyészség felett. Kérdéses azonban, hogy a 
különböz  pártokból álló Parlament, melyben eltér  jogpolitikai felfogású képvise-
l k ülnek, vajon képes-e a büntet politika alakításának szempontjából dönteni az 
ügyészség tevékenységér l. Mint azt alább látni fogjuk, a legf bb ügyészi beszámo-
lók értékelése, talán emiatt, nem bír túl nagy jelent séggel a képvisel k számára. 

A legf bb ügyészi beszámolók elfogadása 

A rendszerváltás óta 12 évi tevékenységr l adott be a Legf bb Ügyészség beszá-
molót a Parlamentnek. Az 1990–1993 közötti évekr l egyben nyújtották be a be-
számolót, majd ezt követ en évente. Az 1998–2001 közötti évekr l szintén egy 
napon, 2002. július 22-én nyújtotta be a beszámolót az ügyészség. 

Azonban mindezidáig egyetlen beszámolóról tartotta meg az általános vitát, il-
letve a szavazást a Parlament. A beszámolókat tárgysorozatba vették, kijelölték az 
illetékes bizottságokat, amelyek meg is tárgyalták, és általános vitára ajánlották a 
beszámolókat, amelyre azonban nem került sor. Egyedül az 1997. évr l szóló be-
számolót vitatta meg az Országgyűlés, 1999. március 5-én. Györgyi Kálmán leg-
f bb ügyész a következ ket mondta: „Az 1990. évi szabad és demokratikus válasz-
tások óta ma els  ízben kerül sor a legf bb ügyész beszámolójára az Országgyűlés 
plénuma el tt. (…) Az a körülmény, hogy az elmúlt esztend kben el terjesztett 
beszámolók nem kerülhettek az Országgyűlés plénuma elé, nem jelentette azt, 
hogy ezek a beszámolók visszhangtalanul kerültek volna be az országgyűlési iro-
mányok közé, hiszen az Országgyűlés bizottságai megtárgyalták. (…) Magam is, 
ügyész kollégáim is sajnálatosnak vagy – ne tekintsék tiszteletlenségnek – sérel-



mesnek tartottam, tartották, hogy az ügyészségr l szóló beszámoló plenáris ülésen 
történ  megvitatására, ezt követ en határozathozatalára nem kerülhetett sor.”20 

Err l a beszámolóról tartottak egyedül szavazást a Parlamentben, melynek so-
rán a képvisel k 297 igen, 1 nem, 10 tartózkodás mellett elfogadták a legf bb 
ügyészi beszámolót (lásd a 3. táblázatot). Az, hogy az Országgyűlés vita nélkül, 
ilyen magas arányban, pártpolitikai különbségekre tekintet nélkül elfogadta a be-
számolót, azt mutatja, hogy annak szerepét inkább szimbolikusnak tekintették. 
Természetesen mindez arra is utal, hogy a legf bb ügyész igen magas legitimitást 
élvezett abban az id szakban.  

Az Országgyűlés azóta sem tárgyalt legf bb ügyészi beszámolót. Kérdés, hogy 
vajon a megváltozott politikai légkörben mi lesz a sorsa a beszámolóknak: nem 
kerül sor a tárgyalásukra, vagy pusztán szimbolikus jellegűnek tekintik-e a szavazás 
során, netán a legf bb ügyész legitimációjának indikátoraként fogják fel a beszá-
molóról való határozathozatalt?   

Pártok viszonya a legf bb ügyészhez a parlamenti szavazások során 

A pártok és a legf bb ügyész viszonya több oldalról is vizsgálható. A kérdés annak 
szempontjából, hogy politikai szerepl -e a legf bb ügyész, rendkívül fontos, hi-
szen azt, hogy valaki politikai szerepl -e, az is alapvet en meghatározza, hogy a 
többi politikai szerepl  annak tekinti-e, illetve akként bánik-e vele. A legf bb 
ügyész parlamenti szereplésének vizsgálatakor már kimutattam, hogy alapvet  
eltérések figyelhet k meg az eltér  többségű ciklusok, illetve a legf bb ügyész 
személye szerint. Ebben a fejezetben azt vizsgálnám, hogy az egyes parlamenti 
pártok miként viszonyultak a legf bb ügyészhez az országgyűlési munka során; az 
egyes ciklusokban, illetve a legf bb ügyész személyét l függ en. 
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a) Az egyes pártok által benyújtott interpellációk száma 

A rendszerváltás óta eltelt id szakban összesen 69 interpellációt intéztek a legf bb 
ügyészhez. Ezek közül a legtöbbet, 22- t az FKGP képvisel i nyújtották be. Utá-
nuk sorrendben az SZDSZ, az MDF, majd az MSZP következik, míg a legkeve-
sebbet a MIÉP, a FIDESZ, illetve a KDNP nyújtotta be. Ez utóbbiak közül legin-
kább a FIDESZ által benyújtott alacsony számú interpelláció a meglep , lévén, 
hogy a párt minden ciklusban jelen volt a Parlamentben, ellentétben a másik kett -
vel. Azt is meg kell jegyezni, hogy úgy tűnik, leginkább a kis pártok interpellálják a 
legf bb ügyészt: eltekintve az MSZP-t l. A FIDESZ is kis pártként (az els  cik-
lusban) nyújtotta be két interpellációját. 

A 1. táblázat adataiból látható, hogy az FKGP, az MSZP és az SZDSZ interpel-
lációinak túlnyomó részét ellenzéki id szakában nyújtotta be. Ez utóbbi két párt, a 
jelenlegi legf bb ügyész ellenzékeként, az utolsó id szakban is nyújtott be interpel-
lációkat, noha k adják a parlamenti többséget. 

Az MDF képvisel i a legtöbbször az els  ciklusban interpellálták a legf bb 
ügyészt. Korábban már utaltam arra, hogy ebben az id szakban az MDF-es parla-
menti többség jelent s arányban utasította vissza a legf bb ügyész válaszát, ám a 
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képvisel i elfogadás aránya általában magas volt. Úgy tűnik, hogy az MDF képvi-
sel i megosztottak voltak a legf bb ügyész megítélésében. 

b) A pártok képvisel inek válasz elfogadása 

A legf bb ügyész válaszát 45 esetben nem fogadta el az interpelláló képvisel . 
Ezek közül ismét az FKGP az a párt, melynek képvisel je a legtöbb esetben visz-
szautasította a választ, szám szerint 16 esetben. Az FKGP a 1994–1998 közötti 
id szakban intézte a legtöbb interpellációt, s ekkor utasította vissza a válaszok jó 
részét. Az ezt követ  ciklusban, kormánypártként, jóval alábbhagyott az aktivitá-
suk: összesen két esetben interpelláltak, s akkor is elfogadták Polt Péter, illetve 
Györgyi Kálmán válaszát. Úgy tűnik tehát, hogy az általuk benyújtott magas számú 
interpellációk oka az ellenzéki létb l fakadt, s csak kevésbé irányult a legf bb 
ügyész személye ellen. Azonban alaposabban megvizsgálva az interpellációkat, 
látható, hogy a téma „felel se”, Homoki János képvisel , gyakran személyeskedé-
sig elmenve bírálta Györgyi Kálmán legf bb ügyészt.  

Az SZDSZ és az MSZP szintén jelent s arányban utasította vissza a legf bb 
ügyészi választ. A legnagyobb arányban az MDF képvisel i fogadták el a választ, 
még az els  ciklusban (Lásd: 1. táblázat). A legf bb ügyészhez a KDNP képvisel i 
mindössze három esetben intéztek interpellációt, s ezek közül két esetben el is 
fogadták annak válaszát. 

c) Pártok által benyújtott interpellációk száma címzett szerint 

Az ábrákon kitűn en látható, hogy az els sorban baloldali támogatást élvez  
Györgyi Kálmánt f leg a jobboldali pártok interpellálták, míg a jobboldali többség 
által megválasztott Polt Pétert kifejezetten a baloldali pártok. 

Györgyi Kálmánhoz a legtöbb interpellációt az FKGP, illetve az MDF nyújtot-
ta be. Ezzel szemben Polt Pétert az MSZP, illetve az SZDSZ interpellálta a leg-
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többször. A FIDESZ passzivitása most is szembetűn : csak Györgyi Kálmánhoz 
nyújtottak be interpellációt, még az els  ciklusban. A MIÉP, illetve a „független” 
Szabó Lukács is az el z  legf bb ügyészt interpellálta, bár csak igen alacsony 
számban. 

Az egyetlen beszámoló, amelyr l szavazott az Országgyűlés, az 1997-r l szóló, 
Györgyi Kálmán legf bb ügyész által 1999. március 5-én benyújtott beszámoló 
volt. A beszámolót vita nélkül fogadta el a parlament: a jelenlév  képvisel k 96 %-
a, az összes képvisel  76 %-a támogatta azt. A 4. táblázat adatai alapján látható, 
hogy egy kivételével minden parlamenti párt igennel szavazott. A MIÉP frakció 10 
képvisel je tartózkodott, 1 képvisel je pedig nemet mondott a legf bb ügyészi 
beszámolóra, tehát a párt összességében nem fogadta el azt. 

ÖSSZEGZÉS 

A legf bb ügyész és a politika világának kapcsolatát vizsgálva láthattuk, hogy meg-
lehet s eltérések mutathatók ki az egyes ciklusok, a legf bb ügyész személye, illet-
ve a különböz  politikai er k vonatkozásában. Mindaz, ami a legf bb ügyész al-
kotmányjogi pozíciója alapján lehetséges, a gyakorlati politika során más megvilágí-
tásba kerül. 

A parlamenti szereplés tekintetében elmondható, hogy a legf bb ügyész, sze-
replésének gyakoriságát tekintve, nagyjából egy-egy gyengébb miniszteréhez ha-
sonló helyzetben van. Ami igazán érdekes, az a parlamenti szavazások során, a 
rendszerváltás óta, különösen az utóbbi években bekövetkezett változás: úgy tűnik, 
hogy a legf bb ügyész tevékenysége egyre nagyobb mértékben került politikai 
megítélés alá. 

Azonban mégsem mondható el az, hogy a jobboldali többségű Országgyűlés 
Györgyi Kálmánnal, míg a baloldali többségű Polt Péterrel bánt volna „mosto-
hán”, hiszen az el bbiek között a viszony meglehet sen békésen alakult. Az ár-
nyaltabb, pártok hozzáállását vizsgáló adatokból derül csak ki az, hogy a jobboldali 
pártok a baloldaliaknál jóval nagyobb mértékben „támadták” az el z  legf bb 
ügyészt. Az ellentmondásos helyzet magyarázata a Fidesz magatartásában keresen-
d : a legnagyobb jobboldali párt nem foglalkozott a legf bb ügyésszel, ám a kiseb-
bek (FKGP, MIÉP) annál inkább. 

Úgy tűnik, hogy demokráciánk els  évtizedében els sorban a kis, jobboldali 
pártok álltak konfliktusos viszonyban a legf bb ügyésszel, egyébiránt alapvet en 
konszenzusos volt a viszony a politikai er k között a legf bb ügyészt illet en: a 
parlamenti többség csak kivételes esetben „fordult szembe” vele. A fordulópont 
ebb l a szempontból a 2002-es választás utáni ciklus: ekkortól megváltozott a leg-
f bb ügyészhez való konfliktusmentes viszony a parlamenti munka során.  A 2000. 
év viszont a pártok legf bb ügyészhez való viszonyának tekintetében jelent fordu-
latot. 



A LEGF BB ÜGYÉSZ A SAJTÓBAN 

Az, hogy egy állami tisztvisel  milyen gyakorisággal, illetve hogyan jelenik meg a 
sajtóban, alapvet en jellemzi azt, hogy a társadalom minek tekinti t: politikai sze-
repl nek vagy sem. Az igazságszolgáltatás szférájának szerepl i, a bíróságok veze-
t i, csak elvétve jelennek meg az ügyek kapcsán a lapok oldalain, s akkor is csak 
szigorúan az adott üggyel kapcsolatban. Ezzel szemben a legf bb ügyész, már csak 
parlamenti szerepléseib l adódóan is, gyakran megjelenik az újságok címoldalán. 
Politikai támadások céltáblájaként, botrányok szerepl jeként, vagy éppen legitimi-
tását megkérd jelez  parlamenti szavazások áldozataként láthattuk viszont a leg-
f bb ügyészt a sajtóban az utóbbi években. 

E fejezetben el ször is azt szeretném megvizsgálni, hogy a rendszerváltás óta a 
magyar sajtóban milyen mennyiségben van jelen a legf bb ügyész. Ebb l a szem-
pontból az évenkénti eltéréseket, illetve az egyes sajtóorgánumok közötti különb-
ségeket próbálom meg felvillantani.  

A második részben min ségi szempontból végeznék egy rövid elemzést. Azt 
ugyanis, hogy egy közszerepl  politikai szerepl -e vagy sem, az is mutatja, hogy a 
különböz  köt désű sajtóorgánumok eltér en ítélik-e meg egy adott ügyben. En-
nek vizsgálata érdekében a framing elemzés módszereinek segítségével egy-egy, 
nagyobb horderejű ügy sajtóbeli megjelenítését mutatnám be. 

A MEGJELENT CIKKEK SZÁMA 

Cikkek száma összesen  

A legf bb ügyészr l összesen 1150 cikk jelent meg a sajtóban a rendszerváltás 
óta.21 Mint az a 17. ábrán látható, évente általában 50 körüli a legf bb ügyészr l 
megjelent cikkek száma, ám egyes években ett l kisebb-nagyobb eltérés tapasztal-
ható. Az 1996. évben például, amikor újraválasztották a legf bb ügyészt, 
megnövekedett a vele kapcsolatos cikkek száma a sajtóban. 

A 2000. év hozott változást a korábbi tendenciában. Ekkor sokszorosára ugrott 
a legf bb ügyészr l megjelent hírek száma a hazai sajtóban. Ebben az évben mon-
dott le Györgyi Kálmán, s a lemondás okairól való találgatások, az új legf bb 
ügyész megválasztása, hivatalba lépése jelentik a nagyszámú cikk magyarázatát. A 
dolgok nem tértek vissza a régi kerékvágásba a 2000. év után: a legf bb ügyészr l a 
2000. évinél ugyan jóval kevesebb, ám a korábbiaknál kétszer nagyobb számú cikk 
jelenik meg.  

Úgy tűnik, hogy 2000-t l kezdve jóval nagyobb mértékben van napirenden a 
legf bb ügyész. Noha az adatok 2003 júliusáig tartalmazzák a cikkek számát, meg 
kell jegyezni, hogy a 2003. évben valószínűleg szintén magas lesz a legf bb ügyész-
r l szóló cikkek száma, els sorban Polt Péter sorozatos leszavazásai okán. A 2003. 
szeptember 23. és 2003. szeptember 30. közötti héten a legolvasottabb napilapban 
kett  kivételével mindennap jelent meg cikk a legf bb ügyészr l.  
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BOTRÁNYOK A LEGF BB ÜGYÉSZ KÖRÜL 

A botrányok olyan jelent snek tartott események, melyek mögött a legtöbb eset-
ben valamilyen konfliktus áll. A rendszerváltás óta több olyan konfliktushelyzet is 
kialakult a legf bb ügyész és a politika viszonylatában, mely a sajtóban botrányként 
jelent meg.  

Györgyi Kálmán esetében az els  ilyen esemény a 1990–1991 tavaszi id szaká-
ban történt sorozatos leszavazások a parlamentben, amelyek ekkor az újdonság 
erejével hatottak. A következ  krízis az 1956-os sortüzekkel kapcsolatos viták 
id szaka volt 1993 szén, ekkor a belügy-, igazságügy-, és a honvédelmi miniszter 
egyaránt támadta a legf bb ügyészt, akinek interpellációs válaszát ekkor is lesza-
vazta a parlament. A harmadik eset a már említett, MIÉP-pel való konfliktus id -
szaka. A 1994–1998-as ciklus konfliktusmentesen telt. A negyedik, s egyben utolsó 
nagy „ügy” Györgyi Kálmán 2000. évi lemondása volt. 

Polt Péternek, igaz, hogy csak három éve viseli a legf bb ügyészi tisztséget, már 
számos konfliktussal szembe kellett néznie. Els ként, megválasztása kapcsán, egy-
részt a Fideszes képvisel jelöltség miatt, másrészt az alacsony megválasztási szava-
zatarány miatt: az ellenzék nem tartotta konszenzusos jelöltnek. A következ  krízis 
a sorozatos parlamenti leszavazás, mely napjainkig is tart.  

Ezen ügyek miatt, az elmúlt évtizedben, számos esetben „címlapra került” Ma-
gyarország legf bb ügyésze. Érdemes megfigyelni, hogy a megválasztást, illetve a 
lemondást kivéve mindegyik „botrány” a legf bb ügyész parlamenti szerepléséhez 
kapcsolódik. A legf bb ügyész interpellálhatóságának megszüntetése valószínűleg 
maga után vonná az ilyen „ügyek” számának csökkenését, s enyhítené a legf bb 
ügyészekre nehezed  nyomást; ám ezáltal drasztikusan csökkenne a nyilvánosság 
ellen rz  ereje is. 

 Egy esemény sajtóbeli tálalását elemezném a következ kben: Polt Péter lesza-
vazásaiét a framing elemzés módszerével, mely Erving Goffmann értelmezési ke-
retekre vonatkozó elméletén alapul.22 

Polt Péter leszavazása 2002. június 11-én 

Polt Péter legf bb ügyész interpellációra adott válaszát nem fogadta el a Parla-
ment. Noha nem ez volt az els  ilyen eset, s nem is az utolsó, mégis ezt az alkal-
mat elemzem, mivel ekkor két interpellációs választ is visszautasított az Ország-
gyűlés, ugyanazon az ülésnapon.  

A másik megjegyzés, amit ezzel az üggyel kapcsolatban tennék, az, hogy a leg-
f bb ügyész sorozatos parlamenti leszavazása már korábban is el fordult: 1991. 
tavaszán három esetben is „leszavazta” a plénum Györgyi Kálmán válaszát. 

 Az eseményt a Népszabadság, a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet, illetve a 
HVG alapján elemzem23. Figyelembe vettem a lapok internetes oldalán megjelent 
cikkeket is. 



Mindegyik lap a címlapon hozta a hírt a leszavazás után. A napilapok az azt kö-
vet  napokon is foglalkoztak az esettel, s a Magyar Hírlap a „Nap témája” rovat-
ban hosszú elemzést jelentetett meg a témáról. 

A szcenárió24 

2002. július 2-án Keller László, az MSZP országgyűlési képvisel je interpellációt 
nyújtott be Polt Péterhez, a MEH és a Happy End kft. között létrejött szerz dések 
ügyében. A képvisel  nem fogadta el a legf bb ügyész válaszát, s az Országgyűlés 
sem: 175 igen szavazat ellenében 194 nem szavazat állt. Ugyanezen az ülésnapon 
Gusztos Péter SZDSZ-es képvisel  is interpellált a Fidesz közelinek nevezett cé-
gek eladása ügyében, s  sem fogadta el Polt Péter válaszát; s az el z höz hasonló-
an, az Országgyűlés is visszautasította azt. A leszavazások okán felmerült a legf bb 
ügyész esetleges lemondásának lehet sége. 

A szcenárió bemutatásában a napilapok igen nagy eltéréseket mutatnak. A tör-
ténteket a Magyar Nemzet politikai támadásként mutatta be, s ennek fényében írta 
le az eseményeket. A Magyar Hírlap már a lemondás fényében, mintegy annak 
indokaként tárgyalta a Parlamentben történteket. A HVG az ügyészségi rendszer 
megváltoztatásának, illetve a pártok véleményének keretében írt a leszavazásról. 

Antagonista keret25 

A HVG-nek nem volt egyértelmű antagonistája, ám Poltról meglehet sen negatív 
stílusban írtak: „Polt kétségkívül eleve hendikeppel került 2000. május 6-án az LÜ 
élére. A korábban elismeréssel emlegetett helyettes Ombudsman iránti bizalmat az 
akkori ellenzék körében nem növelte, hogy a legfõbb büntetõjogász egy volt 
fideszes káder lett.”  

A Népszabadság a legf bb ügyészt igyekezett negatív színben feltüntetni, azál-
tal, hogy a cikk els  soraiban így indít: „Két alkalommal is leszavazta kedden a 
szocialista–szabad demokrata parlamenti többség a legf bb ügyész interpellációra 
adott válaszait (…). Polt Péter a történtek ellenére sem gondol lemondásra.” 

A Magyar Hírlapban antagonistaként szintén a legf bb ügyész, illetve a Fidesz 
szerepel. A cikkek témája a legf bb ügyész lemondásának, illet leg lemondatásá-
nak kérdése. Külön keretes írásban idézik Polt fideszes képvisel jelöltként megfo-
galmazott jogpolitikai elképzelését, azzal az utalással, hogy mindez akkor történt 
„amikor egy bizonyos Weisz már üzletelt egy bizonyos Kaya Ibrahimmal”.  

A Magyar Nemzet antagonistája ezzel szemben a kormányoldal volt. Már a cikk 
címéb l is kiderül ez: „Támadás Polt ellen”, alcím: „A kormányoldal politikai akci-
ójának célpontja a legf bb ügyész”. A továbbiakban is a kormányoldalt igyekeztek 
negatív színben feltüntetni: „Az MSZP és az SZDSZ már ellenzékben is többször 
támadta a legf bb ügyészt, az államf t és az Alkotmánybíróságot.” 

Protagonista keret26 

A Népszabadság protagonistája a „T. Ház”, a parlamenti többség, amely kifejezi 
bizalmatlanságát a legf bb ügyésszel szemben”. Gusztos Péter és Keller László 
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szintén protagonistaként szerepel. A Magyar Hírlapban hasonló a helyzet: Keller 
Lászlót például „a legkitartóbb kérdez ”-ként aposztrofálta a lap. A HVG-nél 
ezzel szemben nem volt egyértelműen megállapítható protagonista sem. 

A Magyar Nemzet politikai támadások áldozataként tünteti fel e legf bb 
ügyészt. A másik protagonista az ellenzék, amely megvédi Polt Pétert; a jún. 14-i 
cikk címe szerint: „Kiállnak Polt mellett”. 

Diagnosztikus keret27 

A történtek magyarázatául a Népszabadság és a Magyar Hírlap egyaránt a bizal-
matlanságot jelölte meg. A parlament baloldali többség azért szavazta le a legf bb 
ügyészt, mert véleményük szerint Polt Péter elfogult az t megválasztó jobboldali 
többséggel. A Magyar Hírlap szerint a legf bb ügyész szándékosan késleltette a 
Fidesz-közeli cégek ügyében a nyomozásokat. 

A HVG szerint is a bizalmatlanság a leszavazások oka.  A hetilap azonban fel-
veti azt a lehet séget is, hogy a probléma gyökere talán abban az alkotmányjogi 
konstrukcióban keresend , hogy a legf bb ügyész a parlamenti többségt l függ, 
ám mandátuma hat évre szól. 

A Magyar Nemzet a leszavazások okaként a politikai támadást jelölte meg. A 
lap Balsai Istvánt szólaltatta meg: „Az MDF minden törvényes eszközzel küzdeni 
fog az MSZP és az SZDSZ valamennyi törekvésével szemben, amelyeknek most 
már nyíltan vállalt célja az ügyészség és az ítélkezés politikai befolyásolása”. Ha-
sonlóan vélekedett Áder János is: „Szerinte Polt Péter szálka a kormányoldal sze-
mében, mert mandátuma 2006-ig szól, így jogi eszközökkel nem lehet eltávolítani, 
ezért folyamatosan nyomást akarnak rá gyakorolni. Áder megjegyezte: „mindkét 
interpellációra akkor került sor, amikor az ügyészség egy panaszbeadvány kapcsán 
vizsgálódik Medgyessy Péter miniszterelnök lobbyügyében”.   

Prognosztikus keret28 

A Magyar Hírlap egyértelműen Polt Péter lemondását várta az eset után. Ehhez 
hasonlóan a Népszabadság is, míg a HVG felvetette az alkotmányjogi konstrukció 
megváltoztatásának lehet ségét is. A Magyar Nemzet prognosztikus kerete kimerül 
annak hangsúlyozásában, hogy az ellenzék továbbra is meg fogja védeni a legf bb 
ügyészt. 

ÖSSZEGZÉS 

A legf bb ügyész a sajtóban, egészen 2000-ig, ritkán jelent meg, s csak néhány, 
nagyobb jelent ségű ügy kapcsán. Györgyi Kálmán lemondása óta nagyobb mér-
tékben van jelen, számos esetben a lapok címoldalán. 

A legf bb ügyész megjelenítése is megváltozott: sok tekintetben úgy jelenik 
meg, mint akármelyik politikai szerepl . Györgyi Kálmán lemondása kapcsán hogy 
a különböz  köt désű sajtóorgánumok eltér en tálalták az eseményeket, különö-



sen, ami a kormány, illetve a kormánypárt szerepét illeti. Györgyi személyével kap-
csolatban azonban elmondható, hogy általában protagonistaként szerepel, s a jobb-
oldali sajtó sem állította be túlságosan negatívan. 

A Polt Péter leszavazásaival kapcsolatos botrány során sokkal inkább a támadá-
sok kereszttüzébe került maga a legf bb ügyész is. Az egyes lapok között jóval 
élesebbek a különbségek a legf bb ügyész megítélésében, az események indokai-
nak feltárásában. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a sajtó rosszindulata, legalábbis a vizsgált két 
esetben els sorban mindig a másik politikai oldal (párt, vagy éppen a kormány) 
ellen irányult, s a legf bb ügyész negatív megjelenítése csak másodlagos volt. S 
hasonlóan, a lapok els sorban – köt désükt l függ en – a kormányt, vagy valame-
lyik ellenzéki pártot, illetve annak politikusát igyekeztek jó színben feltüntetni; nem 
a legf bb ügyészt. 

BEFEJEZÉS 

A bevezet ben feltett kérdésekre, véleményem szerint, a dolgozat végén sem lehet 
egyértelmű választ adni. Nem, mert még mindig nem állíthatjuk azt, hogy a leg-
f bb ügyész a politikai racionalitás alapján végzi munkáját, azaz politikai szerepl . 
Ugyanakkor láttuk azt, hogy ahhoz, hogy intenzíven jelen legyen a politika színpa-
dán; épp elég az is, ha mások politikai szerepl nek tekintik, s akként kezelik. 

A legf bb ügyész pozíciójának, illetve tevékenységének vizsgálatakor számos 
olyan elemmel találkozhattunk, melynek alapján politikai szerepl nek tekinthet , s 
olyanokkal is, amelyek alapján nem. 

Politikai szerepl nek tekinthet  a következ k alapján: 
1. A rá vonatkozó alkotmányjogi szabályok miatt (választás, interpelláció lehe-

t sége) a legf bb ügyész er sen függ az t megválasztó parlamenti többségt l. Ez 
a függ ség, mely különösen a jelenlegi legf bb ügyész parlamenti szerepléseit vizs-
gálva vált nyilvánvalóvá, leginkább valamely miniszterhez teszi hasonlatossá a leg-
f bb ügyész helyzetét. 

2. Az a tény, hogy a mai napig nem ült el a legf bb ügyész alkotmányos pozíci-
ója körüli vita, s hogy a kormányon lév  pártok rendszerint felvetik a kormány alá 
rendelt ügyészségi modell bevezetésének lehet ségét, de legalábbis az ügyészség 
vezet jére vonatkozó szabályok megváltoztatását, arra utal, hogy a politikai 
aktorok részér l er s igényként fogalmazódik meg, hogy a legf bb ügyészi pozíci-
ót a „politikai zsákmány” részévé tegyék. 

3. A parlamenti munka során a pártok képvisel i politikai szempontok alapján 
szerepeltetik, illetve ítélik meg a legf bb ügyészt; vagyis politikai szerepl ként ke-
zelik, szerepe egy gyengébb miniszteréhez hasonló. Ennek a tendenciának az er -
södése tapasztalható a jelenlegi ciklusban. 

4. A sajtó egyre nagyobb mértékben politikai szerepl ként kezeli a legf bb 
ügyészt. Különösen az utóbbi években, jóval többször jelenik meg, mint a legtöbb 
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közjogi méltóság, vagy éppen az igazságszolgáltatás szerepl i. Az a tendencia is 
egyre inkább tetten érhet , hogy az eltér  köt désű sajtóorgánumok másként jele-
nítik meg a legf bb ügyészt, illetve a vele kapcsolatos ügyeket: politikai szempont-
ok érvényesülnek. 

Nem tekinthet  politikai szerepl nek az alábbi szempontokból: 
1. A legf bb ügyész alkotmányos pozíciója a parlamenti ellen rzés alatt álló 

ügyészség modellje szerint alakul, mely az Európában ismert rendszerek közül a 
legnagyobb mértékben biztosítja a kormánytól való függetlenséget. Tevékenysége 
során kizárólag a törvényeknek van alávetve, így, más politikai aktorokkal ellentét-
ben, nem kell figyelembe vennie a szavazatszerzés, a közvéleménynek való megfe-
lelés szempontjait.  

2. A parlamentben a legutóbbi id kig f ként a kis pártoknak volt a legf bb 
ügyész a céltáblája; 2000-ig széles körű konszenzus övezte mind megválasztását, 
mind beszámolójának, interpellációs válaszainak elfogadását. Vagyis, a politikai 
er k többsége nem kezelte politikai szerepl ként. 

3. A legf bb ügyésszel kapcsolatos „ügyek” során a sajtó ugyan, köt dését l 
függ en, eltér en ír; ám nem a legf bb ügyész megítélése jut els dleges szerephez, 
hanem a pártoké, kormányé, politikusoké. A legf bb ügyész, illetve a vele kapcso-
latos konfliktus inkább csak eszköz a politikai vita során.  

Véleményem szerint 2000 óta a legf bb ügyész, noha nem vált politikai szerep-
l vé, a politika szerepl je lett. Ezt pedig nem a legf bb ügyész személyének meg-
változása okozza, hanem a politikai szituáció megváltozása. 2000-t l er södött fel 
az a tendencia, hogy politikailag két oldal létezik Magyarországon. A legf bb 
ügyész körüli politikai konfliktus is ekkortól van jelen: kezd dött a Györgyi le-
mondásával kapcsolatos politikai vitákkal, s Polt Péter legitimitásának megkérd je-
lezésével napjainkig tart.  

Nem állíthatjuk azonban, hogy korábban ne lettek volna konfliktusok a legf bb 
ügyész körül. Úgy vélem, hogy konfliktusos helyzetekben, illetve az olyan politikai 
szituációkban, mikor a pártok közötti verseny kiélezett, er sen polarizált s a legke-
vésbé sem konszenzusorientált, sokkal er sebben hatnak mindazok az I. fejezet-
ben vizsgált tényez k, melyek a politika szférája felé „tolják” a legf bb ügyészt. A 
politikai küzdelmeknek nem annyira résztvev jévé, mint inkább céljává és eszkö-
zévé válik a legf bb ügyész, pozíciójának fontossága, illetve helyzetéb l fakadó 
támadhatósága miatt. 

A legf bb ügyész, a vázolt okok miatt, egyre közelebb kerül a politika szférájá-
hoz. Valószínűsíthet , hogy amennyiben nem változnak a vele kapcsolatos szabá-
lyok, vagy nem enyhül a politikai rendszer kétosztatúsága, ez a tendencia a jöv ben 
folytatódni fog. Ha a legf bb ügyész nem politikai szerepl  máris, akkor a jöv ben 
valószínűleg az lesz. 
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